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Abstract 

The confrontation between Iran and the United States after the Islamic 

Revolution had many ups and downs, which intensified in the fifth decade of the 

revolution with getting into power of the Trump administration. In this regard, 

the US Congress, as one of the most important pillars of the power structure 

through legislation and oversight, has played an undeniable role in US foreign 

policy towards Iran over the past forty years. The purpose of this article is to 

review the actions of the 116th US Congress towards Iran and its role in US 

foreign policy. Studies show that the 116th Congress, under the widespread 

influence of the Zionist lobby, has organized numerous legislative and 

monitoring activities against the Islamic Republic of Iran and the control of its 

elements of power, including nuclear and missile capabilities and regional 

power. However, in the second year of its actions, with the escalation of tensions 

in the region, especially after the assassination of general Soleimani  and the 

Iranian missile attack on the Ain al-Assad  base, Congress focused on 

controlling the Trump administration's belligerent policies to prevent a military 

strike against the Islamic Republic. The most significant actions of the One 

Hundred and sixeenth Congress, including a joint bill and resolution, have been 

taken in this regard. It seems that despite the Trump administration's 

countermeasures to neutralize the resolution passed by Congress, the activities 

of the 116th Congress have been one of the most effective factors in preventing 

a full-scale war against Iran. 

Keywords: US Congress, US foreign policy, The Islamic Republic of Iran, 

Legislation, Monitoring 
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و نقش آن در  111های کنگره بررسی فعالیت
 1سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران

 مصطفی جهانبخش

 m.jahan1359@yahoo.com ، تهران، ایراندانشجوی دکتری، دانشگاه تهران

 چکیده
دارای فراز و فرودهاای فراوانای  ،جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی تقابل

بادی  تشادید داد.  «ترامپ دونالد» پنجم انقلاب با به قدرت رسیدن دولت ۀبوده که در ده

گاااری و تری  ارکان ساختار قدرت از طریق قانونعنوان یکی از مهمکنگره آمریکا به منظور

چهال ساال  طاینقش غیرقابل انکاری را در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران  ،نظارت

صدوداانددهمی  کنگاره لاه بررسای اقادامات یا اخیر ایفاا کارده اسات. هادن ایا  مقا

متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در سیاست خاارجی آمریکاا ایالات

صدودانددهم تحت تأثیر نفوذ های انجام دده حکایت از آن دارد که کنگره ی است. بررسی

نای را علیاه جمهاوری هاای تقنینای و نظاارتی فراواهای صهیونیساتی فاالیتگسترده لابی

ای و موداکی و قادرت های هساتهاز جمله توانایی ؛اسلامی ایران و کنترل عناصر قدرت آن

اقادامات کنگاره در ساال دوم فاالیات آن باا ای ، وجود  ا. به استای ساماندهی کردمنطقه

ویژه پس از ترور سردار سلیمانی و حملاه موداکی ایاران باه ها در منطقه بهگیری تنشاوج

های جنگ افروزانه دولت ترامپ با هدن پیشاگیری از ، به کنترل سیاست«الاسدعی »پایگاه 

تری  اقادامات کنگاره حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایاران ماطاون گردیاد. دااخ 

ودانددهم اعم از ی  لایحه و قطانامه مشترک در همی  رابطه انجام پایرفته اسات. صدی 

ب مصاوّ ۀاثار کاردن قطانامااقدامات متقابل دولت ترامپ بارای بی رسد با وجودبه نظر می

های ماؤثر در پیشاگیری از ایجااد صدودانددهم یکی از مؤلفههای کنگره ی کنگره، فاالیت

 .ی  جنگ تمام عیار علیه ایران بوده است

متحده، سیاست خارجی آمریکا، جمهوری اسلامی ایاران، کنگره ایالات های کلیدی:واژه

 گااری، نظارتقانون

 15/06/99تاریخ پذیرش:    03/05/99تاریخ بازبینی:    18/02/99تاریخ دریافت: 

 308-285، صص 1399 تابستان، 2، شماره 12سال ، وابط خارجیفصلنامه ر

                                                                                                                                 

  http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYین  ینم الا نس دسترسنا  تاد تجنز اجنوتا .1

nd/4.0/-nc-licenses/by )اسز. 

mailto:m.jahan1359@yahoo.com
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/


 

 

 مقدمه

سنگر در برابر گسترش نفوذ  عنوانبهران )در زمان محمدرضاشاه( یا به ایکنگاه آمر
ا در برابار کا زناه ااباا ا  نیفاار    همنناعرب خلیج یشورهاکسم در یمونک

 یگرتیحما .((Katzman, 2020: 1 بود یبه سمت شور  یهای عربش جنبشیگرا
 ،یر لانه جاسوسای سخ د  یان رسیبه پا یبا انقلاب اسلام م شاه،یمتحده از رژایالات

 یرغام برخایرد. علاکا ید   پر نشایا ارد د ران جدرا  مریکااآران   یار ابا  ا
بنادی حوادث   جبهه شور،کر اب  د   یکینزد یبرا «نتونیلک» ها در د لتفعالیت

 Curtis)به افغانستان   عراق  مریکاآاز جمله حمله  ؛انهیجاد شده در منطقه خا رمیا

& Glenn, 2008: 250ف یبناابراین  عاع ؛دا شاهاساز  ثبیت    شادید  نش( زمینه
متحده   به  با  آن کنگاره ایان ایالاتران در دستور کار امنیتی یا یاسلام یجمهور

 کشور ارار گرفت.
کرسای را  535ن  عاداد یاه از اکااست  یرسک 535 از اکمتش 1نگره آمریکاک
ار یادر اخت «مجلاس سانا» یرا سانا ورها یرسک 111  «ندگانیمجلس نما» یاععا

رد. باا کاار کاآغاز باه ،9112ه یا در سوم ژانویک شانزدهم آمرصدیکنگره کدارند. 
 53باه  51خواهان  وانستند سهم خود را در مجلاس سانا از یه جمهورکنی جود ا

 932ندگان با کسب یکرات در انتخابات مجلس نماوحزب دم ،افزایش دهند یرسک
با کسب اکثریت مجلس نمایندگان، نقش    ردکسب ک یریچشمگ یر زیکرسی، پ

ر  نیااز ا .(Manning, 2020: 1) نماودخود را در ساختار اادرت آمریکاا  قویات 
 قنینای   هاای بار فعالیت یمیر مساتقیه  اث کانگره برارار شاد کدر  ینسب ی عادل

                                                                                                                                 

1. United States Congress 
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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
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ن اهادا    یای ع یه هار د  ااوه باراکااست  کاملا  اضح  ر است. اماز پررن ین
: 1333 )دهشایار،( یاسات راهباردیگر هستند )سیدیکازمند یها به شدت ن اکتیک

جمهور در  د ین   اعمال سیاست خارجی رئیس ۀبنابراین با  جود نقش  یژ .(52
در آمریکا، کنگره نیاز بار اساا  ااانون اساسای   نظاام  فکیاک ااوا اختیاارات 

 وانااد در صااورت هماااهنگی   همکاااری در کنگااره، دارد کااه میچشاامگیری 
 مجریه را  حت  ث یر ارار دهد.  ۀهای اوسیاست

 های تقنینیفعالیت. 2

مریکاا آهای سیاسات خاارجی یکی از عرصاه عنوانبه نیز جمهوری اسلامی ایران
 حت  ث یر اادامات کنگره ارار داشته   این اادامات در ماواردی منجار باه اعماال 

گاره های خاصی علیه ایران شده است.  جربه نشان داده کاه هار زماان کنسیاست
های آمریکاا نسابت باه ایاران آمریکا در موضوع ایران  ر د کرده است، سیاسات

باه در ابال ایاران  را های خود ر شده   کنگره  لاش کرده که سیاستگیرانهسخت
د کناهای ایران سایر کشورهای جهان  سری داده   آنها را ملزم به پیر ی از  حریم

هاای کنگاره موجاب  وان گفت دخالتمی بنابراین .(22: 1322 )مرادی   دهشیار،
هاای  انویاه شاده   از های آمریکا به سایر کشاورها    قویات  حریمبس   حریم

هاایی را سااماندهی کارده اجماع جهاانی علیاه ایاران فعالیت ۀسوی دیگر در زمین
 رین ابزار بارای اعماال گذاری در کنگره مهماست. در طول چها سال اخیر، اانون

 ها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.  ایجاد محد دیتها  حریم
ا باوده   در چهاار یکانگاره آمرکمنحصر در  1یا اادامات اانونیگذاری اانون

صاورت  5زماانهم  اطعناماه  4، اطعناماه سااده3، اطعناماه مشاتر  8لایحه :االب
هاای پذیرد که شاناخت میازان  ث یرگاذاری   شاثن ااانونی هار یاک از االبمی

اسات    یشنهاد اانونیهر پ ی  عموم یا اصلکش ،لایحهچهارگانه ضر ری است. 
                                                                                                                                 

1. Legislation 

2. Bill 

3. Joint Resolution 

4. Simple Resolution 

5. Resolution Concurrent 
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امعااء باه  ینادگان( بارایب در هار د  مجلاس )سانا   نمایپس از طرح    صاو
الااجرا ا   لازمیبادجمهور ارجاع داده شده   در صورت امعااء باه ااانون  رئیس

 فرایند   یگاه حقوایاست که به لحاظ جامشتر   اطعنامهگردد. در کنار لایحه، یم
جااد یخااص، ا یهاماوارد مرباوب باه بودجاه یبارا   با آن نادارد ی فا   یاانون

جاد اساتثنائات مواات یا سپتامبر(، 11ق یون  حقیسیمک)مانند  های مواتکمیسیون
 ،سااده اطعناماهشاود. یاساتفاده م ی    اصلاح ااانون اساسان، اعلام جنیدر اوان

شود    نهاا یا نمیآ ر نبوده   به اانون  بدالزام ،برخلا  لایحه   اطعنامه مشتر 
 یدر ن ساازمان یتیریامور ماد یا ساماندهیاز د  مجلس    یکیاعلام موض   یبرا

مشاابه  ،زماانهم اطعنامهشود.   در نهایت یمجالس استفاده م ین داخلیمانند اوان
ه بایاد باه  صاویب هار د  مجلاس برساد کان  فاا ت یااطعنامه ساده است با ا

(Hudiburg, 2020: 1-4). ها، لایحه   اطعنامه مشتر  بیشترین بنابراین در این االب
را  زماانهمهای سااده   ا رگذاری را در سیاست خارجی آمریکا داشته   اطعناماه

جاد بار ر انی   اعلام موض  کنگره در موضوعی خاص ارزیابی ای منظوربه وان می
( 1 ایران ارائه شده است )جد ل دربارۀلایحه  93  شانزدهمصدیک ۀدر کنگر کرد.

لایحه در مجلاس سانا مطارح  2لایحه در مجلس نمایندگان    13که از این  عداد 
 شده است.

 
 جمهوری اسلامی ایران دربارۀ 111لوایح مطرح شده در کنگره  .1 جدول

 وضعیز نهایا خلاصس اوضوعات اطرح شده عنوان طراح  ایجس ردیف

1 
اجلس  191

 نمایندگان
 ؛کالام اایکل

 خواهحزب جمهوری

 ایجس پاسخگویا ایران در قبال 
گیری در حلوق بشر و گروگان

 9119سال 

تعیی  اجاتات برای نهادها و 
های اشخاصا کس حلوق بشر و  تادی

 اندفردی را نلض کرده

کمیتس های فرعا 
تجارت و اهاجرت 
 و شهروندی

9 
اجلس  161

 نمایندگان
 ؛جو ویلس 
 خواهحزب جمهوری

های تروریستا  ایجس تجریم
 های نیابتا ایرانگروه

گسترش شعاع تجریم سپاه پاسداران و 
نظاایان اورد حمایز یا شبس
 کنترل و نفوذ  ن در عراقتجز

 خارجاکمیتس ااور 

1 
اجلس  551

 نمایندگان
 ؛جان گارااندی

 کراتوحزب دا
 نس بس جنگ علیس ایران

امانعز ات عملیات نظااا علیس ایران 
 بدون اجوت کنگره

ارجاع بس کمیتس حل 
 اختلاف دو اجلس

1 
اجلس  571

 نمایندگان
 ؛ دام کینزینگر
 خواهحزب جمهوری

ساتی ثبات ایجس جلوگیری ات با
 در عراق

شعاع تجریم سپاه پاسداران و گسترش 
نظاایان اورد حمایز یا تجز شبس

 کنترل و نفوذ  ن در عراق

کمیتس فرعا 
اهاجرت و 
 شهروندی

5 
اجلس 1111

 نمایندگان
 ؛دیوید کاستوف
 خواهحزب جمهوری

 ایجس جلوگیری ات فساد 
 ا یگارشا و نهادهای ایرانا

شناسایا و تجریم افراد و 
تأثیرگذار در های ارشدِ شخصیز

 سیاسز خارجا و داخلا و خانواده  نها

های خداات کمیتس
 اا ا و ااور خارجا
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 وضعیز نهایا خلاصس اوضوعات اطرح شده عنوان طراح  ایجس ردیف

6 
اجلس  9112

 نمایندگان
 ؛کالاماایکل 

 خواهحزب جمهوری

های با ستیم  ایجس اوشم
های ایران و اجرای تجریم

 ا مللابی 

تهیس گزارشا ات تنجیره تأای  داخلا 
برنااس و خارجا توسعس یا تسهیل 
 اوشکا با ستیکا ایران

های فرعا کمیتس
تجارت و اهاجرت 
 و شهروندی

7 
اجلس  9921

 نمایندگان
 ؛روئیز رائول
 کراتوحزب دا

 ایجس اتوقف کردن ایران ات 
 هاقاچاق سلاح برای تروریسز

توقف قاچاق تسلیجات توسط ایران 
ها با تلویز اانیز برای تروریسز

 انطلسدریایا و  اوتش کشورهای 

های ااور کمیتس
خارجا و خداات 

 نظااا

2 
اجلس  9151

 نمایندگان
 ؛اِشو  نا

 کراتوحزب دا

 ایجس پیشگیری ات جنگ اغایر 
قانون اساسا با ایران در سال 

9119 

امانعز ات عملیات نظااا علیس ایران 
 بدون اجوت کنگره

های ااور کمیتس
خارجا و خداات 

 نظااا

9 
اجلس  9299

 نمایندگان
 اندی  ِوی 

 کراتوحزب دا

ساتی درخصوص  ایجس شفاف
اختیارات برای استفاده ات 

 نیروهای اسلح

اخا فز کنگره با استفاده ات نیروی 
نظااا علیس ایران بر اساس قطعنااس 

 در اورد عراق 9119سال 
 کمیتس ااور خارجا

11 
اجلس  9791

 نمایندگان
 ؛گِرِگ ِپنس
 خواهحزب جمهوری

برای بس رسمیز  ایجس تعهد اا 
 شناخت  قهراانان  اریکایا

پرداخز خسارت بس قربانیان تروریسم 
 های ایرانات دارایا

کمیتس فرعا قانون 
اساسا و حلوق و 

 های ادنا تادی

11 
اجلس  5126

 نمایندگان
 ؛ یز ِچنا
 خواهحزب جمهوری

های تجریم فسخ کاال تعلیق
ایران در خصوص برجام و سایر 

 اهداف

ها بر اساس توافق تعلیق تجریم غو 
 ای ایرانهای هستسبرجام برای فعا یز

کمیتس فرعا 
تروریسم و اانیز 

 داخلا

19 
اجلس  5511

 نمایندگان
 ؛رو خانا
 کراتوحزب دا

 نس بس جنگ علیس ایران

امنوعیز استفاده ات اعتبارات برای 
جنگ غیراجات علیس ایران و ا تزام 
 ریاسز جمهوری بس کسب اجوت ات

 کنگره

های ااور کمیتس
خارجا و خداات 

 نظااا

11 
اجلس 6121

 نمایندگان
 ؛فرنچ هیل
 خواهحزب جمهوری

های رهبران گزارش ات دارایا
 ایران

جمهور بس ارائس گزارش در ا زام رئیس
های اا ا و اورد ارتباط اؤسسس

 های تجاری با الااات ایراناشرکز
 کمیتس خداات اا ا

11 
اجلس  6115

 نمایندگان
 ؛برایان استایل
 خواهحزب جمهوری

اتوقف کردن راه فرار ات 
 9191های ایران در سال تجریم

های اا ا کنترل و اجاتات اؤسسس
خارج ات  اریکا کس ات طریق اینستکس 
و سایر ابزار پشتیبانا باترگانا، اراوده 

 تجاری با ایران داشتس باشند

 کمیتس خداات اا ا

15 
اجلس 6911

 نمایندگان
 ؛بیل هویزنگا
 خواهحزب جمهوری

اسدود کردن دسترسا ایرانیان 
اتجده در های ایا اتبس بانم

 9191سال 

داری برای صدور انع وتارت خزانس
اجوت ارائس خداات اا ا توسط 

 های  اریکایا بس دو ز ایراناؤسسس
 کمیتس خداات اا ا

16 
اجلس 7251

 نمایندگان
 ؛برد ا اسکات

 اتکروحزب دا
ارتیابا اطلاعات الا ات نیروهای 

 )نیابتا( ایران اورد حمایز

تدوی  راهبرد اشخص برای جلوگیری 
ات فروش یا انتلال تسلیجات بس 
 نیروهای اورد حمایز ایران

های اطلاعات کمیتس
 و ااور خارجا

17 
اجلس  2211

 نمایندگان
 ؛جو ویلس 
 خواهحزب جمهوری

عنوان تعیی  ساتاان بدر بس
 نیروی تروریستا

عنوان یم تعیی  ساتاان بدر بس
ساتاان تروریستا و اعمال 

 های ارتبط با تروریسمتجریم

کمیتس ااور خارجا 
 و قضایا

12 
اجلس  995

 سنا
 ؛جان کرنی 
 خواهحزب جمهوری

های اقتصادی  ایجس اجروایز
 سپاه پاسداران انللاب اسلااا

تجریم افراد و نهادهای خارجا و 
 تجز کنترل سپاه پاسداراننهادهای 

کمیتس روابط 
 خارجا

19 
اجلس  1119

 سنا
 ؛تام یودال
 کراتوحزب دا

 ایجس پیشگیری ات جنگ اغایر 
 قانون اساسا با ایران

اشروط کردن عملیات نظااا علیس 
ایران بس تصویب یم  ایجس یا قطعنااس 

 اشترک توسط کنگره

کمیتس روابط 
 خارجا

91 
اجلس  1599

 سنا
 ؛تام کات 
 خواهحزب جمهوری

 ایجس حمایز ات قربانیان 
 تروریسم ایران

های پرداخز خسارت بس خانواده
 های ایرانقربانیان تروریسم ات دارایا

کمیتس روابط 
 خارجا
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91 
اجلس  9271

 سنا
 ؛تد کروت
 خواهحزب جمهوری

های تجریم فسخ کاال تعلیق
ایران در خصوص برجام و سایر 

 اهداف

ها بر اساس توافق تجریم غو تعلیق 
 ای ایرانهای هستسبرجام برای فعا یز

کمیتس بانکداری، 
اسک  و ااور 

 شهری

99 
اجلس  1111

 سنا
 ؛ادوارد اارکا

 کراتوحزب دا
قانون دیپلماسا ایران در سال 

9191 
ای حل دیپلماتیم پرونده برنااس هستس

 های ایجاد شدهایران و کاهش تنش
کمیتس روابط 
 خارجا

91 
اجلس  1159

 سنا

 ؛برنا سندرت
سناتور استلل 
اتمایل بس حزب 

 کراتودا

 نس بس جنگ علیس ایران

امنوعیز استفاده ات اعتبارات و قوانی  
پیشی  برای جنگ غیراجات علیس 
ایران و ا تزام ریاسز جمهوری بس 

 کسب اجوت ات کنگره

کمیتس روابط 
 خارجا

Source: www.congress.gov 

 
گاذاران در هار د  اانون رالوایح مشابه  ،موارد به دلیا اهمیت موضوعدر برخی از 
ناد. کب را فاراهم ی  در ر ناد  صاوی سار ینه لازم برای ا زم اندکردهمجلس ارائه 

 295ناادگان   یمجلااس نما 9113   1551 ،531، 321ح شااماره یکااه لااوانحویبه
لاوایح شاماره  ؛پاسادارانها بار ساپاه میش  حریز خود را بر افزاکمجلس سنا  مر

در پی بلوکه کردن   مصادره اموال ایرانای بارای  1592مجلس نمایندگان    9321
مجلس نمایندگان  2115   2935، 2131، 5132های لوایح شماره ؛پرداخت غرامت

  هاای ایاران از برجاام مجلس سنا درصدد مسد د ساازی حادااا انتفاع 9335  
،  1132ح شااماره ینادگان   لااوایمجلااس نما 5553   9392، 9355ح شااماره یلاوا

 22، 23 ،23 یهاشماره  مشتر یهامجلس سنا   همننین اطعنامه 3152   3315
ندگان به دنبال  ثبیت اادرت کنگاره یمجلس نما 53 در مجلس سنا   شماره 33  

 یابیاارزدر برابر د لت آمریکا برای جلوگیری از آغاز جن  علیه ایران بوده است. 
ت یجااد محاد دیه اکااز آن است  کیران حایح در خصوص این لوایعنا  یا انفر
سام   یت از  ر ریاساازی   حما باتبی یران با ادعایا یاهای منطقهفعالیت یبرا

 ۀن دغدغیشتریا بیکران   آمریا یاسلام یان جمهوریگیری جن  مممانعت از شکا
 .ا بوده استیکگذاران آمراانون



 823     و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران 111کنگره های بررسی فعالیت

 
 111مقایسه موضوعات لوایح در خصوص جمهوری اسلامی ایران در کنگره  .1ر نمودا

 
حاه ارائاه یهازار لا 11ن حاد د یانگیاطور منگره بهک ۀشایان ذکر است در هر د ر

ن شاناخت یبنابرا .1شودا مییدرصد به اانون  بد 5ن  عداد حد د یه از اکشود یم
در  دارد. یت فرا انایابرخوردارناد، اهمب ی صو یبرا ییه از احتمال بالاک یحیلوا

هاا   اطلاعاات داده یبا بررس 8«وپو  لَبزکاس» یشگاهیاین خصوص مرسسه آزما
اساا  بر .3نادکینگاره ااادام ماکب در ی صاو یح بارایاحتماال لاوا ینیبشیبه پ

 یااتصااد یهااتیمحر م»باا عناوان  295حه شماره ین مرسسه، لایا یهاینیبشیپ
حاه یدرصاد   پاس از آن، لا 53ب یبا شانس  صاو« یانقلاب اسلامسپاه پاسداران 

حاه ی  لا« رانیات ایاماورد حما یستی ر ر یهام گر هی حر»با عنوان  321شماره 
ب باا شاانس یاباه  ر « در عاراق یساز باتیاز ب یریجلوگ»با عنوان  531شماره 
نماودار زیار اند کاه در ب را داشتهین احتمال  صویشتریدرصد ب 12   92ب ی صو

باا  مار ب یک از لاوایح ن است که هیچیاابا  وجه ا ۀتکن به آنها اشاره شده است.
 نرسید.  شانزدهمصدیک ۀران به  صویب کنگریا

                                                                                                                                 

1. https://www.govtrack.us/about/analysis 

2. Skopos Labs 

3. https://www.skoposlabs.com/about 
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 111در کنگره  شدهحشانس تصویب لوایح ضد ایرانی مطر .1 نمودار

 
ز ا ینادگان کاه  وسا  جاان گارامنادیمجلس نما 551 ۀدر این میان، لایحه شمار

ات یاکاه در پای ممانعات از عمل« رانیه اینه به جن  عل»با عنوان  دموکراتحزب 
 رین لایحه ارائه شده در کنگاره باود. نگره بود مهمکران بد ن مجوز یه ایعل ینظام

( باه مجلاس نماینادگان ارائاه 1323دی  95) 9112ژانویه  15این لایحه در  اریخ 
ای به  صویب مجلس سانا شده   پس از  صویب در مجلس نمایندگان با اصلاحیه

ئه   اانونی به کمیته حا اختلا  د  مجلس ارا فرایندرسید که در نهایت برای طی 
معیاار اعطاای نشاان باه  عنوانباهدر همین مرحله مسکوت ماند. این لایحه ابتادا 

 31متحده در جن  جهاانی د م  اد ین شاده باود کاه در  ااریخ بازرگانان ایالات
مریکاا، مفااد لایحاه  وسا  آها میان ایران   گیری  نش  پس از ا ج 9191ژانویه 

جمهاور را موفاف یان لایحاه، رئیسمااده ساوم ا .1مجلس نمایندگان  غییر یافات
کند ابا از جن  با ایران از کنگره مجوز بگیرد   همننین ذیا این مااده  ثکیاد می

جمهور حق استناد باه ااوانین دیگار بارای اساتفاده از نیار ی شده است که رئیس
نظامی علیه ایران را ندارد. در بخش دیگری نیاز اساتفاده از بودجاه فادرال بارای 

نفر از نمایندگان  911علیه ایران بد ن مجوز کنگره ممنوع شده است. حمله نظامی 
نفار(  313خواه )مجموعاً نفر از نمایندگان حزب جمهوری 111   دموکراتحزب 

                                                                                                                                 

1. https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr550 
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دهنده اهمیات ایان موضاوع در مجلاس کردند کاه نشااناز این لایحه حمایت می
 .1نمایندگان بوده است

اطعناماه در خصاوص  32مذکور،  علا ه بر لوایح  شانزدهمصدیکدر کنگره 
اطعنامه به  صویب رسایده اسات. از ایان  نُه( که 9شمارۀ  ایران ارائه شده )جد ل

  یک اطعناماه مشاتر  باوده کاه  زمانهماطعنامه ساده، یک اطعنامه  هفت عداد 
مجلاس  393   359سااده شاماره  ۀمورد اخیر بار اانونی داشته است. د  اطعناما

در پی محکوم کردن نحوه برخورد د لت ایاران  «حقوق بشر»ع نمایندگان با موضو
 993مجلس نماینادگان    551های ساده یان بوده است. اطعنامهئبا معترضین   بها

باا  «انفجاار آمیاا»مجلس سنا به دنبال افزایش فشار ر انی بر ایران   احیای پر نده 
 325ه ساده به شاماره باشند. اطعنامادعای نقش مستقیم جمهوری اسلامی ایران می

در خصوص  سخیر لانه جاسوسی است. چهاار اطعناماه دیگار باه دنباال  شادید 
هاا   فشاار بار هاا بارای کااهش  نشدموکراتها میان ایران   آمریکا  وس   نش

گیری یاک جنا   ماام عیاار علیاه ایاران د لت  رامپ برای جلوگیری از شاکا
آمریکاا باه  هاا میاان ایاران  گیری  نش جها پس از ااند.  مامی این اطعنامهبوده

 اند.کنگره ارائه شده
 

 جمهوری اسلامی ایرانبارۀ در 111شده در کنگره های مطرحقطعنامه .1 جدول
 وضعیز نهایا خلاصس اوضوعات اطرح شده عنوان طراح قطعنااس ردیف

1 
 اجلس 127

 نمایندگان
 ؛تئودور داچ

 حزب داوکرات

شرط وقید درخواسز  تادی با
شهروندان  اریکایا و شهروندان خارجا 
دارای اقااز  اریکا کس با اهداف سیاسا 

 اندات سوی دو ز ایران باتداشز شده

تشدید فشار بر ایران با همراها 
اتجدان تا تاان  تادی کاال 
 شهروندان و اتباع  اریکایا

کمیتس فرعا خاورایانس، 
شمال  فریلا و تروریسم 

 ا مللابی 

9 
اجلس  912

 نمایندگان
 ؛تئودور داچ

 حزب داوکرات

درخواسز ات ایران برای عمل بس 
های اکرر در خصوص اساعدت وعده

شهروند  ،«رابرت  وینسون»برای پرونده 
تری  تاان  اریکایا کس دارای طو انا

 باتداشز در تاریخ الا ااسز

درخواسز اقدام عملا دو ز 
ایران برای  تادی یا کمم بس 

   وضعیز رابرت  وینسونتعیی

کمیتس فرعا خاورایانس، 
شمال  فریلا و تروریسم 

 ا مللابی 

1 
اجلس  912

 نمایندگان
 ؛توئا  افگرن

 داوکراتحزب 
بس رسمیز شناخت  اهمیز فرهنگا و 

 تاریخا نوروت

بس رسمیز شناخت  نوروت و 
ادعای حمایز ات  تادی بیان 

 ایرانیان

کمیتس فرعا خاورایانس، 
 فریلا و تروریسم شمال 

 ا مللابی 

                                                                                                                                 

1. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/550 
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 وضعیز نهایا خلاصس اوضوعات اطرح شده عنوان طراح قطعنااس ردیف

1 
اجلس  171

 نمایندگان

 ؛تام َام کلینتاک
حزب 
 خواهجمهوری

اجکوم کردن تروریسم تجز حمایز 
دو ز ایران و اعلام حمایز ات خواسز 
اردم برای تشکیل یم حکواز 

ای در جمهوری داوکراتیم غیرهستس
 ایران

الابلس با نفوذ ایران در با کان و 
ها و بس اعتراضحمایز ات 

رسمیز شناخت  درخواسز اردم 
 ایران

کمیتس فرعا خاورایانس، 
شمال  فریلا و تروریسم 

 ا مللابی 

5 
اجلس  191

 نمایندگان

 ؛اایم گَلِِگر
حزب 
 خواهجمهوری

های اعمال شده اخا فز با رفع تجریم
درباره ایران بدون توجس بس برنااس 

های با ستیکا، ای، توسعس اوشمهستس
های مایز ات تروریسم و سایر فعا یزح

 ثبات کنندهبا

تأکید بر جلوگیری ات دستیابا 
ای و ایران بس سلاح هستس
 هاامانعز ات  غو تجریم

 کمیتس ااور خارجا

6 
اجلس  195

 نمایندگان
 ؛باربارا  ا

 حزب داوکرات

بیان احساس نمایندگان در خصوص 
های امانعز ات دستیابا ایران بس سلاح

 ای یا توسعس  نهستس

باتگشز دو ز بس برجام با هدف  
امانعز  ات دستیابا ایران بس 

 ایسلاح هستس
 کمیتس ااور خارجا

7 
 51تاانهم

اجلس 
 نمایندگان

 ؛ویل هارد
حزب 
 خواهجمهوری

اجکوایز شدید نلض حلوق بشر، 
خشونز علیس شهروندان، همکاری با 

ها و اتجدان ایران توسط جنبش حوثا
 در یم  ن 

اجکوم کردن جنبش حوثا بس 
توجها بس حلوق بشر، علز با

ا ملل تضعیف اانیز تجارت بی 
 و حملس اوشکا

کمیتس فرعا خاورایانس، 
شمال  فریلا و تروریسم 

 ا مللابی 

2 
 52اشترک 
اجلس 
 نمایندگان

 ؛اا تون سِز
حزب 
 خواهجمهوری

 قطعنااس اختیارات قانون اساسا

بس ارائس جمهور ا زام رئیس
گزارش در خصوص ضرورت، 
ابنای قانونا و داانس و ادت 
درگیری پیش ات اعزام نیروی 
 نظااا و  غات جنگ با ایران

 کمیتس ااور خارجا

9 
اجلس  111

 نمایندگان
 

 ؛تئودور داچ
 حزب داوکرات

اجکوم کردن حملس بس  ایا، ارکز جااعس 
 رژانتی  در  « یرسبوینس»یهودیان در 
و ابرات نگرانا  اریکا در  1991جو ای 

سا س در حل ای   95خصوص تأخیر 
پرونده و ترغیب بس پاسخگویا در اورد 

 ای  حملس

اجکوم کردن حملس بس  ایا و 
ابرات همدردی با خانواده قربانیان 

 95ای  حادثس، و پایان تأخیر 
 سا س در روند ای  پرونده

 تصویب شد

11 
اجلس  671

 نمایندگان
 ؛ااانوئل کلیور
 حزب داوکرات

درخواسز ات ااارات اتجده عربا برای 
توقف سریع هرگونس فعا یز با قابلیز 

شویا کس قوانی  تجریما  اریکا پول
 کند.علیس ایران را نلض اا

درخواسز ات کشور ااارات برای 
های اوجود بس رفع کاستا

شویا برای الابلس با پول
 یرانهای پو ا افعا یز

 کمیتس ااور خارجا

11 
اجلس  759

 نمایندگان
 

 ؛تئودور داچ
 حزب داوکرات

حمایز ات حلوق اردم ایران برای  تادی 
بیان، اجکوم کردن حکواز ایران بس 

های اشروع و د یل سرکوب اعتراض
 سایر اهداف

 های  بانحمایز ات اعتراض
 و حلوق اردم ایران 1192

 تصویب شد

19 
اجلس  721

 نمایندگان

جیمز ام 
 ؛گاورن

 حزب داوکرات

 21شماره  تاانهمتوجس قطعنااس 
اجلس نمایندگان ابنا بر ادیریز 

قطعنااس  5جمهور بس اوجب بخش رئیس
اختیارات جنگا برای اتوقف کردن 
 استفاده ات نیروهای نظااا علیس ایران

های قطعنااس حمایز ات اوضوع
اجلس  21شماره  تاانهم

 نمایندگان
 صویب شدت

11 
اجلس  721

 نمایندگان

 ؛دَن کِرن َشو
حزب 
 خواهجمهوری

تکریم افرادی ات نیروهای نظااا و 
جااعس اطلاعاتا  اریکا کس اأاوریز ترور 
قاسم سلیمانا را انجام دادند و سایر 

 اهداف

قدردانا کنگره ات افراد اشارکز 
کننده در عملیات ترور سردار 

 سلیمانا

خارجا، های ااور کمیتس
خداات نظااا و 

 اطلاعات

 کمیتس ااور خارجااجکوم کردن نجوه برخورد اجکوم کردن اقدااات حکواز ایران و کیوی  ام اجلس  791 11
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 ؛کارتا نمایندگان

حزب 
 خواهجمهوری

پاسخگویا بس حمایز ات اعترضان، 
هایشان ات اطا بات  نها، و خواستس

حکواز برای احترام بس  تادی و حلوق 
 بشر

اسلااا ایران حکواز جمهوری 
 با اعترضان

15 
اجلس  795

 نمایندگان
 ؛ا یوت اِنِگل

 حزب داوکرات

اتجده در حمایز ات تعهدات ایا ات
حفاظز قانونا ات اااک  فرهنگا 

 ا مللابی 

اجکوم کردن اظهارات ترااپ 
ابنا بر حملس بس اااک  فرهنگا 

 ایران
 کمیتس ااور خارجا

16 
اجلس  219

 نمایندگان

 ؛جان کورتیس
حزب 
 خواهجمهوری

بیان فهم اجلس ابنا بر اینکس اختیار 
استفاده ات نیروی نظااا و اختیار استفاده 
ات نیروی نظااا علیس عراق در سال 

اجوت قانونا برای جنگ با ایران  9119
 دهدارائس نما

امنوعیز استفاده ات اختیارات 
جنگا در قوانی  برای  غات حملس 

 جمهوریران توسط رئیسبس ا
 کمیتس ااور خارجا

17 
اجلس  291

 نمایندگان

جیمز ام 
 ؛گاورن

 حزب داوکرات

 62حمایز ات قطعنااس اشترک شماره 
اجلس سنا برای جلوگیری ات درگیری 
نظااا بدون اجوت کنگره، علیس ایران و 

 اهداف دیگر

حمایز ات قطعنااس اشترک 
اجلس سنا کس توسط  62شماره 

 جمهور وتو شد.رئیس
 تصویب شد

12 
اجلس  291

 نمایندگان
 ؛تئودور داچ

 حزب داوکرات

اجکوم کردن دو ز ایران در اورد  تار و 
ا و نلض اداوم ایثاق ئاذیز اقلیز بها
 ا مللا حلوق بشربی 

اجکوم کردن نلض حلوق 
یان و تجریم الااات اسئول ئبها

 ایرانا
 تصویب شد

19 
اجلس  1112

 نمایندگان
 ؛جرا د کانلا

 حزب داوکرات

ها و حلوق ادنا حمایز ات  تادی
ایرانیان  اریکایا و اجکوم کردن 

 خشونز و تبعیض تعصب،

حمایز ات ایرانیان ساک   اریکا 
واسطس در برابر اشکلاتا کس بس

فراان اجرایا ترااپ در ابادی 
 وجود  ادبس ورودی

 کمیتس فرعا اانیز ارت

91 
 29اشترک 
اجلس 

 دگاننماین

 ؛ایلهان عمر
 حزب داوکرات

ادیریز دور کردن نیروهای اسلح 
اتجده ات درگیری نظااا بدون ایا ات

اجوت کنگره، علیس جمهوری اسلااا 
 ایران

تأکید بر نلش انجصاری کنگره 
بر اساس قانون اساسا  اریکا 

 جنگبرای اعلان
 کمیتس ااور خارجا

91 

 21 تاانهم
اجلس 
 نمایندگان
 

 ؛اسلوتکی ا یسا 
 حزب داوکرات

 5جمهور بس اوجب بخش ادیریز رئیس
قطعنااس اختیارات جنگا برای اتوقف 
کردن استفاده ات نیروهای نظااا علیس 

 ایران

جمهور بس کسب ا زام رئیس
اجوت کنگره برای استفاده ات 
 نیروهای نظااا علیس ایران

 تصویب شد

99 
اجلس  111

 سنا

 ؛اارکو روبیو
حزب 
 خواهجمهوری

درخواسز ات ایران برای عمل بس 
های اکرر در خصوص اساعدت وعده

تری  طو انا برای رابرت  وینسون،
شهروند باتداشز شده  اریکایا در 

 تاریخ الا اا

درخواسز اقدام عملا ات دو ز 
ایران برای  تادی یا کمم بس 
 تعیی  وضعیز رابرت  وینسون

 کمیتس روابط خارجا

91 
اجلس  195

 سنا

 ؛تام کات 
حزب 
 خواهجمهوری

های اعمال شده اخا فز با رفع تجریم
درباره ایران بدون توجس بس برنااس 

های با ستیکا، ای، توسعس اوشمهستس
های حمایز ات تروریسم و سایر فعا یز

 کنندهثباتبا

اخا فز با هرگونس  غو یا تعدیل 
ها با اشاره بس استفاده تجریم

یای برجام برای ایران ات ازا
توسعس توان اوشکا و نفوذ 

 ایانطلس

 کمیتس روابط خارجا

91 
 91 تاانهم

 اجلس سنا

 ؛تام کاِت 
حزب 
 خواهجمهوری

اجکوایز شدید نلض حلوق بشر، 
خشونز علیس شهروندان، همکاری با 

ها و اتجدان ایران توسط جنبش حوثا
  ن در یم 

اجکوم کردن جنبش حوثا یم  
حلوق بشر، تهدید بس علز نلض 

حملس  ا ملل،اانیز تجارت بی 
 اوشکا بس غیرنظاایان

 کمیتس روابط خارجا

 تصویب شداجکوم کردن حملس بس  ایا و پنجمی  سا گرد انفجار وبس یاد بیسز ؛رابرت اَِنندتاجلس  977 95
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 وضعیز نهایا خلاصس اوضوعات اطرح شده عنوان طراح قطعنااس ردیف
 سنا
 

ارکز همیاری یهودیان ) ایا( در  حزب داوکرات
 یرس  رژانتی  و تعهد اجدد بس بوینس

برای  تلاش برای حمایز اجرای عدا ز
 قربانا ای  حملس 25

های هشدار نسبز بس نفوذ شبکس
تجز حمایز ایران در نیمکره 

 غربا

96 
اجلس  166

 سنا

 ؛تد کروت
حزب 
 خواهجمهوری

تکریم افرادی ات نیروهای نظااا و 
جااعس اطلاعاتا  اریکا کس اأاوریز ترور 

دادند و سایر قاسم سلیمانا را انجام 
 اهداف

قدردانا کنگره ات افراد اشارکز 
کننده در عملیات ترور سردار 

 سلیمانا
 کمیتس روابط خارجا

97 
اجلس  169

 سنا

 ؛ یندتی گراهام
حزب 
 خواهجمهوری

ای برای حمایز ات اردم ایران قطعنااس
های اشروع د یل اشارکز در اعتراضبس

د یل و اجکوم کردن حکواز ایران بس
 های خش  بس  نهاواکنش

اجکوم کردن نجوه برخورد 
حکواز با اعترضان و حمایز ات 
اردم ایران در بیان اعتراضات و 

  تادی بیان

 کمیتس روابط خارجا

92 
اجلس  519

 سنا
 ؛بنجاای  کاردی 
 حزب داوکرات

ای در حمایز ات حلوق اردم قطعنااس
ایران برای تعیی   ینده خود، اجکوم 

ایران بس د یل برخورد با کردن حکواز 
 های اشروع و سایر اهدافاعتراض

اجکوم کردن نجوه برخورد 
حکواز با اعترضان و درخواسز 
ات شورای اانیز ساتاان الل 
 برای رصد تخلفات در ایران

 کمیتس روابط خارجا

99 
اجلس  165

 سنا
 ؛ادوارد اارکا
 حزب داوکرات

ای برای اجکوم کردن قطعنااس
دونا د ترااپ برای نلض های تهدید

 قانون درگیری نظااا در خصوص ایران

اجکوم کردن اظهارات ترااپ 
ابنا بر حملس بس اااک  فرهنگا 

 ایران
 کمیتس روابط خارجا

11 
 19 تاانهم

 اجلس سنا
 ؛ادوارد اارکا
 حزب داوکرات

برای ابرات حس  تاانهمای قطعنااس
کنگره در اورد اینکس حملس بس اااک  

 جنایات جنگا اسز فرهنگا

اظهارات ترااپ  کردناجکوم 
ابنا بر حملس بس اااک  فرهنگا 

 ایران
 کمیتس روابط خارجا

11 
 62اشترک 

 اجلس سنا
 

 ؛تیم کی 
 حزب داوکرات

ای اشترک برای امانعز ات قطعنااس
درگیری نظااا نیروهای اسلح 

اتجده علیس جمهوری اسلااا ایا ات
 ایران بدون اجوت کنگره

بر نلش انجصاری کنگره  تأکید
بر اساس قانون اساسا برای 

 جنگاعلان

و ا توسط تصویب 
 جمهور وتو شد.رئیس

19 
 61اشترک 

 اجلس سنا
 ؛جف اِرکلا

 حزب داوکرات

قطعنااس اشترک در خصوص استفاده ات 
نیروهای نظااا علیس جمهوری اسلااا 

 ایران

امنوعیز استفاده ات اختیارات 
برای  ابنای قوانی  جنگا بر

 حملس بس ایران
 کمیتس روابط خارجا

11 
 61اشترک 

 اجلس سنا
 ؛تیم کی 

 حزب داوکرات

ای اشترک برای ادیریز دور قطعنااس
اتجده ات کردن نیروهای اسلح ایا ات

درگیری نظااا بدون اجوت کنگره، علیس 
 جمهوری اسلااا ایران

تأکید بر نلش انجصاری کنگره 
بر اساس قانون اساسا برای 
اعلان جنگ و استفاده ات نیروی 

 نظااا

 کمیتس روابط خارجا

11 
 69اشترک 

 اجلس سنا
 ؛تیم کی 

 حزب داوکرات

ای اشترک برای ادیریز دور قطعنااس
اتجده ات کردن نیروهای اسلح ایا ات

درگیری نظااا بدون اجوت کنگره، علیس 
 جمهوری اسلااا ایران

تأکید بر نلش انجصاری کنگره 
قانون اساسا برای بر اساس 

اعلان جنگ و استفاده ات نیروی 
 نظااا

 کمیتس روابط خارجا

15 
 11 تاانهم

 اجلس سنا
 ؛تام یودال

 حزب داوکرات

قطعنااس اشترک برای ادیریز 
قطعنااس  5جمهور بس اوجب بخش رئیس

اختیارات جنگا با هدف اتوقف کردن 
 استفاده ات نیروهای نظااا علیس ایران

ت کنگره برای تأکید بر اجو
استفاده ات نیروهای نظااا علیس 

 ایران
 کمیتس روابط خارجا

16 
اجلس  195

 سنا

 ؛جانا ایزاکسون
حزب 
 خواهجمهوری

ای برای بس رسمیز شناخت  قطعنااس
گیری چهلمی  سا روت بجران گروگان
 ایران و سایر اهداف

حمایز کنگره ات تعیی  روت الا 
 ( برای یاد وری 9119نواابر  1)

 گیری ایرانبجران گروگان
 تصویب شد

17 
اجلس  519

 سنا
 ؛پز تااا
حزب 

ای کس ات شورای اانیز ساتاان قطعنااس
های خواهد تاریخ اجدودیزالل اا

درخواسز کنگره ات شورای 
اانیز ساتاان الل برای تمدید 

 کمیتس روابط خارجا
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در اورد ایران  9911قطعنااس   Bضمیمس خواهجمهوری

 کس درحال اتمام اسز را تمدید کند.
 9911های قطعنااس اجدودیز

12 
اجلس  696

 سنا
 ؛ریچارد بلوانتال
 حزب داوکرات

های ای در حمایز ات  تادیقطعنااس
ادنا و حلوق شهروندی ایرانیان 

  اریکایا

حمایز ات ایرانیان ساک   اریکا 
در ابادی  در برابر اشکلات

ورودی بس واسطس فراان اجرایا 
 دونا د ترااپ

 کمیتس قضایا

19 
اجلس  572

 سنا
 ؛ران وایدن

 حزب داوکرات

ای برای اجکوم کردن  تار و قطعنااس
ا توسط دو ز ایران و ئاذیز اقلیز بها

ا مللا و های بی استمرار نلض ایثاق
 حلوق بشر

اجکوم کردن نلض حلوق بشر 
اسئول و و تجریم الااات 

 پیگیری  تادی تندانیان اذهبا
 کمیتس روابط خارجا

Source: www.congress.gov 

 

  شاانزدهمصدیک ۀنگرکندگان یاطعنامه ارائه شده به مجالس سنا   نما 32 یابیارز
ا یکا  آمرران یاا یاسالام یان جمهوریجاد شده میهای اه  نشکاز آن است  کیحا
الاساد در ران به پایگااه عینی  حمله موشکی ا یمانیپس از  ر ر سردار سل  یژهبه

 ۀن دغدغاید نالاد  راماپ ا لا یارات نظاامیانتارل اختکعراق موجب شده اسات 
پس از آن ادعای نقض حقاوق بشار   حمایات از  ؛ران باشدیا دربارۀگذاران اانون

اند. موضاوعات میات را در کنگاره داشاتهزندانیان آمریکایی در ایران بیشاترین اه
های کنگره غالباً در پی افزایش بار ر انی از منظار داخلای   مطرح شده در اطعنامه

خارجی بر جمهوری اسلامی ایران   آماده سازی شرای  برای ارائه لوایح متناساب 
 باشد.می

 
 111ی ایران در کنگره ها در خصوص جمهوری اسلاممقایسه میزان فراوانی قطعنامه .9 نمودار

اجدودیز جنگ 
علیس ایران

11%

تهاحلوق بشر و اقلی
17%

اتباع  اریکایا
19%

حمایز ات اعتراضات
اردم 
19%

س اجکوایز حملس ب
 ایا
6%

سایر
6%

وضعیز داخلا
1%

حمایز ات برجام
1%

http://www.congress.gov/
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ممانعات  یبارا  مشتر یااطعنامه»مجلس سنا با عنوان  «23اطعنامه »در این میان، 
ران باد ن یاا یاسلام یه جمهوریمتحده علمسلح ایالات یر هاین ینظام یریاز درگ
 ارین اطعناماه ارائاه شاده در مهم ،که دارای بار اانونی باوده اسات« نگرهکمجوز 

در  دماوکراتاز سانا ورهای  « ایم کاین»مشاتر   وسا   ۀکنگره بود. این اطعنام
( شش ر ز پس از  ر ر سردار سالیمانی   باا 1323دی  12) 9191ژانویه  2 اریخ 
ها میان ایران   آمریکا به مجلس سنا ارائه شد. این اطعنامه با استناد گیری  نشا ج

کارگیری نیر هاای نظاامی علیاه جمهاوری اانونی درصدد ممانعات از باه به مواد
فوریاه  13اطعنامه ماذکور در  ااریخ  .1اسلامی ایران بد ن مجوز کنگره شده است

خاواه( باه  صاویب جمهوری 3   دماوکرات 53رأی موافاق )شااما  55با  9191
 دماوکرات 991رأی ) 993مجلس سنا رسید   در مجلس نمایندگان نیز  وانست با 

خواه   یک مستقا( به  صویب برسد. د لت  راماپ کاه از ابتادا باا جمهوری 2  
کارد.  لااش  «  او» 9191مای  2این اطعنامه مخالفت کرده باود آن را در  ااریخ 

سنا ورهای موافق نتوانسات رأی ماورد نیااز )د ساوم آرا( را کساب نماوده   در 
 جمهور نشد.نهایت این اطعنامه موفق به شکستن   وی رئیس

هاای های فکار، لابیا اق ؛های کنگرهاست در طراحی لوایح   اطعنامه گفتنی
ها چهار بازیگر اصلی هستند های جمعی   طراحان لوایح   اطعنامهیا، رسانهئاسرا

ی فکاری   ار بااب متقاباا  جاود دارد. در ایان میاان ئکه میان آنها نوعی همساو
آمریکاا از طریاق شناساایی   مادیریت مناساب  های فکرهای اسرائیا   ا اقلابی
هاای کنند. یکای از ر شهای ادرت ایفای نقش میهای اعمال نفوذ بر کانونشیوه

گاذاران هاای فکار، اانونزماان باا ا اقگری هملابی ،اسرائیاهای اعمال نفوذ لابی
)امام جمعاه جمهور آمریکا است شاخص کنگره   حلقه ا ل مشا ران ارشد رئیس

های صهیونیستی به حدی است کاه در نفوذ لابی .(115-111: 1325اده   بابایی، ز
سای مجالس ؤاجلا  سالیانه آن بیش از د سوم اععای کنگره مشارکت داشته   ر

سنا   نمایندگان )مک کانا   نانسی پلوسی(   رهبران االیات د  مجلاس )چاا  
بناابراین  .(Bykowicz & Julie, 2019اند )کار ی( سخنرانی کردهشومر   کیوین مک

                                                                                                                                 

1. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/68 
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های صهیونیستی بر کنگره سایه انداخته اسات. رسد نفوذ سنگینی از لابیبه نظر می
ها   لوایح ضد ایرانای اماری بادیهی در این فعا ارائه، حمایت   پشتیبانی از طرح

های مشابه در د  مجلس سانا بررسی لوایح   اطعنامه بدین منظوررسد. به نظر می
  نمایندگان نشان دهنده این است که متون آنها دارای ادبیات بسیار نزدیاک باوده 

گاذاران طراحی    د ین آنها  وس  یک منب    ارائه  وس  اانون ،که این موضوع
ساه  ان از اععاای کنگاره   شاانزدهمصدیککند. در کنگاره متفا ت را  ثیید می

از  « ئاود ر دا »اناد کاه باری کردههای  قنینی را علیاه ایاران رهبیشترین فعالیت
 رین فرد با ارائه پنج اطعنامه ضد ایرانی که سه اطعناماه ، فعالدموکراتنمایندگان 

 ی در خصااوص محکومیاات حقااوق بشااری ایااران، پر نااده آمیااا   حمایاات از 
اعتراضات   محکوم کردن نحوه برخورد با آناان باه  صاویب مجلاس نماینادگان 

خاواه نیاز باا د  یاز حزب جمهور «جو  یلسن»   «الککما یکما»رسیده است. 
ا یکاهساتند. ما  شاانزدهمصدیکلایحه پیشتاز ارائه لوایح ضد ایرانای در کنگاره 

رئایس ساابق کمیتاه امنیات داخلای د     ال ععو ارشد کمیته امور خارجیککم
رده های موشکی ایران به کنگره ارائه کلایحه در حوزه حقوق بشر    حریم فعالیت

ار ش   ععاو ارشاد کمیتاه اماور خاارجی  ۀاست. جو  یلسون سرهن  بازنشست
های زیاادی را اعام از ارائاه د  لایحاه بارای  حاریم مجلس نمایندگان نیز فعالیت

های مورد حمایت ایران در منطقه   سخنرانی های متعدد در جلسات کنگاره گر ه
گفتنای اسات  .1ار داده اساتعلیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود ار

 رین متحدان رژیم صهیونیستی در کنگره بر اسا  مذکور از نزدیک ۀهر سه نمایند
یهودیان آمریکا هستند. هد  ایان کنگاره  کنگرهگرفته  وس   های صورتارزیابی

دهنادگان   صهیونیستی   معرفی باه رأی شناسایی نامزدها   مقامات طرفدار رژیم
هر سه نمایناده  که استاین  وضیح لازم  .8انتخابات است فرایندحمایت از آنها در 
های صهیونیستی در انتخابات اخیر های صورت گرفته  وس  لابیمذکور با حمایت

 صد هفدهم نیز حعور دارند.رابای خود را شکست داده   در کنگره یک

                                                                                                                                 

1. https://www.congress.gov/member/ 

2. https://www.jewishpoliticalguide.com/ 
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 ایکنگره آمرک ینظارت یهااقدام. 3

ناد یآینگره به شمار مک رین ابزار ن    خصصیی ریاصل عنوانبهنگره ک یهاتهیمک
(Welsh & others, 2004: 9). یها   اادامات نظاار ، فعالیتینیت  قنیعلا ه بر فعال 
 یساامانده یهای  خصصابرخاوردار اسات در کمیتاه ییت بالاایاهم از هکنگره ک
 یهاای نظاار ن فعالیتی راز مهم یکیجلسات  یخصوص برگزارن یشود. در ایم
 ینظاارت   بررسا یور باراکاست. در جلسات مذیکنگره آمرکمجالس  یهاتهیمک
 یهااارشناساان حوزهکح   موضاوعات ماوردنظر از مقاماات مسائول   یق لوایدا

 شاودمی یبررسا   یابیاها   نظرات آنهاا ارزعما آمده   پاسخمختلف دعوت به
(Heitshusen, 2018: 3-4). های اماور خاارجی مجلاس نماینادگان   ر ابا  کمیته

متحاده گذاری ایالاتها در ر ناد سیاساتخارجی مجلاس سانا مار ر رین کمیتاه
هاا در خا رمیاناه میاان باشند. از سوی دیگر با عنایات باه  شادید  نشآمریکا می

یز جلسه استماعی در ایان جمهوری اسلامی ایران   آمریکا، کمیته نیر های مسلح ن
 رین جلسات اشاره خواهد شاد. گفتنای خصوص برگزار کرده که در ادامه به مهم

ها ساای کمیتاهؤریزی   مادیریت جلساات اساتماع  حات اختیاار راست برناماه
های مجلاس نماینادگان از نماینادگان ساای کمیتاهؤباشد. با  وجه باه اینکاه رمی

باشاند خاواه مییسنا از سنا ورهای جمهور های مجلسسای کمیتهؤ  ر دموکرات
 باشد. فا ت ر یکرد جلسات استماع کاملاً مشخص می

 رین باز ان کنگره در سیاست خاارجی کمیته ر اب  خارجی سنا یکی از مهم
زیرا علا ه بر  صویب بودجه   نظارت بار اجارای آن در ایان  ؛د لت آمریکا است

همنون  زیار اماور خارجاه   سافرا را  های مهمیکمیته، بررسی صلاحیت گزینه
خاواه کار   از مر ر رین اععاای جمهوریسنا ور کهنه «جیمز ریچ»دهد. انجام می

استماع در این کمیته با موضاوع  ۀسنا ریاست این کمیته را بر عهده دارد. سه جلس
هااا   نحااوه محرمانااه در خصااوص افاازایش  نش ۀایااران برگاازار شااد. د  جلساا

ای دیگار باا عناوان بررسای سیاسات آمریکاا   ایاران کا   جلسهگویی آمریپاسخ
ارزیابی سیاست آمریکا در ابال ایران   ایجااد بازدارنادگی مناساب بارای  منظوربه

ای ایااران  شااکیا شااده اساات. جیمااز ریااچ ساانا ور هااای منطقااهکنتاارل فعالیت
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پ های  راماخواه   رئیس کمیته ر اب  خارجی سانا از حامیاان سیاساتجمهوری
در همین زمیناه خواساتار همکااری ساازمان   کمپین فشار حداکثری بوده  یژه به

های ضد ایرانی شده اسات.  ی معتقاد  ر کردن دایره  حریمملا   ار پا برای  ن 
   .1است که  ر ر سردار سلیمانی موجب ایجاد بازدارندگی در منطقه شده است

های یاز از حامیاان سیاساترئیس کمیته نیر های مسلح سنا ن «جیمز اینها »
هاا    ار ر از جمله خر ج از برجام،  شادید  حاریم ؛د لت  رامپ در ابال ایران

سردار سلیمانی است.  ی در جلسه استماع این کمیته در خصاوص ایاران عناوان 
های نیابتی آن در منطقاه علیاه آمریکاا   های نامتقارن ایران   گر هکرد که فعالیت

حملاه  ، ارین اااداماتافزایش داشته است. از مهم 9112سال متحدانش از ماه می 
های نفتاای   همننااین ساارنگون کااردن پهپاااد آمریکااا در بااه  ثسیسااات   کشااتی

ها  ا  ر ر سردار سلیمانی   پاسخ ایاران در حملاه باه فار  است. این  نشخلیج
هاا در های ایران بیانگر اداماه  نشپایگاه آمریکا در عراق ادامه داشته است. فعالیت

هاای ها برای مقابله با فعالیتحاارائه راهباشد.  ی در پایان در خصوص منطقه می
خواساتار ارائاه  «سانتکام»ایران به نحوی که دارای بازدارنادگی باشاد از فرماناده 

ران یاا یاسلام یدر پاسخ مدعی شد  نها راه جمهور «ینزکنت مک» وضیحا ی شد. 
   یااتصااد یهانهید لت  رامپ در زم یثرکارزار فشار حداکم یاهش    نظک یبرا
ن  اا یاست. بناابرا یادات نامتقارن منطقهیت  هدی   قو ی، حملات نظامیکپلما ید

 یران از ابزارهاایاا یاسالام یا برارار باشاد جمهاوریکارزار د لت آمرکه ک یزمان
 .8ردکاهش فشارها استفاده خواهد ک یدات نامتقارن در منطقه برای   هد ینظام

  رئاایس کمیتااه امااور خااارجی مجلااس  دمااوکراتنماینااده  «الیااوت اِنگِااا»
نمایندگان است. ا  از حامیان سرسخت رژیم صهیونیساتی در کنگاره امریکاسات. 

 لای باا خار ج  راماپ از ایان  وافاق  ، ی در زمان ا باما از مخالفان برجام باود
 یژه در حاوزه ای نیز مخالفات کارده اسات.  غییار در ر یکردهاای  ی باههسته

(.  غییر در مواضا   ی Hasan, 2020)ی را برانگیخته است سیاست خارجی انتقادا 
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برای فشار بر د نالد  رامپ اابا  حلیا اسات. در  دموکراتدر االب راهبرد حزب 
همین رابطه الیوت اِنگِا ضمن محکوم کردن   غیرااانونی شامردن  ار ر ساردار 

درگیاری  ها در منطقه   افزایش احتماالسلیمانی، این اادام را موجب  شدید  نش
را بارای پاساخگویی باه کمیتاه  «مایک پمپئو»نظامی میان ایران   آمریکا دانسته   

 ین د لات حاامی رران بزرگیشد ا یپمپئو در جلسه استماع مدع یکمافراخواند. 
ان ینظامشابه یدر عاراق   حاام ییایکسم در جهان، مسئول مرگ صدها آمری ر ر
ات  ار ر یاست   عملیغرب آس یشورهاکدر  دموکرا یک یهافرایندننده کفی عع

ت یران   جدیهای ابه فعالیت ییا آماده پاسخگویکه آمرکنشان داد  یمانیسردار سل
ه رهباران کان باود یانگر ایران بیگر پاسخ اید یسو    عهد د لت  رامپ است. از

ت یا ثب ۀدهندن امار نشاانیاه اکستند یا نیکبا آمر ینظام یریشور مشتاق درگکن یا
بررسای  ران است.یا یاسلام یه جمهوریا در منطقه علیکهای بازدارنده آمرسیاست
ای د لت ایران   اادامات  رامپ موضوع دیگاری اسات کاه در های هستهفعالیت

این کمیته مورد بررسی ارار گرفت. الیوت اِنگِا رئیس کمیته در خصوص خار ج 
ر برای آمریکا ایجاد خواهاد د لت  رامپ از برجام گفت که این اادام بحرانی دیگ

 یاز ساوی   شمالی را  حات شاعاع اارار خواهاد دادکرد   ر ند مذاکرات با کره
  .1باعث کاهش اعتبار آمریکا در سطح جهان خواهد شد

 گیریبندی و نتیجهجمع

  نفاوذ آنهاا در میاان  8«آیپاک» یژه باههای صهیونیستی های گسترده لابیفعالیت
اععای کنگره، لوایح ضد ایرانی را در دستور کار اد ار مختلاف کنگاره اارار داده 

های متعددی ارائاه   لوایح   اطعنامه بارهدر این  .(113: 1333)نعیمی ارف ، است 
مقابلاه باا دشامنان آمریکاا از طریاق » صویب شده است که آخارین آنهاا ااانون 

صاد پانزدهم باا همراهای اکثریات اععاای در کنگاره یاکباوده کاه  3«ها حریم
حه یلا 93  شانزدهمصدیکخواه به  صویب رسید. در کنگره   جمهوری دموکرات
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نگاره کلایحاه   اطعناماه در  29طارح ران ارائه شاد. یاطعنامه درخصوص ا 32  
  سنجش  یابیارز یمبنا ،استیکنگره آمرکران در یت موضوع ایانگر اهمیهرچند ب

ه کااناد هاییح   اطعنامهیران،  عداد لواینگره در ابال اک ییزان انسجام   همگرایم
اند. شادهباه ااانون  بدیا یاست جمهوریح ری   وش هاب در مجلسیپس از  صو

ای باه ااانون  بادیا نشاده   باا  جاود ان لوایح مذکور، لایحاهیگفتنی است از م
نونی داشاته کاه آن هام  وسا  اطعناماه  نهاا یاک اطعناماه الازام ااا نُه صویب 

ای که به نظر مان   صاویب لاوایح ضاد ایرانای نکتهجمهور   و شده است. رئیس
های ایجاد شده میان کنگره   د لت در سال پایانی   نزدیکی علیه ایران شد چالش

 انتخابات ریاست جمهوری   بس   نشهای حزبی به در ن کنگره بود. 
میزان  ث یرگذاری این اادامات بار  ،های کنگرهمهم دیگر در مورد فعالیت ۀنکت

گونه کاه اشااره شاد کنگاره باا سیاست خارجی آمریکا در ابال ایران است. همان
ای را در سیاسات نقاش  یاژه ، قناین   نظاارت یژه باهاستفاده از ابزارهای خود 
در سیاست خارجی باه عواماا کند. البته ایفای نقش کنگره خارجی آمریکا ایفا می

هاای  وان به شارای  سیاسای،  یژگی رین آنها میمتعددی بستگی دارد که از مهم
جمهور    قابا یا همکاری احازاب در کنگاره   ار بااب باا د لات شخص رئیس
هاای آن  ر با  جود ضدیت کنگره آمریکا با ایاران، فعالیتبه بیان دایقاشاره کرد. 

ها باا د لات سو   چالشهای حزبی در ن کنگره از یکقابابه شدت  حت  ث یر  
 وجهی از در سال د م فعالیت ارار گرفت. به بیان دیگر بخش ااباا یژه به رامپ 
های  راماپ اارار داشاته   های کنگره در سال ا ل در حمایت از سیاساتفعالیت
اماپ بارای هاای  رها نیز ناافر بار فعالیتدموکراتهای جسته   گریخته مخالفت

که فعای کلای کنگاره همراهای   حمایات از بود. در حالی «ا باما»نابودی میراث 
در ساال د م باا  ،المللای باودهای د لت  رامپ در عرصاه داخلای   بینسیاست

هااا میااان ایااران   آمریکااا، لااوایح ضااد ایراناای در سااایه لااوایح   گیااری  نشا ج
گیری یک جن   مام عیاار میاان کاهایی ارار گرفت که در صدد کنترل شاطعنامه

گیری با هد  ممانعت از شاکا «551لایحه » به همین منظورایران   آمریکا بودند. 
 لی در کمیتاه حاا اختلاا  مساکوت  ،جن  در هر د  مجلس به  صویب رسید
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جمهاور ناکاام با همین موضوع با   وی رئیس «23اطعنامه مشتر  »ماند. همننین 
جمهور، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان اطعناماه رئیسماند. با  جود   وی 

 ,Martin) متحده نامیده   بر اهمیات آن  ثکیاد کاردمذکور را موض  کنگره ایالات

 اوان گفات که این امر فشارها را بر د لت  رامپ افزایش داد. بناابراین می (2020
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