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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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چکیده
تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی ،دارای فراز و فرودهاای فراوانای
بوده که در دهۀ پنجم انقلاب با به قدرت رسیدن دولت «دونالد ترامپ» تشادید داد .بادی
منظور کنگره آمریکا بهعنوان یکی از مهمتری ارکان ساختار قدرت از طریق قانونگاااری و
نظارت ،نقش غیرقابل انکاری را در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران طای چهال ساال
اخیر ایفاا کارده اسات .هادن ایا مقالاه بررسای اقادامات یا صدوداانددهمی کنگاره
ایالاتمتحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در سیاست خاارجی آمریکاا
است .بررسیهای انجام دده حکایت از آن دارد که کنگره ی صدودانددهم تحت تأثیر نفوذ
گسترده لابیهای صهیونیساتی فاالیتهاای تقنینای و نظاارتی فراوانای را علیاه جمهاوری
اسلامی ایران و کنترل عناصر قدرت آن؛ از جمله تواناییهای هساتهای و موداکی و قادرت
منطقهای ساماندهی کرده است .با وجود ای  ،اقادامات کنگاره در ساال دوم فاالیات آن باا
اوجگیری تنشها در منطقه بهویژه پس از ترور سردار سلیمانی و حملاه موداکی ایاران باه
پایگاه «عی الاسد» ،به کنترل سیاستهای جنگ افروزانه دولت ترامپ با هدن پیشاگیری از
حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایاران ماطاون گردیاد .دااخ تری اقادامات کنگاره
ی صدودانددهم اعم از ی

لایحه و قطانامه مشترک در همی رابطه انجام پایرفته اسات.

به نظر میرسد با وجود اقدامات متقابل دولت ترامپ بارای بیاثار کاردن قطاناماۀ مصاوّب
کنگره ،فاالیتهای کنگره ی صدودانددهم یکی از مؤلفههای ماؤثر در پیشاگیری از ایجااد
ی

جنگ تمام عیار علیه ایران بوده است.

واژههای کلیدی :کنگره ایالات متحده ،سیاست خارجی آمریکا ،جمهوری اسلامی ایاران،
قانونگااری ،نظارت
تاریخ دریافت 99/02/18 :تاریخ بازبینی 99/05/03 :تاریخ پذیرش99/06/15 :
فصلنامه روابط خارجی ،سال  ،12شماره  ،2تابستان  ،1399صص 308-285
تاد تجنز اجنوتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

 .1این ینم الا نس دسترسنا
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسز.

مقدمه
نگاه آمریکا به ایران (در زمان محمدرضاشاه) بهعنوان سنگر در برابر گسترش نفوذ
کمونیسم در کشورهای عرب خلیجفاار

همنناین زناه ااباا ا کاا در برابار
)2020: 1

 .)Katzman,حمایتگری

ایالاتمتحده از رژیم شاه ،با انقلاب اسلامی به پایان رسید

سخیر لانه جاسوسای،

گرایش جنبشهای عربی به سمت شور ی بود

ر ابا ایاران آمریکاا را ارد د ران جدیاد پر نشای کارد .علایرغام برخای
فعالیتها در د لت «کلینتون» برای نزدیکی ر اب د کشور ،حوادث جبههبنادی
ایجاد شده در منطقه خا رمیانه؛ از جمله حمله آمریکا به افغانستان عراق
 )& Glenn, 2008: 250زمینهساز ثبیت

( Curtis

شادید نشهاا شاد؛ بناابراین عاعیف

جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امنیتی ایالاتمتحده به با آن کنگاره ایان
کشور ارار گرفت.
کنگره آمریکا 1متشکا از  535کرسی است کاه از ایان عاداد  535کرسای را
اععای «مجلس نمایندگان»  111کرسی را سانا ورهای «مجلاس سانا» در اختیاار
دارند .کنگره یکصد شانزدهم آمریکا در سوم ژانویه  ،9112آغاز باهکاار کارد .باا
جود اینکه جمهوریخواهان وانستند سهم خود را در مجلاس سانا از  51باه 53
کرسی افزایش دهند ،حزب دموکرات در انتخابات مجلس نمایندگان با کسب 932
کرسی ،پیر زی چشمگیری کسب کرد با کسب اکثریت مجلس نمایندگان ،نقش
خود را در ساختار اادرت آمریکاا قویات نماود ( .)Manning, 2020: 1از ایانر
عادلی نسبی در کنگره برارار شاد کاه اث یر مساتقیمی بار فعالیتهاای قنینای
1. United States Congress

822

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 11شماره  ♦ 1تابستان 1911

نظار ی در ابال ایران به یژه در سال د م فعالیت کنگاره یکصد شاانزدهم داشاته
اساات .در ایاان نوشااتار لاااش شااده اساات اااادامات قنیناای نظااار ی کنگااره
یکصد شانزدهم در ابال ایران بررسای شاود

اث یر ایان ااادامات بار سیاسات

خارجی آمریکا در ابال جمهوری اسلامی ایران بیین گردد.
 .1چهارچوب نظری
اختیارات پیش بینی شده در اانون اساسی ابزارهاای مار ر بار ر ناد اماور مانناد
جلسات استماع جهت رسیدگی به مسائا خاص پراهمیات ،کنگاره را از جهات
اختیارات ا رگذاری بر سیاست خارجی در عرض رئیسجمهور اارار داده اسات
(نعیمی ارف  .)12 :1339 ،بر همین اسا

کنگره یکی از مهم رین نهادهای رسامی

ث یرگذار در سیاست خارجی آمریکا است که کمیتههای ر اب

اماور خاارجی

خدمات نظامی ،نقش یژهای را در فرایند صمیمسازی در سیاسات خاارجی ایفاا
میکنند (موسوی دیگران .)11-11 :1321 ،به بیان دایق ر اشتغال کنگاره آمریکاا
به صمیمگیری دربارۀ مسائا راهبردی ،هدایت رهبری ،عهد

خصیص منااب ،

جزء مهم حیا ی دموکراسی جمهوری است .بد ن حمایت کنگره ،اوه مجریاه
نمی واند سیاستهای طولانی مدت را اجرایی کند (بی ز لیک.)135 :1332 ،
بااا وجااه بااه سااعت عرصااه سیاساات خااارجی ساااختار د حزباای در
ایالاتمتحده ،نقش کنگره در سیاست خارجی آمریکا در قابا همکاری با د لت
ارار دارد در برخی از موارد وانایی کنگره در هدایت سیاست خارجی به نحوی
است که وانایی به چالش کشیدن رئیسجمهور حتی ضا حریمهاای جدیادِ
مخالف با دیدگاههای رئیسجمهور را دارد (مرادی دهشیار .)112 :1322 ،رابطاۀ
م یان کنگره د لت

ث یرگذاری کنگره بر سیاست خارجی کشور همواره ابت

یکنواخت نبوده است؛ به نحوی کاه در زمیناههای ضار رتِ صامیمگیری فاوری
به یژه در شرای بحرانی ،رئیسجمهور در سیاست خاارجی نقاش پررنا

ری از

کنگره دارد (حوزه سیاست بحران) ،لای در زمیناههای خصایص منااب

اثمین

بودجه ،کنگره دست بالا را دارد (سیاست سااختاری) .در المار عیاین اهادا
اکتیکها مایز بین د اوه کمتر است ،با جود این نقش اوۀ مجریه در این حوزه
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ر است .اما کاملا اضح است کاه هار د ااوه بارای عیاین اهادا

اکتیکها به شدت نیازمند یکدیگر هستند (سیاسات راهباردی) (دهشایار:1333 ،
 .)52بنابراین با جود نقش یژۀ رئیسجمهور در د ین اعمال سیاست خارجی
در آمریکا ،کنگره نیاز بار اساا

ااانون اساسای نظاام فکیاک ااوا اختیاارات

چشاامگیری دارد کااه می وانااد در صااورت هماااهنگی همکاااری در کنگااره،
سیاستهای اوۀ مجریه را حت ث یر ارار دهد.
 .2فعالیتهای تقنینی
جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان یکی از عرصاههای سیاسات خاارجی آمریکاا
حت ث یر اادامات کنگره ارار داشته این اادامات در ماواردی منجار باه اعماال
سیاستهای خاصی علیه ایران شده است .جربه نشان داده کاه هار زماان کنگاره
آمریکا در موضوع ایران ر د کرده است ،سیاساتهای آمریکاا نسابت باه ایاران
سختگیرانه ر شده کنگره لاش کرده که سیاستهای خود را در ابال ایاران باه
سایر کشورهای جهان سری داده آنها را ملزم به پیر ی از حریمهای ایران کناد
(مرادی دهشیار .)22 :1322 ،بنابراین می وان گفت دخالتهاای کنگاره موجاب
بس

حریمهای آمریکا به سایر کشاورها

قویات حریمهاای انویاه شاده از

سوی دیگر در زمینۀ اجماع جهاانی علیاه ایاران فعالیتهاایی را سااماندهی کارده
است .در طول چها سال اخیر ،اانونگذاری در کنگره مهم رین ابزار بارای اعماال
حریمها ایجاد محد دیتها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.
اانونگذاری یا اادامات اانونی 1منحصر در کنگاره آمریکاا باوده در چهاار
االب :لایحه ، 8اطعناماه مشاتر  ،3اطعناماه سااده

4

اطعناماه همزماان 5صاورت

میپذیرد که شاناخت میازان ث یرگاذاری شاثن ااانونی هار یاک از االبهاای
چهارگانه ضر ری است .لایحه ،شکا اصلی عمومی هر پیشنهاد اانونی اسات
1. Legislation
2. Bill
3. Joint Resolution
4. Simple Resolution
5. Resolution Concurrent
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صاویب در هار د مجلاس (سانا نماینادگان) بارای امعااء باه

پس از طرح

رئیسجمهور ارجاع داده شده در صورت امعااء باه ااانون بادیا لازمالااجرا
میگردد .در کنار لایحه ،اطعنامه مشتر است که به لحاظ جایگاه حقوای فرایند
اانونی فا ی با آن نادارد بارای ماوارد مرباوب باه بودجاههای خااص ،ایجااد
کمیسیونهای موات (مانند کمیسیون حقیق  11سپتامبر) ،ایجاد اساتثنائات مواات
در اوانین ،اعلام جن
برخلا

اصلاح ااانون اساسای اساتفاده میشاود .اطعناماه سااده،

لایحه اطعنامه مشتر  ،الزامآ ر نبوده به اانون بدیا نمیشود

نهاا

برای اعلام موض یکی از د مجلس یا ساماندهی امور مادیریتی در ن ساازمانی
مانند اوانین داخلی مجالس استفاده میشود .در نهایت اطعنامه همزماان ،مشاابه
اطعنامه ساده است با ایان فاا ت کاه بایاد باه صاویب هار د مجلاس برساد
(2020: 1-4

 .)Hudiburg,بنابراین در این االبها ،لایحه اطعنامه مشتر بیشترین

ا رگذاری را در سیاست خارجی آمریکا داشته اطعناماههای سااده همزماان را
می وان بهمنظور ایجاد بار ر انی اعلام موض کنگره در موضوعی خاص ارزیابی
کرد .در کنگرۀ یکصد شانزدهم  93لایحه دربارۀ ایران ارائه شده است (جد ل )1
که از این عداد  13لایحه در مجلس نمایندگان  2لایحه در مجلاس سانا مطارح
شده است.

ردیف

ایجس

1

 191اجلس
نمایندگان

9

 161اجلس
نمایندگان

1

 551اجلس
نمایندگان

1

 571اجلس
نمایندگان

5

1111اجلس
نمایندگان

جدول  .1لوایح مطرح شده در کنگره  111دربارۀ جمهوری اسلامی ایران
وضعیز نهایا
خلاصس اوضوعات اطرح شده
عنوان
طراح
کمیتس های فرعا
تعیی اجاتات برای نهادها و
ایجس پاسخگویا ایران در قبال
اایکل امکال؛
حلوق بشر و گروگانگیری در اشخاصا کس حلوق بشر و تادیهای تجارت و اهاجرت
حزب جمهوریخواه
و شهروندی
فردی را نلض کردهاند
سال 9119
گسترش شعاع تجریم سپاه پاسداران و
ایجس تجریم های تروریستا
جو ویلس ؛
کمیتس ااور خارجا
شبسنظاایان اورد حمایز یا
گروه های نیابتا ایران
حزب جمهوریخواه
تجز کنترل و نفوذ ن در عراق
امانعز ات عملیات نظااا علیس ایران ارجاع بس کمیتس حل
جان گارااندی؛
نس بس جنگ علیس ایران
اختلاف دو اجلس
بدون اجوت کنگره
حزب داوکرات
گسترش شعاع تجریم سپاه پاسداران و کمیتس فرعا
دام کینزینگر؛ ایجس جلوگیری ات باثباتساتی
اهاجرت و
شبسنظاایان اورد حمایز یا تجز
در عراق
حزب جمهوریخواه
شهروندی
کنترل و نفوذ ن در عراق
شناسایا و تجریم افراد و
کمیتس های خداات
ایجس جلوگیری ات فساد
دیوید کاستوف؛
شخصیزهای ارشدِ تأثیرگذار در
اا ا و ااور خارجا
حزب جمهوریخواه ا یگارشا و نهادهای ایرانا
سیاسز خارجا و داخلا و خانواده نها
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ردیف

ایجس

6

 9112اجلس
نمایندگان

7

 9921اجلس
نمایندگان

2

 9151اجلس
نمایندگان

9

 9299اجلس
نمایندگان

 9791اجلس
11
نمایندگان
 5126اجلس
11
نمایندگان
 5511اجلس
19
نمایندگان
6121اجلس
11
نمایندگان
 6115اجلس
11
نمایندگان
6911اجلس
15
نمایندگان
7251اجلس
16
نمایندگان
 2211اجلس
17
نمایندگان
12

 995اجلس
سنا

 1119اجلس
19
سنا
 1599اجلس
91
سنا
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وضعیز نهایا
کمیتس های فرعا
تجارت و اهاجرت
و شهروندی
کمیتسهای ااور
خارجا و خداات
نظااا
کمیتسهای ااور
خارجا و خداات
نظااا

خلاصس اوضوعات اطرح شده
عنوان
طراح
ایجس اوشمهای با ستیم تهیس گزارشا ات تنجیره تأای داخلا
اایکل امکال؛
و خارجا توسعس یا تسهیل برنااس
ایران و اجرای تجریمهای
حزب جمهوریخواه
اوشکا با ستیکا ایران
بی ا مللا
توقف قاچاق تسلیجات توسط ایران
ایجس اتوقف کردن ایران ات
رائول روئیز؛
برای تروریسز ها با تلویز اانیز
حزب داوکرات قاچاق سلاح برای تروریسزها
دریایا و اوتش کشورهای انطلس
ایجس پیشگیری ات جنگ اغایر
امانعز ات عملیات نظااا علیس ایران
نا اِشو؛
قانون اساسا با ایران در سال
بدون اجوت کنگره
حزب داوکرات
9119
ایجس شفافساتی درخصوص اخا فز کنگره با استفاده ات نیروی
اندی ِوی
نظااا علیس ایران بر اساس قطعنااس کمیتس ااور خارجا
اختیارات برای استفاده ات
حزب داوکرات
سال  9119در اورد عراق
نیروهای اسلح
کمیتس فرعا قانون
ایجس تعهد اا برای بس رسمیز پرداخز خسارت بس قربانیان تروریسم
گِرِگ پِنس؛
اساسا و حلوق و
ات دارایاهای ایران
حزب جمهوریخواه شناخت قهراانان اریکایا
تادیهای ادنا
کمیتس فرعا
فسخ کاال تعلیق تجریمهای
غو تعلیق تجریمها بر اساس توافق
یز چِنا؛
تروریسم و اانیز
ایران در خصوص برجام و سایر
برجام برای فعا یزهای هستسای ایران
حزب جمهوریخواه
داخلا
اهداف
امنوعیز استفاده ات اعتبارات برای
کمیتسهای ااور
جنگ غیراجات علیس ایران و ا تزام
رو خانا؛
خارجا و خداات
نس بس جنگ علیس ایران
ریاسز جمهوری بس کسب اجوت ات
حزب داوکرات
نظااا
کنگره
ا زام رئیس جمهور بس ارائس گزارش در
گزارش ات دارایاهای رهبران
فرنچ هیل؛
اورد ارتباط اؤسسسهای اا ا و کمیتس خداات اا ا
ایران
حزب جمهوریخواه
شرکز های تجاری با الااات ایرانا
کنترل و اجاتات اؤسسسهای اا ا
خارج ات اریکا کس ات طریق اینستکس
اتوقف کردن راه فرار ات
برایان استایل؛
کمیتس خداات اا ا
حزب جمهوریخواه تجریمهای ایران در سال  9191و سایر ابزار پشتیبانا باترگانا ،اراوده
تجاری با ایران داشتس باشند
اسدود کردن دسترسا ایرانیان انع وتارت خزانسداری برای صدور
بیل هویزنگا؛
اجوت ارائس خداات اا ا توسط کمیتس خداات اا ا
بس بانمهای ایا اتاتجده در
حزب جمهوریخواه
اؤسسس های اریکایا بس دو ز ایران
سال 9191
تدوی راهبرد اشخص برای جلوگیری
کمیتس های اطلاعات
برد ا اسکات؛ ارتیابا اطلاعات الا ات نیروهای
ات فروش یا انتلال تسلیجات بس
و ااور خارجا
اورد حمایز (نیابتا) ایران
حزب داوکرات
نیروهای اورد حمایز ایران
تعیی ساتاان بدر بسعنوان یم
کمیتس ااور خارجا
تعیی ساتاان بدر بسعنوان
جو ویلس ؛
ساتاان تروریستا و اعمال
و قضایا
نیروی تروریستا
حزب جمهوریخواه
تجریم های ارتبط با تروریسم
کمیتس روابط
ایجس اجروایزهای اقتصادی تجریم افراد و نهادهای خارجا و
جان کرنی ؛
خارجا
حزب جمهوریخواه سپاه پاسداران انللاب اسلااا نهادهای تجز کنترل سپاه پاسداران
اشروط کردن عملیات نظااا علیس
کمیتس روابط
ایجس پیشگیری ات جنگ اغایر
تام یودال؛
ایران بس تصویب یم ایجس یا قطعنااس
خارجا
قانون اساسا با ایران
حزب داوکرات
اشترک توسط کنگره
کمیتس روابط
پرداخز خسارت بس خانوادههای
ایجس حمایز ات قربانیان
تام کات ؛
خارجا
قربانیان تروریسم ات دارایا های ایران
تروریسم ایران
حزب جمهوریخواه
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وضعیز نهایا
خلاصس اوضوعات اطرح شده
عنوان
طراح
ایجس
ردیف
کمیتس بانکداری،
فسخ کاال تعلیق تجریمهای
غو تعلیق تجریمها بر اساس توافق
تد کروت؛
 9271اجلس
اسک و ااور
ایران در خصوص برجام و سایر
91
برجام برای فعا یزهای هستسای ایران
حزب جمهوریخواه
سنا
شهری
اهداف
قانون دیپلماسا ایران در سال حل دیپلماتیم پرونده برنااس هستسای کمیتس روابط
 1111اجلس ادوارد اارکا؛
99
خارجا
ایران و کاهش تنشهای ایجاد شده
9191
حزب داوکرات
سنا
امنوعیز استفاده ات اعتبارات و قوانی
برنا سندرت؛
کمیتس روابط
پیشی برای جنگ غیراجات علیس
 1159اجلس سناتور استلل
نس بس جنگ علیس ایران
91
خارجا
ایران و ا تزام ریاسز جمهوری بس
اتمایل بس حزب
سنا
کسب اجوت ات کنگره
داوکرات
Source: www.congress.gov

در برخی از موارد به دلیا اهمیت موضوع ،لوایح مشابه را اانونگاذاران در هار د
مجلس ارائه کردهاند ا زمینه لازم برای ساری در ر ناد صاویب را فاراهم کناد.
بهنحویکااه لااوایح شااماره  9113 1551 ،531 ،321مجلااس نمایناادگان 295
مجلس سنا مرکز خود را بر افزایش حریمها بار ساپاه پاساداران؛ لاوایح شاماره
 9321مجلس نمایندگان  1592در پی بلوکه کردن مصادره اموال ایرانای بارای
پرداخت غرامت؛ لوایح شمارههای  2115 2935 ،2131 ،5132مجلس نمایندگان
 9335مجلس سنا درصدد مسد د ساازی حادااا انتفاعهاای ایاران از برجاام
لاوایح شااماره  5553 9392 ،9355مجلااس نماینادگان لااوایح شااماره ، 1132
 3152 3315مجلس سنا همننین اطعنامههای مشتر

شمارههای 22 ،23 ،23

 33در مجلس سنا شماره  53مجلس نمایندگان به دنبال ثبیت اادرت کنگاره
در برابر د لت آمریکا برای جلوگیری از آغاز جن

علیه ایران بوده است .ارزیاابی

فرا انی عنا ین لوایح در خصوص ایران حاکی از آن است کاه ایجااد محاد دیت
برای فعالیتهای منطقهای ایران با ادعای بی باتساازی حمایات از ر ریسام
ممانعت از شکاگیری جن

میان جمهوری اسلامی ایران آمریکا بیشترین دغدغۀ

اانونگذاران آمریکا بوده است.

بررسی فعالیتهای کنگره  111و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران
سپاه پاسداران
%5
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اتباع اریکایا
%5

فعا یزهای اوشکا
%5

فعا یزهای انطلسای

حلوق بشر
%1

%27

وضعیز داخلا
%9

اجدودیز جنگ علیس
ایران
%97

تثبیز تجریمها
%18

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

شایان ذکر است در هر د رۀ کنگره بهطور میاانگین حاد د  11هازار لایحاه ارائاه
میشود که از این عداد حد د  5درصد به اانون بدیا میشود .1بنابراین شاناخت
لوایحی که از احتمال بالایی برای صویب برخوردارناد ،اهمیات فرا انای دارد .در
این خصوص مرسسه آزمایشگاهی «اسکوپو

لَبز» 8با بررسی دادههاا اطلاعاات

به پیشبینی احتماال لاوایح بارای صاویب در کنگاره ااادام مایکناد .3براساا
پیشبینیهای این مرسسه ،لایحه شماره  295باا عناوان «محر میتهاای ااتصاادی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» با شانس صاویب  53درصاد پاس از آن ،لایحاه
شماره  321با عنوان « حریم گر ههای ر ریستی ماورد حمایات ایاران» لایحاه
شماره  531با عنوان «جلوگیری از بی باتسازی در عاراق» باه ر یاب باا شاانس
صویب  12 92درصد بیشترین احتمال صویب را داشتهاند کاه در نماودار زیار
به آنها اشاره شده است .نکتۀ اابا وجه این است که هیچیک از لاوایح مار ب باا
ایران به صویب کنگرۀ یکصد شانزدهم نرسید.
1. https://www.govtrack.us/about/analysis
2. Skopos Labs
3. https://www.skoposlabs.com/about
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43
31

29
24
16

الیجس شماره  9271الیجس شماره  5126الیجس شماره 571

الیجس شماره 161

الیجس شماره 995

نمودار  .1شانس تصویب لوایح ضد ایرانی مطرحشده در کنگره 111

در این میان ،لایحه شمارۀ  551مجلس نماینادگان کاه وسا جاان گارامنادی از
حزب دموکرات با عنوان «نه به جن

علیه ایران» کاه در پای ممانعات از عملیاات

نظامی علیه ایران بد ن مجوز کنگره بود مهم رین لایحه ارائه شده در کنگاره باود.
این لایحه در اریخ  15ژانویه  95( 9112دی  )1323باه مجلاس نماینادگان ارائاه
شده پس از صویب در مجلس نمایندگان با اصلاحیهای به صویب مجلس سانا
رسید که در نهایت برای طی فرایند اانونی به کمیته حا اختلا

د مجلس ارائه

در همین مرحله مسکوت ماند .این لایحه ابتادا باهعنوان معیاار اعطاای نشاان باه
بازرگانان ایالاتمتحده در جن

جهاانی د م اد ین شاده باود کاه در ااریخ 31

ژانویه  9191پس از ا جگیری نشها میان ایران آمریکاا ،مفااد لایحاه وسا
مجلس نمایندگان غییر یافات .1مااده ساوم ایان لایحاه ،رئیسجمهاور را موفاف
میکند ابا از جن

با ایران از کنگره مجوز بگیرد همننین ذیا این مااده ثکیاد

شده است که رئیسجمهور حق استناد باه ااوانین دیگار بارای اساتفاده از نیار ی
نظامی علیه ایران را ندارد .در بخش دیگری نیاز اساتفاده از بودجاه فادرال بارای
حمله نظامی علیه ایران بد ن مجوز کنگره ممنوع شده است 911 .نفر از نمایندگان
حزب دموکرات  111نفر از نمایندگان حزب جمهوریخواه (مجموعاً  313نفار)
1. https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr550

بررسی فعالیتهای کنگره  111و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران

825

از این لایحه حمایت میکردند کاه نشااندهنده اهمیات ایان موضاوع در مجلاس
نمایندگان بوده است.1
در کنگره یکصد شانزدهم علا ه بر لوایح مذکور 32 ،اطعناماه در خصاوص
ایران ارائه شده (جد ل شمارۀ  )9که نُه اطعنامه به صویب رسایده اسات .از ایان
عداد هفت اطعنامه ساده ،یک اطعنامه همزمان یک اطعناماه مشاتر باوده کاه
مورد اخیر بار اانونی داشته است .د اطعناماۀ سااده شاماره  393 359مجلاس
نمایندگان با موضوع «حقوق بشر» در پی محکوم کردن نحوه برخورد د لت ایاران
با معترضین بهائیان بوده است .اطعنامههای ساده  551مجلس نماینادگان 993
مجلس سنا به دنبال افزایش فشار ر انی بر ایران احیای پر نده «انفجاار آمیاا» باا
ادعای نقش مستقیم جمهوری اسلامی ایران میباشند .اطعنامه ساده به شاماره 325
در خصوص سخیر لانه جاسوسی است .چهاار اطعناماه دیگار باه دنباال شادید
نشها میان ایران آمریکا وس دموکراتهاا بارای کااهش نشهاا فشاار بار
د لت رامپ برای جلوگیری از شاکاگیری یاک جنا

ماام عیاار علیاه ایاران

بودهاند .مامی این اطعنامهها پس از ا جگیری نشهاا میاان ایاران آمریکاا باه
کنگره ارائه شدهاند.
جدول  .1قطعنامههای مطرحشده در کنگره  111دربارۀ جمهوری اسلامی ایران
خلاصس اوضوعات اطرح شده
عنوان
طراح
ردیف قطعنااس
درخواسز تادی با قیدوشرط
تشدید فشار بر ایران با همراها کمیتس فرعا خاورایانس،
 127اجلس تئودور داچ؛ شهروندان اریکایا و شهروندان خارجا
اتجدان تا تاان تادی کاال شمال فریلا و تروریسم
1
نمایندگان حزب داوکرات دارای اقااز اریکا کس با اهداف سیاسا
بی ا مللا
شهروندان و اتباع اریکایا
ات سوی دو ز ایران باتداشز شدهاند
درخواسز ات ایران برای عمل بس
وعده های اکرر در خصوص اساعدت درخواسز اقدام عملا دو ز کمیتس فرعا خاورایانس،
 912اجلس تئودور داچ؛
برای پرونده «رابرت وینسون» ،شهروند ایران برای تادی یا کمم بس شمال فریلا و تروریسم
9
نمایندگان حزب داوکرات
بی ا مللا
اریکایا کس دارای طو اناتری تاان تعیی وضعیز رابرت وینسون
باتداشز در تاریخ الا ااسز
بس رسمیز شناخت نوروت و کمیتس فرعا خاورایانس،
 912اجلس توئا افگرن؛ بس رسمیز شناخت اهمیز فرهنگا و
ادعای حمایز ات تادی بیان شمال فریلا و تروریسم
1
تاریخا نوروت
نمایندگان حزب داوکرات
بی ا مللا
ایرانیان
وضعیز نهایا

1. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/550
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ردیف

عنوان
اجکوم کردن تروریسم تجز حمایز
دو ز ایران و اعلام حمایز ات خواسز
اردم برای تشکیل یم حکواز
جمهوری داوکراتیم غیرهستسای در
ایران
اخا فز با رفع تجریمهای اعمال شده
درباره ایران بدون توجس بس برنااس
هستسای ،توسعس اوشمهای با ستیکا،
حمایز ات تروریسم و سایر فعا یزهای
باثبات کننده
بیان احساس نمایندگان در خصوص
امانعز ات دستیابا ایران بس سلاحهای
هستس ای یا توسعس ن
اجکوایز شدید نلض حلوق بشر،
خشونز علیس شهروندان ،همکاری با
ایران توسط جنبش حوثاها و اتجدان
ن در یم

1

قطعنااس

طراح

تام اَم کلینتاک؛
 171اجلس
حزب
نمایندگان
جمهوریخواه

اایم گَلِگِر؛
حزب
جمهوریخواه

5

 191اجلس
نمایندگان

6

باربارا ا؛
 195اجلس
نمایندگان حزب داوکرات

7

همتاان51
اجلس
نمایندگان

ویل هارد؛
حزب
جمهوریخواه

2

اشترک 52
اجلس
نمایندگان

سِز اا تون؛
حزب
جمهوریخواه

9

 111اجلس
نمایندگان

تئودور داچ؛
حزب داوکرات

 671اجلس ااانوئل کلیور؛
11
نمایندگان حزب داوکرات
 759اجلس
 11نمایندگان

تئودور داچ؛
حزب داوکرات

جیمز ام
 721اجلس
گاورن؛
19
نمایندگان
حزب داوکرات

 721اجلس
11
نمایندگان

دَن کرِن شَو؛
حزب
جمهوریخواه

 791 11اجلس

کیوی ام

قطعنااس اختیارات قانون اساسا

خلاصس اوضوعات اطرح شده

وضعیز نهایا

الابلس با نفوذ ایران در با کان و
کمیتس فرعا خاورایانس،
حمایز ات اعتراضها و بس
شمال فریلا و تروریسم
رسمیز شناخت درخواسز اردم
بی ا مللا
ایران
تأکید بر جلوگیری ات دستیابا
ایران بس سلاح هستسای و
امانعز ات غو تجریمها

کمیتس ااور خارجا

باتگشز دو ز بس برجام با هدف
امانعز ات دستیابا ایران بس
سلاح هستسای
اجکوم کردن جنبش حوثا بس
کمیتس فرعا خاورایانس،
علز باتوجها بس حلوق بشر،
شمال فریلا و تروریسم
تضعیف اانیز تجارت بی ا ملل
بی ا مللا
و حملس اوشکا
ا زام رئیسجمهور بس ارائس
گزارش در خصوص ضرورت،
کمیتس ااور خارجا
ابنای قانونا و داانس و ادت
درگیری پیش ات اعزام نیروی
نظااا و غات جنگ با ایران
کمیتس ااور خارجا

اجکوم کردن حملس بس ایا ،ارکز جااعس
یهودیان در «بوینس یرس» رژانتی در اجکوم کردن حملس بس ایا و
جو ای  1991و ابرات نگرانا اریکا در ابرات همدردی با خانواده قربانیان
تصویب شد
ای حادثس ،و پایان تأخیر 95
خصوص تأخیر  95سا س در حل ای
سا س در روند ای پرونده
پرونده و ترغیب بس پاسخگویا در اورد
ای حملس
درخواسز ات ااارات اتجده عربا برای درخواسز ات کشور ااارات برای
رفع کاستاهای اوجود بس
توقف سریع هرگونس فعا یز با قابلیز
کمیتس ااور خارجا
پولشویا برای الابلس با
پول شویا کس قوانی تجریما اریکا
فعا یز های پو ا ایران
علیس ایران را نلض ااکند.
حمایز ات حلوق اردم ایران برای تادی
بیان ،اجکوم کردن حکواز ایران بس حمایز ات اعتراضهای بان
تصویب شد
 1192و حلوق اردم ایران
د یل سرکوب اعتراضهای اشروع و
سایر اهداف
توجس قطعنااس همتاان شماره 21
اجلس نمایندگان ابنا بر ادیریز حمایز ات اوضوع های قطعنااس
تصویب شد
رئیسجمهور بس اوجب بخش  5قطعنااس همتاان شماره  21اجلس
نمایندگان
اختیارات جنگا برای اتوقف کردن
استفاده ات نیروهای نظااا علیس ایران
تکریم افرادی ات نیروهای نظااا و
قدردانا کنگره ات افراد اشارکز کمیتسهای ااور خارجا،
جااعس اطلاعاتا اریکا کس اأاوریز ترور
خداات نظااا و
کننده در عملیات ترور سردار
قاسم سلیمانا را انجام دادند و سایر
اطلاعات
سلیمانا
اهداف
کمیتس ااور خارجا
اجکوم کردن اقدااات حکواز ایران و اجکوم کردن نجوه برخورد

بررسی فعالیتهای کنگره  111و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران
ردیف قطعنااس
نمایندگان

طراح
کارتا؛
حزب
جمهوریخواه

 795اجلس ا یوت اِنگِل؛
15
نمایندگان حزب داوکرات
جان کورتیس؛
 219اجلس
حزب
16
نمایندگان
جمهوریخواه
جیمز ام
 291اجلس
گاورن؛
17
نمایندگان
حزب داوکرات
 291اجلس تئودور داچ؛
12
نمایندگان حزب داوکرات
 1112اجلس جرا د کانلا؛
19
نمایندگان حزب داوکرات
اشترک 29
 91اجلس
نمایندگان
همتاان 21
اجلس
91
نمایندگان

ایلهان عمر؛
حزب داوکرات

ا یسا اسلوتکی ؛
حزب داوکرات

 111اجلس
99
سنا

اارکو روبیو؛
حزب
جمهوریخواه

 195اجلس
91
سنا

تام کات ؛
حزب
جمهوریخواه

همتاان 91
91
اجلس سنا

تام کا ِت ؛
حزب
جمهوریخواه

 977 95اجلس

رابرت اِنَندت؛

عنوان
حمایز ات اعترضان ،پاسخگویا بس
اطا بات نها ،و خواستسهایشان ات
حکواز برای احترام بس تادی و حلوق
بشر
حمایز ات تعهدات ایا اتاتجده در
حفاظز قانونا ات اااک فرهنگا
بی ا مللا
بیان فهم اجلس ابنا بر اینکس اختیار
استفاده ات نیروی نظااا و اختیار استفاده
ات نیروی نظااا علیس عراق در سال
 9119اجوت قانونا برای جنگ با ایران
ارائس نمادهد
حمایز ات قطعنااس اشترک شماره 62
اجلس سنا برای جلوگیری ات درگیری
نظااا بدون اجوت کنگره ،علیس ایران و
اهداف دیگر
اجکوم کردن دو ز ایران در اورد تار و
اذیز اقلیز بهائا و نلض اداوم ایثاق
بی ا مللا حلوق بشر
حمایز ات تادی ها و حلوق ادنا
ایرانیان اریکایا و اجکوم کردن
تعصب ،خشونز و تبعیض
ادیریز دور کردن نیروهای اسلح
ایا اتاتجده ات درگیری نظااا بدون
اجوت کنگره ،علیس جمهوری اسلااا
ایران
ادیریز رئیس جمهور بس اوجب بخش 5
قطعنااس اختیارات جنگا برای اتوقف
کردن استفاده ات نیروهای نظااا علیس
ایران
درخواسز ات ایران برای عمل بس
وعده های اکرر در خصوص اساعدت
برای رابرت وینسون ،طو اناتری
شهروند باتداشز شده اریکایا در
تاریخ الا اا
اخا فز با رفع تجریمهای اعمال شده
درباره ایران بدون توجس بس برنااس
هستسای ،توسعس اوشمهای با ستیکا،
حمایز ات تروریسم و سایر فعا یزهای
باثباتکننده
اجکوایز شدید نلض حلوق بشر،
خشونز علیس شهروندان ،همکاری با
ایران توسط جنبش حوثاها و اتجدان
ن در یم
بس یاد بیسزوپنجمی سا گرد انفجار

خلاصس اوضوعات اطرح شده
حکواز جمهوری اسلااا ایران
با اعترضان

822

وضعیز نهایا

اجکوم کردن اظهارات ترااپ
ابنا بر حملس بس اااک فرهنگا
ایران

کمیتس ااور خارجا

امنوعیز استفاده ات اختیارات
جنگا در قوانی برای غات حملس
بس ایران توسط رئیسجمهور

کمیتس ااور خارجا

حمایز ات قطعنااس اشترک
شماره  62اجلس سنا کس توسط
رئیسجمهور وتو شد.

تصویب شد

اجکوم کردن نلض حلوق
بهائیان و تجریم الااات اسئول
ایرانا
حمایز ات ایرانیان ساک اریکا
در برابر اشکلاتا کس بسواسطس
کمیتس فرعا اانیز ارت
فراان اجرایا ترااپ در ابادی
ورودی بسوجود اد
تصویب شد

تأکید بر نلش انجصاری کنگره
بر اساس قانون اساسا اریکا
برای اعلانجنگ

کمیتس ااور خارجا

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

تصویب شد

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

کمیتس روابط خارجا

اخا فز با هرگونس غو یا تعدیل
تجریمها با اشاره بس استفاده
کمیتس روابط خارجا
ایران ات ازا یای برجام برای
توسعس توان اوشکا و نفوذ
انطلسای
اجکوم کردن جنبش حوثا یم
بس علز نلض حلوق بشر ،تهدید
کمیتس روابط خارجا
اانیز تجارت بی ا ملل ،حملس
اوشکا بس غیرنظاایان
تصویب شد
اجکوم کردن حملس بس ایا و
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قطعنااس
سنا

 166اجلس
96
سنا

طراح
حزب داوکرات

تد کروت؛
حزب
جمهوریخواه

یندتی گراهام؛
 169اجلس
حزب
97
سنا
جمهوریخواه
 519اجلس بنجاای کاردی ؛
92
حزب داوکرات
سنا
 165اجلس ادوارد اارکا؛
99
حزب داوکرات
سنا
همتاان  19ادوارد اارکا؛
11
اجلس سنا حزب داوکرات
اشترک 62
تیم کی ؛
 11اجلس سنا
حزب داوکرات
اشترک  61جف اِرکلا؛
19
اجلس سنا حزب داوکرات
تیم کی ؛
اشترک 61
11
اجلس سنا حزب داوکرات

تیم کی ؛
اشترک 69
11
اجلس سنا حزب داوکرات

تام یودال؛
همتاان 11
15
اجلس سنا حزب داوکرات
جانا ایزاکسون؛
 195اجلس
حزب
16
سنا
جمهوریخواه
پز تااا؛
 519اجلس
17
حزب
سنا

خلاصس اوضوعات اطرح شده
عنوان
هشدار نسبز بس نفوذ شبکسهای
ارکز همیاری یهودیان ( ایا) در
بوینس یرس رژانتی و تعهد اجدد بس تجز حمایز ایران در نیمکره
غربا
تلاش برای حمایز اجرای عدا ز برای
 25قربانا ای حملس
تکریم افرادی ات نیروهای نظااا و
قدردانا کنگره ات افراد اشارکز
جااعس اطلاعاتا اریکا کس اأاوریز ترور
کننده در عملیات ترور سردار
قاسم سلیمانا را انجام دادند و سایر
سلیمانا
اهداف
قطعنااس ای برای حمایز ات اردم ایران اجکوم کردن نجوه برخورد
بسد یل اشارکز در اعتراضهای اشروع حکواز با اعترضان و حمایز ات
و اجکوم کردن حکواز ایران بسد یل اردم ایران در بیان اعتراضات و
تادی بیان
واکنشهای خش بس نها
اجکوم کردن نجوه برخورد
قطعنااس ای در حمایز ات حلوق اردم
ایران برای تعیی ینده خود ،اجکوم حکواز با اعترضان و درخواسز
کردن حکواز ایران بس د یل برخورد با ات شورای اانیز ساتاان الل
برای رصد تخلفات در ایران
اعتراض های اشروع و سایر اهداف
اجکوم کردن اظهارات ترااپ
قطعنااس ای برای اجکوم کردن
تهدیدهای دونا د ترااپ برای نلض ابنا بر حملس بس اااک فرهنگا
ایران
قانون درگیری نظااا در خصوص ایران
قطعنااسای همتاان برای ابرات حس اجکوم کردن اظهارات ترااپ
کنگره در اورد اینکس حملس بس اااک ابنا بر حملس بس اااک فرهنگا
ایران
فرهنگا جنایات جنگا اسز
قطعنااس ای اشترک برای امانعز ات
تأکید بر نلش انجصاری کنگره
درگیری نظااا نیروهای اسلح
بر اساس قانون اساسا برای
ایا اتاتجده علیس جمهوری اسلااا
اعلانجنگ
ایران بدون اجوت کنگره
قطعنااس اشترک در خصوص استفاده ات امنوعیز استفاده ات اختیارات
نیروهای نظااا علیس جمهوری اسلااا جنگا بر ابنای قوانی برای
حملس بس ایران
ایران
قطعنااس ای اشترک برای ادیریز دور تأکید بر نلش انجصاری کنگره
کردن نیروهای اسلح ایا اتاتجده ات بر اساس قانون اساسا برای
درگیری نظااا بدون اجوت کنگره ،علیس اعلان جنگ و استفاده ات نیروی
نظااا
جمهوری اسلااا ایران
قطعنااس ای اشترک برای ادیریز دور تأکید بر نلش انجصاری کنگره
کردن نیروهای اسلح ایا اتاتجده ات بر اساس قانون اساسا برای
درگیری نظااا بدون اجوت کنگره ،علیس اعلان جنگ و استفاده ات نیروی
نظااا
جمهوری اسلااا ایران
قطعنااس اشترک برای ادیریز
تأکید بر اجوت کنگره برای
رئیسجمهور بس اوجب بخش  5قطعنااس
استفاده ات نیروهای نظااا علیس
اختیارات جنگا با هدف اتوقف کردن
ایران
استفاده ات نیروهای نظااا علیس ایران
حمایز کنگره ات تعیی روت الا
قطعنااس ای برای بس رسمیز شناخت
چهلمی سا روت بجران گروگانگیری ( 1نواابر  ) 9119برای یاد وری
بجران گروگانگیری ایران
ایران و سایر اهداف
قطعنااس ای کس ات شورای اانیز ساتاان درخواسز کنگره ات شورای
الل اا خواهد تاریخ اجدودیزهای اانیز ساتاان الل برای تمدید

وضعیز نهایا

کمیتس روابط خارجا

کمیتس روابط خارجا

کمیتس روابط خارجا

کمیتس روابط خارجا

کمیتس روابط خارجا

تصویب و ا توسط
رئیسجمهور وتو شد.

کمیتس روابط خارجا

کمیتس روابط خارجا

کمیتس روابط خارجا

کمیتس روابط خارجا

تصویب شد
کمیتس روابط خارجا
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ردیف

قطعنااس

طراح
جمهوریخواه

 696اجلس ریچارد بلوانتال؛
12
حزب داوکرات
سنا

 572اجلس ران وایدن؛
19
حزب داوکرات
سنا

خلاصس اوضوعات اطرح شده
عنوان
ضمیمس  Bقطعنااس  9911در اورد ایران اجدودیزهای قطعنااس 9911
کس درحال اتمام اسز را تمدید کند.
حمایز ات ایرانیان ساک اریکا
قطعنااس ای در حمایز ات تادیهای
در برابر اشکلات در ابادی
ادنا و حلوق شهروندی ایرانیان
ورودی بس واسطس فراان اجرایا
اریکایا
دونا د ترااپ
قطعنااس ای برای اجکوم کردن تار و
اجکوم کردن نلض حلوق بشر
اذیز اقلیز بهائا توسط دو ز ایران و
و تجریم الااات اسئول و
استمرار نلض ایثاقهای بی ا مللا و
پیگیری تادی تندانیان اذهبا
حلوق بشر

822

وضعیز نهایا

کمیتس قضایا

کمیتس روابط خارجا

Source: www.congress.gov

ارزیابی  32اطعنامه ارائه شده به مجالس سنا نمایندگان کنگرۀ یکصد شاانزدهم
حاکی از آن است که نشهای ایجاد شده میان جمهوری اسالامی ایاران آمریکاا
به یژه پس از ر ر سردار سلیمانی حمله موشکی ایران به پایگااه عینالاساد در
عراق موجب شده اسات کنتارل اختیاارات نظاامی د نالاد راماپ ا لاین دغدغاۀ
اانونگذاران دربارۀ ایران باشد؛ پس از آن ادعای نقض حقاوق بشار حمایات از
زندانیان آمریکایی در ایران بیشاترین اهمیات را در کنگاره داشاتهاند .موضاوعات
مطرح شده در اطعنامههای کنگره غالباً در پی افزایش بار ر انی از منظار داخلای
خارجی بر جمهوری اسلامی ایران آماده سازی شرای برای ارائه لوایح متناساب
میباشد.
حمایز ات برجام
%1

سایر
وضعیز داخلا
%6
%1
اجکوایز حملس بس
ایا
%6
حمایز ات اعتراضات
اردم
%19

اجدودیز جنگ
علیس ایران
%11
اتباع اریکایا
%19
حلوق بشر و اقلیتها
%17
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در این میان« ،اطعنامه  »23مجلس سنا با عنوان «اطعنامهای مشتر بارای ممانعات
از درگیری نظامی نیر های مسلح ایالاتمتحده علیه جمهوری اسلامی ایاران باد ن
مجوز کنگره» که دارای بار اانونی باوده اسات ،مهم ارین اطعناماه ارائاه شاده در
کنگره بود .این اطعنامۀ مشاتر

وسا « ایم کاین» از سانا ورهای دماوکرات در

اریخ  2ژانویه  12( 9191دی  )1323شش ر ز پس از ر ر سردار سالیمانی باا
ا جگیری نشها میان ایران آمریکا به مجلس سنا ارائه شد .این اطعنامه با استناد
به مواد اانونی درصدد ممانعات از باهکارگیری نیر هاای نظاامی علیاه جمهاوری
اسلامی ایران بد ن مجوز کنگره شده است .1اطعنامه ماذکور در ااریخ  13فوریاه
 9191با  55رأی موافاق (شااما  53دماوکرات  3جمهوریخاواه) باه صاویب
مجلس سنا رسید در مجلس نمایندگان نیز وانست با  993رأی ( 991دماوکرات
 2جمهوریخواه یک مستقا) به صویب برسد .د لت راماپ کاه از ابتادا باا
این اطعنامه مخالفت کرده باود آن را در ااریخ  2مای  « 9191او» کارد .لااش
سنا ورهای موافق نتوانسات رأی ماورد نیااز (د ساوم آرا) را کساب نماوده در
نهایت این اطعنامه موفق به شکستن وی رئیسجمهور نشد.
گفتنی است در طراحی لوایح اطعنامههای کنگره؛ ا اقهای فکار ،لابیهاای
اسرائیا ،رسانههای جمعی طراحان لوایح اطعنامهها چهار بازیگر اصلی هستند
که میان آنها نوعی همساوئی فکاری ار بااب متقاباا جاود دارد .در ایان میاان
لابیهای اسرائیا ا اقهای فکر آمریکاا از طریاق شناساایی مادیریت مناساب
شیوههای اعمال نفوذ بر کانونهای ادرت ایفای نقش میکنند .یکای از ر شهاای
اعمال نفوذ لابیهای اسرائیا ،لابیگری همزماان باا ا اقهاای فکار ،اانونگاذاران
شاخص کنگره حلقه ا ل مشا ران ارشد رئیسجمهور آمریکا است (امام جمعاه
زاده بابایی .)115-111 :1325 ،نفوذ لابیهای صهیونیستی به حدی است کاه در
اجلا

سالیانه آن بیش از د سوم اععای کنگره مشارکت داشته رؤسای مجالس

سنا نمایندگان (مک کانا نانسی پلوسی) رهبران االیات د مجلاس (چاا
شومر کیوین مککار ی) سخنرانی کردهاند ( .)Bykowicz & Julie, 2019بناابراین
1. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/68
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به نظر میرسد نفوذ سنگینی از لابیهای صهیونیستی بر کنگره سایه انداخته اسات.
در این فعا ارائه ،حمایت پشتیبانی از طرحها لوایح ضد ایرانای اماری بادیهی
به نظر میرسد .بدین منظور بررسی لوایح اطعنامههای مشابه در د مجلس سانا
نمایندگان نشان دهنده این است که متون آنها دارای ادبیات بسیار نزدیاک باوده
که این موضوع ،طراحی

د ین آنها وس یک منب

ارائه وس اانونگاذاران

متفا ت را ثیید میکند .در کنگاره یکصد شاانزدهم ساه ان از اععاای کنگاره
بیشترین فعالیتهای قنینی را علیاه ایاران رهباری کردهاناد کاه « ئاود ر دا » از
نمایندگان دموکرات ،فعال رین فرد با ارائه پنج اطعنامه ضد ایرانی که سه اطعناماه
ی در خصااوص محکومیاات حقااوق بشااری ایااران ،پر نااده آمیااا حمایاات از
اعتراضات محکوم کردن نحوه برخورد با آناان باه صاویب مجلاس نماینادگان
رسیده است« .مایکا مککال» «جو یلسن» از حزب جمهوریخاواه نیاز باا د
لایحه پیشتاز ارائه لوایح ضد ایرانای در کنگاره یکصد شاانزدهم هساتند .مایکاا
مککال ععو ارشد کمیته امور خارجی رئایس ساابق کمیتاه امنیات داخلای د
لایحه در حوزه حقوق بشر
است .جو یلسون سرهن

حریم فعالیتهای موشکی ایران به کنگره ارائه کرده
بازنشستۀ ار ش ععاو ارشاد کمیتاه اماور خاارجی

مجلس نمایندگان نیز فعالیتهای زیاادی را اعام از ارائاه د لایحاه بارای حاریم
گر ههای مورد حمایت ایران در منطقه سخنرانی های متعدد در جلسات کنگاره
علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود ارار داده اسات .1گفتنای اسات
هر سه نمایندۀ مذکور از نزدیک رین متحدان رژیم صهیونیستی در کنگره بر اسا
ارزیابیهای صورت گرفته وس کنگره یهودیان آمریکا هستند .هد

ایان کنگاره

شناسایی نامزدها مقامات طرفدار رژیم صهیونیستی معرفی باه رأیدهنادگان
حمایت از آنها در فرایند انتخابات است .8این وضیح لازم است که هر سه نمایناده
مذکور با حمایتهای صورت گرفته وس لابیهای صهیونیستی در انتخابات اخیر
رابای خود را شکست داده در کنگره یکصد هفدهم نیز حعور دارند.
1. https://www.congress.gov/member/
2. https://www.jewishpoliticalguide.com/
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 .3اقدامهای نظارتی کنگره آمریکا
کمیتههای کنگره بهعنوان اصلی رین

خصصی رین ابزار کنگره به شمار میآیناد

( .)Welsh & others, 2004: 9علا ه بر فعالیت قنینی ،فعالیتها اادامات نظاار ی
کنگره که از اهمیت بالاایی برخاوردار اسات در کمیتاههای خصصای سااماندهی
میشود .در این خصوص برگزاری جلسات یکی از مهم رین فعالیتهاای نظاار ی
کمیتههای مجالس کنگره آمریکاست .در جلسات مذکور بارای نظاارت بررسای
دایق لوایح موضاوعات ماوردنظر از مقاماات مسائول کارشناساان حوزههاای
مختلف دعوت بهعما آمده پاسخها نظرات آنهاا ارزیاابی بررسای میشاود
(2018: 3-4

 .)Heitshusen,کمیتههای اماور خاارجی مجلاس نماینادگان ر ابا

خارجی مجلاس سانا مار ر رین کمیتاهها در ر ناد سیاساتگذاری ایالاتمتحاده
آمریکا میباشند .از سوی دیگر با عنایات باه شادید نشهاا در خا رمیاناه میاان
جمهوری اسلامی ایران آمریکا ،کمیته نیر های مسلح نیز جلسه استماعی در ایان
خصوص برگزار کرده که در ادامه به مهم رین جلسات اشاره خواهد شاد .گفتنای
است برناماهریزی مادیریت جلساات اساتماع حات اختیاار رؤساای کمیتاهها
میباشد .با وجه باه اینکاه رؤساای کمیتاههای مجلاس نماینادگان از نماینادگان
دموکرات رؤسای کمیتههای مجلس سنا از سنا ورهای جمهوریخاواه میباشاند
فا ت ر یکرد جلسات استماع کاملاً مشخص میباشد.
کمیته ر اب خارجی سنا یکی از مهم رین باز ان کنگره در سیاست خاارجی
د لت آمریکا است؛ زیرا علا ه بر صویب بودجه نظارت بار اجارای آن در ایان
کمیته ،بررسی صلاحیت گزینههای مهمی همنون زیار اماور خارجاه سافرا را
انجام میدهد« .جیمز ریچ» سنا ور کهنهکار از مر ر رین اععاای جمهوریخاواه
سنا ریاست این کمیته را بر عهده دارد .سه جلسۀ استماع در این کمیته با موضاوع
ایااران برگاازار شااد .د جلس اۀ محرمانااه در خصااوص افاازایش نشهااا نحااوه
پاسخگویی آمریکا جلسهای دیگار باا عناوان بررسای سیاسات آمریکاا ایاران
بهمنظور ارزیابی سیاست آمریکا در ابال ایران ایجااد بازدارنادگی مناساب بارای
کنتاارل فعالیتهااای منطقااهای ایااران شااکیا شااده اساات .جیمااز ریااچ ساانا ور

بررسی فعالیتهای کنگره  111و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران

323

جمهوریخواه رئیس کمیته ر اب خارجی سانا از حامیاان سیاساتهای راماپ
به یژه کمپین فشار حداکثری بوده در همین زمیناه خواساتار همکااری ساازمان
ملا ار پا برای ن

ر کردن دایره حریمهای ضد ایرانی شده اسات .ی معتقاد

است که ر ر سردار سلیمانی موجب ایجاد بازدارندگی در منطقه شده است.1
«جیمز اینها » رئیس کمیته نیر های مسلح سنا نیاز از حامیاان سیاساتهای
د لت رامپ در ابال ایران؛ از جمله خر ج از برجام ،شادید حاریمهاا

ار ر

سردار سلیمانی است .ی در جلسه استماع این کمیته در خصاوص ایاران عناوان
کرد که فعالیتهای نامتقارن ایران گر ههای نیابتی آن در منطقاه علیاه آمریکاا
متحدانش از ماه می سال  9112افزایش داشته است .از مهم ارین ااادامات ،حملاه
بااه ثسیسااات کشااتیهای نفتاای همننااین ساارنگون کااردن پهپاااد آمریکااا در
است .این نشها ا ر ر سردار سلیمانی پاسخ ایاران در حملاه باه

خلیجفار

پایگاه آمریکا در عراق ادامه داشته است .فعالیتهای ایران بیانگر اداماه نشهاا در
منطقه میباشد .ی در پایان در خصوص ارائه راهحاها برای مقابله با فعالیتهاای
ایران به نحوی که دارای بازدارنادگی باشاد از فرماناده «سانتکام» خواساتار ارائاه
وضیحا ی شد« .کنت مکنزی» در پاسخ مدعی شد نها راه جمهوری اسلامی ایاران
برای کاهش

نظیم کارزار فشار حداکثری د لت رامپ در زمینههای ااتصاادی

دیپلما یک ،حملات نظامی

قویت هدیدات نامتقارن منطقهای است .بناابراین اا

زمانی که کارزار د لت آمریکا برارار باشاد جمهاوری اسالامی ایاران از ابزارهاای
نظامی

هدیدات نامتقارن در منطقه برای کاهش فشارها استفاده خواهد کرد.8

«الیااوت اِنگِااا» نماینااده دمااوکرات رئاایس کمیتااه امااور خااارجی مجلااس
نمایندگان است .ا از حامیان سرسخت رژیم صهیونیساتی در کنگاره امریکاسات.
ی در زمان ا باما از مخالفان برجام باود ،لای باا خار ج راماپ از ایان وافاق
هستهای نیز مخالفات کارده اسات .غییار در ر یکردهاای ی باه یژه در حاوزه
سیاست خارجی انتقادا ی را برانگیخته است

(2020

 .)Hasan,غییر در مواضا

ی

1. https://www.foreign.senate.gov/
2. https://www.armed-services.senate.gov/
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در االب راهبرد حزب دموکرات برای فشار بر د نالد رامپ اابا حلیا اسات .در
همین رابطه الیوت اِنگِا ضمن محکوم کردن غیرااانونی شامردن ار ر ساردار
سلیمانی ،این اادام را موجب شدید نشها در منطقه افزایش احتماال درگیاری
نظامی میان ایران آمریکا دانسته «مایک پمپئو» را بارای پاساخگویی باه کمیتاه
فراخواند .مایک پمپئو در جلسه استماع مدعی شد ایران بزرگ رین د لات حاامی
ر ریسم در جهان ،مسئول مرگ صدها آمریکایی در عاراق حاامی شابهنظامیان
ععیفکننده فرایندهای دموکرا یک در کشورهای غرب آسیاست عملیات ار ر
سردار سلیمانی نشان داد که آمریکا آماده پاسخگویی به فعالیتهای ایران جدیت
عهد د لت رامپ است .از سوی دیگر پاسخ ایران بیانگر این باود کاه رهباران
این کشور مشتاق درگیری نظامی با آمریکا نیستند که ایان امار نشااندهندۀ ثبیات
سیاستهای بازدارنده آمریکا در منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران است .بررسای
فعالیتهای هستهای د لت ایران اادامات رامپ موضوع دیگاری اسات کاه در
این کمیته مورد بررسی ارار گرفت .الیوت اِنگِا رئیس کمیته در خصوص خار ج
د لت رامپ از برجام گفت که این اادام بحرانی دیگر برای آمریکا ایجاد خواهاد
کرد ر ند مذاکرات با کرهشمالی را حات شاعاع اارار خواهاد داد از ساویی
باعث کاهش اعتبار آمریکا در سطح جهان خواهد شد.1
جمعبندی و نتیجهگیری
فعالیتهای گسترده لابیهای صهیونیستی باه یژه «آیپاک»

8

نفاوذ آنهاا در میاان

اععای کنگره ،لوایح ضد ایرانی را در دستور کار اد ار مختلاف کنگاره اارار داده
است (نعیمی ارف  .)113 :1333 ،در این باره لوایح اطعنامههای متعددی ارائاه
صویب شده است که آخارین آنهاا ااانون «مقابلاه باا دشامنان آمریکاا از طریاق
حریمها» 3باوده کاه در کنگاره یاکصاد پانزدهم باا همراهای اکثریات اععاای
دموکرات جمهوریخواه به صویب رسید .در کنگره یکصد شانزدهم  93لایحه
1. https://foreignaffairs.house.gov/
2. AIPAC
3. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act
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 32اطعنامه درخصوص ایران ارائه شاد .طارح  29لایحاه اطعناماه در کنگاره
هرچند بیانگر اهمیت موضوع ایران در کنگره آمریکاست ،مبنای ارزیابی سنجش
میزان انسجام همگرایی کنگره در ابال ایران ،عداد لوایح اطعنامههاییاناد کاه
پس از صویب در مجلسها

وشیح ریاست جمهوری باه ااانون بدیاشادهاند.

گفتنی است از میان لوایح مذکور ،لایحاهای باه ااانون بادیا نشاده باا جاود
صویب نُه اطعناماه نهاا یاک اطعناماه الازام ااانونی داشاته کاه آن هام وسا
رئیسجمهور و شده است .نکتهای که به نظر مان صاویب لاوایح ضاد ایرانای
علیه ایران شد چالشهای ایجاد شده میان کنگره د لت در سال پایانی نزدیکی
انتخابات ریاست جمهوری بس

نشهای حزبی به در ن کنگره بود.

نکتۀ مهم دیگر در مورد فعالیتهای کنگره ،میزان ث یرگذاری این اادامات بار
سیاست خارجی آمریکا در ابال ایران است .همانگونه کاه اشااره شاد کنگاره باا
استفاده از ابزارهای خود باه یژه قناین نظاارت ،نقاش یاژهای را در سیاسات
خارجی آمریکا ایفا میکند .البته ایفای نقش کنگره در سیاست خارجی باه عواماا
متعددی بستگی دارد که از مهم رین آنها می وان به شارای سیاسای ،یژگیهاای
شخص رئیسجمهور

قابا یا همکاری احازاب در کنگاره ار بااب باا د لات

اشاره کرد .به بیان دایق ر با جود ضدیت کنگره آمریکا با ایاران ،فعالیتهاای آن
به شدت حت ث یر قاباهای حزبی در ن کنگره از یکسو چالشها باا د لات
رامپ به یژه در سال د م فعالیت ارار گرفت .به بیان دیگر بخش ااباا وجهی از
فعالیتهای کنگره در سال ا ل در حمایت از سیاساتهای راماپ اارار داشاته
مخالفتهای جسته گریخته دموکراتها نیز ناافر بار فعالیتهاای راماپ بارای
نابودی میراث «ا باما» بود .در حالیکه فعای کلای کنگاره همراهای حمایات از
سیاستهای د لت رامپ در عرصاه داخلای بینالمللای باود ،در ساال د م باا
ا جگیااری نشهااا میااان ایااران آمریکااا ،لااوایح ضااد ایراناای در سااایه لااوایح
اطعنامههایی ارار گرفت که در صدد کنترل شکاگیری یک جن
ایران آمریکا بودند .به همین منظور «لایحه  »551با هد
جن

مام عیاار میاان

ممانعت از شاکاگیری

در هر د مجلس به صویب رسید ،لی در کمیتاه حاا اختلاا

مساکوت
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ماند .همننین «اطعنامه مشتر  »23با همین موضوع با وی رئیسجمهاور ناکاام
ماند .با جود وی رئیسجمهور ،نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان اطعناماه
مذکور را موض کنگره ایالاتمتحده نامیده بر اهمیات آن ثکیاد کارد (

Martin,

 )2020که این امر فشارها را بر د لت رامپ افزایش داد .بناابراین می اوان گفات
نقش کنگره ایالاتمتحده در سیاست خارجی این کشور غیراابا چشمپوشی اسات
این فعالیتهای گسترده در کاهش نشها جلوگیری از شکاگیری یک جنا
مام عیار علیه ایران ث یرگذار بوده است.
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