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 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
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