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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


