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

 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


