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 وضعیز نهایا خلاصس اوضوعات اطرح شده عنوان طراح  ایجس ردیف

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


