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

دهنده اهمیات ایان موضاوع در مجلاس کردند کاه نشااناز این لایحه حمایت می
 .1نمایندگان بوده است

اطعناماه در خصاوص  32مذکور،  علا ه بر لوایح  شانزدهمصدیکدر کنگره 
اطعنامه به  صویب رسایده اسات. از ایان  نُه( که 9شمارۀ  ایران ارائه شده )جد ل

  یک اطعناماه مشاتر  باوده کاه  زمانهماطعنامه ساده، یک اطعنامه  هفت عداد 
مجلاس  393   359سااده شاماره  ۀمورد اخیر بار اانونی داشته است. د  اطعناما

در پی محکوم کردن نحوه برخورد د لت ایاران  «حقوق بشر»ع نمایندگان با موضو
 993مجلس نماینادگان    551های ساده یان بوده است. اطعنامهئبا معترضین   بها

باا  «انفجاار آمیاا»مجلس سنا به دنبال افزایش فشار ر انی بر ایران   احیای پر نده 
 325ه ساده به شاماره باشند. اطعنامادعای نقش مستقیم جمهوری اسلامی ایران می

در خصوص  سخیر لانه جاسوسی است. چهاار اطعناماه دیگار باه دنباال  شادید 
هاا   فشاار بار هاا بارای کااهش  نشدموکراتها میان ایران   آمریکا  وس   نش

گیری یاک جنا   ماام عیاار علیاه ایاران د لت  رامپ برای جلوگیری از شاکا
آمریکاا باه  هاا میاان ایاران  گیری  نش جها پس از ااند.  مامی این اطعنامهبوده

 اند.کنگره ارائه شده
 

 جمهوری اسلامی ایرانبارۀ در 111شده در کنگره های مطرحقطعنامه .1 جدول
 وضعیز نهایا خلاصس اوضوعات اطرح شده عنوان طراح قطعنااس ردیف

1 
 اجلس 127

 نمایندگان
 ؛تئودور داچ

 حزب داوکرات

شرط وقید درخواسز  تادی با
شهروندان  اریکایا و شهروندان خارجا 
دارای اقااز  اریکا کس با اهداف سیاسا 

 اندات سوی دو ز ایران باتداشز شده

تشدید فشار بر ایران با همراها 
اتجدان تا تاان  تادی کاال 
 شهروندان و اتباع  اریکایا

کمیتس فرعا خاورایانس، 
شمال  فریلا و تروریسم 

 ا مللابی 

9 
اجلس  912

 نمایندگان
 ؛تئودور داچ

 حزب داوکرات

درخواسز ات ایران برای عمل بس 
های اکرر در خصوص اساعدت وعده

شهروند  ،«رابرت  وینسون»برای پرونده 
تری  تاان  اریکایا کس دارای طو انا

 باتداشز در تاریخ الا ااسز

درخواسز اقدام عملا دو ز 
ایران برای  تادی یا کمم بس 

   وضعیز رابرت  وینسونتعیی

کمیتس فرعا خاورایانس، 
شمال  فریلا و تروریسم 

 ا مللابی 

1 
اجلس  912

 نمایندگان
 ؛توئا  افگرن

 داوکراتحزب 
بس رسمیز شناخت  اهمیز فرهنگا و 

 تاریخا نوروت

بس رسمیز شناخت  نوروت و 
ادعای حمایز ات  تادی بیان 

 ایرانیان

کمیتس فرعا خاورایانس، 
 فریلا و تروریسم شمال 

 ا مللابی 

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


