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 وضعیز نهایا خلاصس اوضوعات اطرح شده عنوان طراح قطعنااس ردیف

1 
اجلس  171

 نمایندگان

 ؛تام َام کلینتاک
حزب 
 خواهجمهوری

اجکوم کردن تروریسم تجز حمایز 
دو ز ایران و اعلام حمایز ات خواسز 
اردم برای تشکیل یم حکواز 

ای در جمهوری داوکراتیم غیرهستس
 ایران

الابلس با نفوذ ایران در با کان و 
ها و بس اعتراضحمایز ات 

رسمیز شناخت  درخواسز اردم 
 ایران

کمیتس فرعا خاورایانس، 
شمال  فریلا و تروریسم 

 ا مللابی 

5 
اجلس  191

 نمایندگان

 ؛اایم گَلِِگر
حزب 
 خواهجمهوری

های اعمال شده اخا فز با رفع تجریم
درباره ایران بدون توجس بس برنااس 

های با ستیکا، ای، توسعس اوشمهستس
های مایز ات تروریسم و سایر فعا یزح

 ثبات کنندهبا

تأکید بر جلوگیری ات دستیابا 
ای و ایران بس سلاح هستس
 هاامانعز ات  غو تجریم

 کمیتس ااور خارجا

6 
اجلس  195

 نمایندگان
 ؛باربارا  ا

 حزب داوکرات

بیان احساس نمایندگان در خصوص 
های امانعز ات دستیابا ایران بس سلاح

 ای یا توسعس  نهستس

باتگشز دو ز بس برجام با هدف  
امانعز  ات دستیابا ایران بس 

 ایسلاح هستس
 کمیتس ااور خارجا

7 
 51تاانهم

اجلس 
 نمایندگان

 ؛ویل هارد
حزب 
 خواهجمهوری

اجکوایز شدید نلض حلوق بشر، 
خشونز علیس شهروندان، همکاری با 

ها و اتجدان ایران توسط جنبش حوثا
 در یم  ن 

اجکوم کردن جنبش حوثا بس 
توجها بس حلوق بشر، علز با

ا ملل تضعیف اانیز تجارت بی 
 و حملس اوشکا

کمیتس فرعا خاورایانس، 
شمال  فریلا و تروریسم 

 ا مللابی 

2 
 52اشترک 
اجلس 
 نمایندگان

 ؛اا تون سِز
حزب 
 خواهجمهوری

 قطعنااس اختیارات قانون اساسا

بس ارائس جمهور ا زام رئیس
گزارش در خصوص ضرورت، 
ابنای قانونا و داانس و ادت 
درگیری پیش ات اعزام نیروی 
 نظااا و  غات جنگ با ایران

 کمیتس ااور خارجا

9 
اجلس  111

 نمایندگان
 

 ؛تئودور داچ
 حزب داوکرات

اجکوم کردن حملس بس  ایا، ارکز جااعس 
 رژانتی  در  « یرسبوینس»یهودیان در 
و ابرات نگرانا  اریکا در  1991جو ای 

سا س در حل ای   95خصوص تأخیر 
پرونده و ترغیب بس پاسخگویا در اورد 

 ای  حملس

اجکوم کردن حملس بس  ایا و 
ابرات همدردی با خانواده قربانیان 

 95ای  حادثس، و پایان تأخیر 
 سا س در روند ای  پرونده

 تصویب شد

11 
اجلس  671

 نمایندگان
 ؛ااانوئل کلیور
 حزب داوکرات

درخواسز ات ااارات اتجده عربا برای 
توقف سریع هرگونس فعا یز با قابلیز 

شویا کس قوانی  تجریما  اریکا پول
 کند.علیس ایران را نلض اا

درخواسز ات کشور ااارات برای 
های اوجود بس رفع کاستا

شویا برای الابلس با پول
 یرانهای پو ا افعا یز

 کمیتس ااور خارجا

11 
اجلس  759

 نمایندگان
 

 ؛تئودور داچ
 حزب داوکرات

حمایز ات حلوق اردم ایران برای  تادی 
بیان، اجکوم کردن حکواز ایران بس 

های اشروع و د یل سرکوب اعتراض
 سایر اهداف

 های  بانحمایز ات اعتراض
 و حلوق اردم ایران 1192

 تصویب شد

19 
اجلس  721

 نمایندگان

جیمز ام 
 ؛گاورن

 حزب داوکرات

 21شماره  تاانهمتوجس قطعنااس 
اجلس نمایندگان ابنا بر ادیریز 

قطعنااس  5جمهور بس اوجب بخش رئیس
اختیارات جنگا برای اتوقف کردن 
 استفاده ات نیروهای نظااا علیس ایران

های قطعنااس حمایز ات اوضوع
اجلس  21شماره  تاانهم

 نمایندگان
 صویب شدت

11 
اجلس  721

 نمایندگان

 ؛دَن کِرن َشو
حزب 
 خواهجمهوری

تکریم افرادی ات نیروهای نظااا و 
جااعس اطلاعاتا  اریکا کس اأاوریز ترور 
قاسم سلیمانا را انجام دادند و سایر 

 اهداف

قدردانا کنگره ات افراد اشارکز 
کننده در عملیات ترور سردار 

 سلیمانا

خارجا، های ااور کمیتس
خداات نظااا و 

 اطلاعات
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