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 وضعیز نهایا خلاصس اوضوعات اطرح شده عنوان طراح قطعنااس ردیف
 ؛کارتا نمایندگان

حزب 
 خواهجمهوری

پاسخگویا بس حمایز ات اعترضان، 
هایشان ات اطا بات  نها، و خواستس

حکواز برای احترام بس  تادی و حلوق 
 بشر

اسلااا ایران حکواز جمهوری 
 با اعترضان

15 
اجلس  795

 نمایندگان
 ؛ا یوت اِنِگل

 حزب داوکرات

اتجده در حمایز ات تعهدات ایا ات
حفاظز قانونا ات اااک  فرهنگا 

 ا مللابی 

اجکوم کردن اظهارات ترااپ 
ابنا بر حملس بس اااک  فرهنگا 

 ایران
 کمیتس ااور خارجا

16 
اجلس  219

 نمایندگان

 ؛جان کورتیس
حزب 
 خواهجمهوری

بیان فهم اجلس ابنا بر اینکس اختیار 
استفاده ات نیروی نظااا و اختیار استفاده 
ات نیروی نظااا علیس عراق در سال 

اجوت قانونا برای جنگ با ایران  9119
 دهدارائس نما

امنوعیز استفاده ات اختیارات 
جنگا در قوانی  برای  غات حملس 

 جمهوریران توسط رئیسبس ا
 کمیتس ااور خارجا

17 
اجلس  291

 نمایندگان

جیمز ام 
 ؛گاورن

 حزب داوکرات

 62حمایز ات قطعنااس اشترک شماره 
اجلس سنا برای جلوگیری ات درگیری 
نظااا بدون اجوت کنگره، علیس ایران و 

 اهداف دیگر

حمایز ات قطعنااس اشترک 
اجلس سنا کس توسط  62شماره 

 جمهور وتو شد.رئیس
 تصویب شد

12 
اجلس  291

 نمایندگان
 ؛تئودور داچ

 حزب داوکرات

اجکوم کردن دو ز ایران در اورد  تار و 
ا و نلض اداوم ایثاق ئاذیز اقلیز بها
 ا مللا حلوق بشربی 

اجکوم کردن نلض حلوق 
یان و تجریم الااات اسئول ئبها

 ایرانا
 تصویب شد

19 
اجلس  1112

 نمایندگان
 ؛جرا د کانلا

 حزب داوکرات

ها و حلوق ادنا حمایز ات  تادی
ایرانیان  اریکایا و اجکوم کردن 

 خشونز و تبعیض تعصب،

حمایز ات ایرانیان ساک   اریکا 
واسطس در برابر اشکلاتا کس بس

فراان اجرایا ترااپ در ابادی 
 وجود  ادبس ورودی

 کمیتس فرعا اانیز ارت

91 
 29اشترک 
اجلس 

 دگاننماین

 ؛ایلهان عمر
 حزب داوکرات

ادیریز دور کردن نیروهای اسلح 
اتجده ات درگیری نظااا بدون ایا ات

اجوت کنگره، علیس جمهوری اسلااا 
 ایران

تأکید بر نلش انجصاری کنگره 
بر اساس قانون اساسا  اریکا 

 جنگبرای اعلان
 کمیتس ااور خارجا

91 

 21 تاانهم
اجلس 
 نمایندگان
 

 ؛اسلوتکی ا یسا 
 حزب داوکرات

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

 ایران

جمهور بس کسب ا زام رئیس
اجوت کنگره برای استفاده ات 
 نیروهای نظااا علیس ایران

 تصویب شد

99 
اجلس  111

 سنا

 ؛اارکو روبیو
حزب 
 خواهجمهوری

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

تری  طو انا برای رابرت  وینسون،
شهروند باتداشز شده  اریکایا در 

 تاریخ الا اا

درخواسز اقدام عملا ات دو ز 
ایران برای  تادی یا کمم بس 
 تعیی  وضعیز رابرت  وینسون

 کمیتس روابط خارجا

91 
اجلس  195

 سنا

 ؛تام کات 
حزب 
 خواهجمهوری

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

های با ستیکا، ای، توسعس اوشمهستس
های حمایز ات تروریسم و سایر فعا یز

 کنندهثباتبا

اخا فز با هرگونس  غو یا تعدیل 
ها با اشاره بس استفاده تجریم

یای برجام برای ایران ات ازا
توسعس توان اوشکا و نفوذ 

 ایانطلس

 کمیتس روابط خارجا

91 
 91 تاانهم

 اجلس سنا

 ؛تام کاِت 
حزب 
 خواهجمهوری

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

ها و اتجدان ایران توسط جنبش حوثا
  ن در یم 

اجکوم کردن جنبش حوثا یم  
حلوق بشر، تهدید بس علز نلض 

حملس  ا ملل،اانیز تجارت بی 
 اوشکا بس غیرنظاایان

 کمیتس روابط خارجا
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