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ممانعات  یبارا  مشتر یااطعنامه»مجلس سنا با عنوان  «23اطعنامه »در این میان، 
ران باد ن یاا یاسلام یه جمهوریمتحده علمسلح ایالات یر هاین ینظام یریاز درگ
 ارین اطعناماه ارائاه شاده در مهم ،که دارای بار اانونی باوده اسات« نگرهکمجوز 

در  دماوکراتاز سانا ورهای  « ایم کاین»مشاتر   وسا   ۀکنگره بود. این اطعنام
( شش ر ز پس از  ر ر سردار سالیمانی   باا 1323دی  12) 9191ژانویه  2 اریخ 
ها میان ایران   آمریکا به مجلس سنا ارائه شد. این اطعنامه با استناد گیری  نشا ج

کارگیری نیر هاای نظاامی علیاه جمهاوری اانونی درصدد ممانعات از باه به مواد
فوریاه  13اطعنامه ماذکور در  ااریخ  .1اسلامی ایران بد ن مجوز کنگره شده است

خاواه( باه  صاویب جمهوری 3   دماوکرات 53رأی موافاق )شااما  55با  9191
 دماوکرات 991رأی ) 993مجلس سنا رسید   در مجلس نمایندگان نیز  وانست با 

خواه   یک مستقا( به  صویب برسد. د لت  راماپ کاه از ابتادا باا جمهوری 2  
کارد.  لااش  «  او» 9191مای  2این اطعنامه مخالفت کرده باود آن را در  ااریخ 

سنا ورهای موافق نتوانسات رأی ماورد نیااز )د ساوم آرا( را کساب نماوده   در 
 جمهور نشد.نهایت این اطعنامه موفق به شکستن   وی رئیس

هاای های فکار، لابیا اق ؛های کنگرهاست در طراحی لوایح   اطعنامه گفتنی
ها چهار بازیگر اصلی هستند های جمعی   طراحان لوایح   اطعنامهیا، رسانهئاسرا

ی فکاری   ار بااب متقاباا  جاود دارد. در ایان میاان ئکه میان آنها نوعی همساو
آمریکاا از طریاق شناساایی   مادیریت مناساب  های فکرهای اسرائیا   ا اقلابی
هاای کنند. یکای از ر شهای ادرت ایفای نقش میهای اعمال نفوذ بر کانونشیوه

گاذاران هاای فکار، اانونزماان باا ا اقگری هملابی ،اسرائیاهای اعمال نفوذ لابی
)امام جمعاه جمهور آمریکا است شاخص کنگره   حلقه ا ل مشا ران ارشد رئیس

های صهیونیستی به حدی است کاه در نفوذ لابی .(115-111: 1325اده   بابایی، ز
سای مجالس ؤاجلا  سالیانه آن بیش از د سوم اععای کنگره مشارکت داشته   ر

سنا   نمایندگان )مک کانا   نانسی پلوسی(   رهبران االیات د  مجلاس )چاا  
بناابراین  .(Bykowicz & Julie, 2019اند )کار ی( سخنرانی کردهشومر   کیوین مک
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