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

های صهیونیستی بر کنگره سایه انداخته اسات. رسد نفوذ سنگینی از لابیبه نظر می
ها   لوایح ضد ایرانای اماری بادیهی در این فعا ارائه، حمایت   پشتیبانی از طرح

های مشابه در د  مجلس سانا بررسی لوایح   اطعنامه بدین منظوررسد. به نظر می
  نمایندگان نشان دهنده این است که متون آنها دارای ادبیات بسیار نزدیاک باوده 

گاذاران طراحی    د ین آنها  وس  یک منب    ارائه  وس  اانون ،که این موضوع
ساه  ان از اععاای کنگاره   شاانزدهمصدیککند. در کنگاره متفا ت را  ثیید می

از  « ئاود ر دا »اناد کاه باری کردههای  قنینی را علیاه ایاران رهبیشترین فعالیت
 رین فرد با ارائه پنج اطعنامه ضد ایرانی که سه اطعناماه ، فعالدموکراتنمایندگان 

 ی در خصااوص محکومیاات حقااوق بشااری ایااران، پر نااده آمیااا   حمایاات از 
اعتراضات   محکوم کردن نحوه برخورد با آناان باه  صاویب مجلاس نماینادگان 

خاواه نیاز باا د  یاز حزب جمهور «جو  یلسن»   «الککما یکما»رسیده است. 
ا یکاهساتند. ما  شاانزدهمصدیکلایحه پیشتاز ارائه لوایح ضد ایرانای در کنگاره 

رئایس ساابق کمیتاه امنیات داخلای د     ال ععو ارشد کمیته امور خارجیککم
رده های موشکی ایران به کنگره ارائه کلایحه در حوزه حقوق بشر    حریم فعالیت

ار ش   ععاو ارشاد کمیتاه اماور خاارجی  ۀاست. جو  یلسون سرهن  بازنشست
های زیاادی را اعام از ارائاه د  لایحاه بارای  حاریم مجلس نمایندگان نیز فعالیت

های مورد حمایت ایران در منطقه   سخنرانی های متعدد در جلسات کنگاره گر ه
گفتنای اسات  .1ار داده اساتعلیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود ار

 رین متحدان رژیم صهیونیستی در کنگره بر اسا  مذکور از نزدیک ۀهر سه نمایند
یهودیان آمریکا هستند. هد  ایان کنگاره  کنگرهگرفته  وس   های صورتارزیابی

دهنادگان   صهیونیستی   معرفی باه رأی شناسایی نامزدها   مقامات طرفدار رژیم
هر سه نمایناده  که استاین  وضیح لازم  .8انتخابات است فرایندحمایت از آنها در 
های صهیونیستی در انتخابات اخیر های صورت گرفته  وس  لابیمذکور با حمایت

 صد هفدهم نیز حعور دارند.رابای خود را شکست داده   در کنگره یک
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