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 ایکنگره آمرک ینظارت یهااقدام. 3

ناد یآینگره به شمار مک رین ابزار ن    خصصیی ریاصل عنوانبهنگره ک یهاتهیمک
(Welsh & others, 2004: 9). یها   اادامات نظاار ، فعالیتینیت  قنیعلا ه بر فعال 
 یساامانده یهای  خصصابرخاوردار اسات در کمیتاه ییت بالاایاهم از هکنگره ک
 یهاای نظاار ن فعالیتی راز مهم یکیجلسات  یخصوص برگزارن یشود. در ایم
 ینظاارت   بررسا یور باراکاست. در جلسات مذیکنگره آمرکمجالس  یهاتهیمک
 یهااارشناساان حوزهکح   موضاوعات ماوردنظر از مقاماات مسائول   یق لوایدا

 شاودمی یبررسا   یابیاها   نظرات آنهاا ارزعما آمده   پاسخمختلف دعوت به
(Heitshusen, 2018: 3-4). های اماور خاارجی مجلاس نماینادگان   ر ابا  کمیته

متحاده گذاری ایالاتها در ر ناد سیاساتخارجی مجلاس سانا مار ر رین کمیتاه
هاا در خا رمیاناه میاان باشند. از سوی دیگر با عنایات باه  شادید  نشآمریکا می

یز جلسه استماعی در ایان جمهوری اسلامی ایران   آمریکا، کمیته نیر های مسلح ن
 رین جلسات اشاره خواهد شاد. گفتنای خصوص برگزار کرده که در ادامه به مهم

ها ساای کمیتاهؤریزی   مادیریت جلساات اساتماع  حات اختیاار راست برناماه
های مجلاس نماینادگان از نماینادگان ساای کمیتاهؤباشد. با  وجه باه اینکاه رمی

باشاند خاواه مییسنا از سنا ورهای جمهور های مجلسسای کمیتهؤ  ر دموکرات
 باشد. فا ت ر یکرد جلسات استماع کاملاً مشخص می

 رین باز ان کنگره در سیاست خاارجی کمیته ر اب  خارجی سنا یکی از مهم
زیرا علا ه بر  صویب بودجه   نظارت بار اجارای آن در ایان  ؛د لت آمریکا است

همنون  زیار اماور خارجاه   سافرا را  های مهمیکمیته، بررسی صلاحیت گزینه
خاواه کار   از مر ر رین اععاای جمهوریسنا ور کهنه «جیمز ریچ»دهد. انجام می

استماع در این کمیته با موضاوع  ۀسنا ریاست این کمیته را بر عهده دارد. سه جلس
هااا   نحااوه محرمانااه در خصااوص افاازایش  نش ۀایااران برگاازار شااد. د  جلساا

ای دیگار باا عناوان بررسای سیاسات آمریکاا   ایاران کا   جلسهگویی آمریپاسخ
ارزیابی سیاست آمریکا در ابال ایران   ایجااد بازدارنادگی مناساب بارای  منظوربه

ای ایااران  شااکیا شااده اساات. جیمااز ریااچ ساانا ور هااای منطقااهکنتاارل فعالیت


