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

پ های  راماخواه   رئیس کمیته ر اب  خارجی سانا از حامیاان سیاساتجمهوری
در همین زمیناه خواساتار همکااری ساازمان   کمپین فشار حداکثری بوده  یژه به

های ضد ایرانی شده اسات.  ی معتقاد  ر کردن دایره  حریمملا   ار پا برای  ن 
   .1است که  ر ر سردار سلیمانی موجب ایجاد بازدارندگی در منطقه شده است

های یاز از حامیاان سیاساترئیس کمیته نیر های مسلح سنا ن «جیمز اینها »
هاا    ار ر از جمله خر ج از برجام،  شادید  حاریم ؛د لت  رامپ در ابال ایران

سردار سلیمانی است.  ی در جلسه استماع این کمیته در خصاوص ایاران عناوان 
های نیابتی آن در منطقاه علیاه آمریکاا   های نامتقارن ایران   گر هکرد که فعالیت

حملاه  ، ارین اااداماتافزایش داشته است. از مهم 9112سال متحدانش از ماه می 
های نفتاای   همننااین ساارنگون کااردن پهپاااد آمریکااا در بااه  ثسیسااات   کشااتی

ها  ا  ر ر سردار سلیمانی   پاسخ ایاران در حملاه باه فار  است. این  نشخلیج
هاا در های ایران بیانگر اداماه  نشپایگاه آمریکا در عراق ادامه داشته است. فعالیت

هاای ها برای مقابله با فعالیتحاارائه راهباشد.  ی در پایان در خصوص منطقه می
خواساتار ارائاه  «سانتکام»ایران به نحوی که دارای بازدارنادگی باشاد از فرماناده 

ران یاا یاسلام یدر پاسخ مدعی شد  نها راه جمهور «ینزکنت مک» وضیحا ی شد. 
   یااتصااد یهانهید لت  رامپ در زم یثرکارزار فشار حداکم یاهش    نظک یبرا
ن  اا یاست. بناابرا یادات نامتقارن منطقهیت  هدی   قو ی، حملات نظامیکپلما ید

 یران از ابزارهاایاا یاسالام یا برارار باشاد جمهاوریکارزار د لت آمرکه ک یزمان
 .8ردکاهش فشارها استفاده خواهد ک یدات نامتقارن در منطقه برای   هد ینظام

  رئاایس کمیتااه امااور خااارجی مجلااس  دمااوکراتنماینااده  «الیااوت اِنگِااا»
نمایندگان است. ا  از حامیان سرسخت رژیم صهیونیساتی در کنگاره امریکاسات. 

 لای باا خار ج  راماپ از ایان  وافاق  ، ی در زمان ا باما از مخالفان برجام باود
 یژه در حاوزه ای نیز مخالفات کارده اسات.  غییار در ر یکردهاای  ی باههسته

(.  غییر در مواضا   ی Hasan, 2020)ی را برانگیخته است سیاست خارجی انتقادا 
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