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برای فشار بر د نالد  رامپ اابا  حلیا اسات. در  دموکراتدر االب راهبرد حزب 
همین رابطه الیوت اِنگِا ضمن محکوم کردن   غیرااانونی شامردن  ار ر ساردار 

درگیاری  ها در منطقه   افزایش احتماالسلیمانی، این اادام را موجب  شدید  نش
را بارای پاساخگویی باه کمیتاه  «مایک پمپئو»نظامی میان ایران   آمریکا دانسته   

 ین د لات حاامی رران بزرگیشد ا یپمپئو در جلسه استماع مدع یکمافراخواند. 
ان ینظامشابه یدر عاراق   حاام ییایکسم در جهان، مسئول مرگ صدها آمری ر ر
ات  ار ر یاست   عملیغرب آس یشورهاکدر  دموکرا یک یهافرایندننده کفی عع

ت یران   جدیهای ابه فعالیت ییا آماده پاسخگویکه آمرکنشان داد  یمانیسردار سل
ه رهباران کان باود یانگر ایران بیگر پاسخ اید یسو    عهد د لت  رامپ است. از

ت یا ثب ۀدهندن امار نشاانیاه اکستند یا نیکبا آمر ینظام یریشور مشتاق درگکن یا
بررسای  ران است.یا یاسلام یه جمهوریا در منطقه علیکهای بازدارنده آمرسیاست
ای د لت ایران   اادامات  رامپ موضوع دیگاری اسات کاه در های هستهفعالیت

این کمیته مورد بررسی ارار گرفت. الیوت اِنگِا رئیس کمیته در خصوص خار ج 
ر برای آمریکا ایجاد خواهاد د لت  رامپ از برجام گفت که این اادام بحرانی دیگ

 یاز ساوی   شمالی را  حات شاعاع اارار خواهاد دادکرد   ر ند مذاکرات با کره
  .1باعث کاهش اعتبار آمریکا در سطح جهان خواهد شد

 گیریبندی و نتیجهجمع

  نفاوذ آنهاا در میاان  8«آیپاک» یژه باههای صهیونیستی های گسترده لابیفعالیت
اععای کنگره، لوایح ضد ایرانی را در دستور کار اد ار مختلاف کنگاره اارار داده 

های متعددی ارائاه   لوایح   اطعنامه بارهدر این  .(113: 1333)نعیمی ارف ، است 
مقابلاه باا دشامنان آمریکاا از طریاق » صویب شده است که آخارین آنهاا ااانون 

صاد پانزدهم باا همراهای اکثریات اععاای در کنگاره یاکباوده کاه  3«ها حریم
حه یلا 93  شانزدهمصدیکخواه به  صویب رسید. در کنگره   جمهوری دموکرات
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