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

نگاره کلایحاه   اطعناماه در  29طارح ران ارائه شاد. یاطعنامه درخصوص ا 32  
  سنجش  یابیارز یمبنا ،استیکنگره آمرکران در یت موضوع ایانگر اهمیهرچند ب

ه کااناد هاییح   اطعنامهیران،  عداد لواینگره در ابال اک ییزان انسجام   همگرایم
اند. شادهباه ااانون  بدیا یاست جمهوریح ری   وش هاب در مجلسیپس از  صو

ای باه ااانون  بادیا نشاده   باا  جاود ان لوایح مذکور، لایحاهیگفتنی است از م
نونی داشاته کاه آن هام  وسا  اطعناماه  نهاا یاک اطعناماه الازام ااا نُه صویب 

ای که به نظر مان   صاویب لاوایح ضاد ایرانای نکتهجمهور   و شده است. رئیس
های ایجاد شده میان کنگره   د لت در سال پایانی   نزدیکی علیه ایران شد چالش

 انتخابات ریاست جمهوری   بس   نشهای حزبی به در ن کنگره بود. 
میزان  ث یرگذاری این اادامات بار  ،های کنگرهمهم دیگر در مورد فعالیت ۀنکت

گونه کاه اشااره شاد کنگاره باا سیاست خارجی آمریکا در ابال ایران است. همان
ای را در سیاسات نقاش  یاژه ، قناین   نظاارت یژه باهاستفاده از ابزارهای خود 
در سیاست خارجی باه عواماا کند. البته ایفای نقش کنگره خارجی آمریکا ایفا می

هاای  وان به شارای  سیاسای،  یژگی رین آنها میمتعددی بستگی دارد که از مهم
جمهور    قابا یا همکاری احازاب در کنگاره   ار بااب باا د لات شخص رئیس
هاای آن  ر با  جود ضدیت کنگره آمریکا با ایاران، فعالیتبه بیان دایقاشاره کرد. 

ها باا د لات سو   چالشهای حزبی در ن کنگره از یکقابابه شدت  حت  ث یر  
 وجهی از در سال د م فعالیت ارار گرفت. به بیان دیگر بخش ااباا یژه به رامپ 
های  راماپ اارار داشاته   های کنگره در سال ا ل در حمایت از سیاساتفعالیت
اماپ بارای هاای  رها نیز ناافر بار فعالیتدموکراتهای جسته   گریخته مخالفت

که فعای کلای کنگاره همراهای   حمایات از بود. در حالی «ا باما»نابودی میراث 
در ساال د م باا  ،المللای باودهای د لت  رامپ در عرصاه داخلای   بینسیاست

هااا میااان ایااران   آمریکااا، لااوایح ضااد ایراناای در سااایه لااوایح   گیااری  نشا ج
گیری یک جن   مام عیاار میاان کاهایی ارار گرفت که در صدد کنترل شاطعنامه

گیری با هد  ممانعت از شاکا «551لایحه » به همین منظورایران   آمریکا بودند. 
 لی در کمیتاه حاا اختلاا  مساکوت  ،جن  در هر د  مجلس به  صویب رسید


