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 3.0 ھخسن ،ناناملسم دورو تیعونمم نوناق صوصخ رد یلاع هاگداد یأر

 2018 یالوج 26 :یناسرزورھب

 .Trump V« هدنورپ صوصخ رد دوخ یأر رودص اب هدحتم تالایا یلاع هاگداد ،نئوژ 26 زور رد
Hawaii«، رد هاگداد .درک دییأت ار اکیرمآ روھمج سیئر پمارت یوس زا ناناملسم دورو عنم روتسد تیعورشم 

ً اتدمع روشک دنچ عابتا دورو زا یریگولج تھج رد پمارت مادقا نیموس ھک دیسر ھجیتن نیا ھب 4-5 تبسن اب ییأر
 نایب هاگداد .یساسا نوناق اب ریاغم ھن و تسا )INA( تیلم و ترجاھم نوناق اب ریاغم ھن هدحتم تالایا ھب ناملسم
 دورو رد قیلعت یاتسار رد ار یعیسو ھب تارایتخا ،)INA( تیلم و ترجاھم نوناق ھطساو ھب ،هرگنک ھک تشاد
 دودرم ار لالدتسا نیا نینچمھ هاگداد .تسا هدومن اطعا اکیرمآ روھمج سیئر ھب یاھقبط رھ زا دنورھشریغ دارفا
 ھب ھک ارچ تسا »یساسا نوناق رد نید لیکشت دنب« اب ریاغم ناناملسم دورو تیعونمم نوناق 3.0 ھخسن ھک دناوخ

 .دریگیم ماجنا ناناملسم اب ھلباقم دصق

 3.0 ھخسن ،ناناملسم دورو تیعونمم نوناق

 بجوم ھب ھک درک رشتنم یروھمج تسایر ھیمالعا کی پمارت تندیزرپ ،2017 لاس ربماتپس 24 زور رد •
 .دش عنم دنتسھ ناملسمً اتدمع ھک یروشک شش عابتا رثکا یارب دودحمان تروص ھب هدحتم تالایا ھب رفس نآ
 یارب تیعونمم نیا .یلامش هرک نینچمھ و – نمی و ھیروس ،یلاموس ،یبیل ،ناریا ،داچ زا دنترابع اھروشکنیا
 مادقا نیموس روکذم ھیمالعا .دش لامعا زین نانآ یاھهداوناخ یاضعا و ییالئوزنو یتلود تیلوئسم یخرب
 .تسا اکیرمآ هدحتم تالایا ھب ناناملسم دورو عنم صوصخ رد دوخ یتاباختنا هدعو یارجا تھج رد پمارت

 ناناملسم دورو تیعونمم نوناق 3.0 ھخسن اب ھلباقم یارب یوعد حرط

 ییارجا زا لبق یتح ھیمالعا نیا ھب ار یقوقح تاداریا ،»ناناملسم یالکو نوناک« ھلمج زا ،نامزاس نیدنچ •
 دنلیرم رد رگید یکی و ییاواھ رد یاھقطنم هاگداد کی ،2017 ربتکا 17 زور رد .دندرک دراو نآ ندش
 ناناملسم دورو تیعونمم نوناق 3.0 ھخسن یارجا زا ات دندرک رداص روشک رسارس رد ار یتقوم روتسد
 نیا مکح ھب تبسن تلود .دیآ لمع ھب یریگولج دنراد هدحتم تالایا رد ار یاھنسح طباور ھک یدارفا یارب
 .داد رظن دیدجت تساوخرد اھهاگداد
 
 ات داد ار روکذم نوناق تقوم ندش ییارجا هزاجا یمکح رودص اب یلاع هاگداد ،2017 ربماسد 4 زور رد •

 .ددرگ لصف و لح ھقوعم یقوقح تاضارتعا ھیلک ھک ینامز
 
 Hawaii« ناونع تحت اھهدنورپ زا یکی یارب ار یمکح مھن ھقطنم رظن دیدجت هاگداد ،ربماسد 22 زور رد •

v. Trump« تیعورشم مدع نینچمھ و دیسر دییأت ھب یاھقطنم هاگداد تقوم روتسد نآ یط ھک درک رداص 
 نوناق[ اب ریاغم« ھک لیلد نیا ھب ،دش زرحم لاردف نوناق قبط رب ناناملسم دورو تیعونمم نوناق 3.0 ھخسن
 ».دنکیم یطخت روھمج سیئر یضیوفت تارایتخا ھطیح زا و تسا »تیلم و ترجاھم
 
 ضرتعم یقیفلت هدنورپ ھس یارب یمکح رودص اب مراھچ ھقطنم رظن دیدجت هاگداد ،208 ھیروف 14 زور رد •

 »ناناملسم یالکو نوناک« فرط زا ھک ،»IAAB v. Trump« هدنورپ ھلمج زا ،روکذم نوناق ھب تبسن
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 روکذم نوناق ھک دیدرگ زرحم  نوچ ،تشاذگ ھحص یاھقطنم هاگداد تقوم روتسد رب هاگداد .دوب هدش حرطم
 هارمھ مالسا دض رب یضرغ و دصق اب« تسایس نیا اریز تسا »یساسا نوناق رد نید لیکشت دنب« اب ریاغم
 .»درادن یساسا نوناق ظاحل زا یھیجوت ھک تسا

 
 لیروآ 25 زور رد ار یاھسلج یلاع هاگداد و درک رظن دیدجت تساوخرد هرداص یاھمکح ھب تبسن تلود •

 .دومن رازگرب »Trump v. Hawaii« هدنورپ اب طابترا رد اھلالدتسا عامتسا یارب 2018

 یلاع هاگداد روضح رد ھحورطم تاعوضوم

 عوضوم یارب روھمج سیئر تارایتخا هزوح رد روتسد ایآ ھکنیا )1( :دومن حرطم یلصا شسرپ ود هاگداد •
 ایآ ھکنیا )2( و ؛دھدیم یو ھب صخشم یتدم یارب ار نارجاھم دورو قیلعت هزاجا ھک دریگیم رارق ترجاھم
 ینید نتسناد رترب زا ار تلود ھک ،تسا »یساسا نوناق رد نید لیکشت دنب« اب ریاغم یروھمج تسایر ھیمالعا
 .دزاسیم عنم رگید نید ھب تبسن

 2018 نئوژ 26 خروم یلاع هاگداد یأر

 دییأت )INA( تیلم و ترجاھم نوناق قبط ار )3.0 ھخسن( ناناملسم دورو تیعونمم نوناق یلاع هاگداد ×
 .درک

 
 دنورھشریغ دارفا زا یصاخ راشقا دورو قیلعت رایتخا ،تیلم و ترجاھم نوناق 1182(f) شخب اب قباطم •

 رب ناناملسم تیعونمم نوناق ھک تشاد نایب هاگداد .تسا هدش اطعا روھمج سیئر ھب صاخ طیارش قبط
 تاجردنم قبط اریز ،دریگیم رارق روھمج سیئر تارایتخا هزوح رد تیلم و ترجاھم نوناق دافم ساسا
 .»تسا ھتشگ اطعا یو ھب روھمج سیئر دیدحالص ھب یعیسو یریگمیمصت هزاجا« ،تیلم و ترجاھم نوناق
 اریز ،تسا هدوب یدیدحالص نینچ لامعا زا ینوناق یقادصم ناناملسم تیعونمم نوناق ،هاگداد لالدتسا ھب انب
 یلم عفانم یارب« ناملسمً اتدمع یاھروشک زا دنورھشریغ دارفا دورو ھک هداد صیخشت پمارت تندیزرپ
 ».دوب دھاوخ رابنایز

 
 لوا ممتم رد نید لیکشت دنب نوناق قبط ار )3.0 ھخسن( ناناملسم دورو تیعونمم نوناق یلاع هاگداد ×

 .درک دییأت یساسا نوناق
 

 نیا اب .دناھتشاد ناملسم دض رظن و ترابع دنچ یو نارواشم و پمارت تندیزرپ ھک تشاد ناعذا هاگداد •
 رما نیا ھب عجار یریگمیمصت ھکلب ،هدوبن تارابع نآ ندرک موکحم هاگداد ھفیظو ھک درک راھظا هاگداد ،لاح
 نوناق فالخً اجیتن و دریگیم تئشن ناناملسم اب تموصخ زا یروھمج تسایر ھیمالعا دوخ ایآ ھک هدوب
 ھیمالعا ھکنیا رب ینبم تسا ھتشادن دوجو یفاک ھلدا ھک درک یدنبعمج روطنیا هاگداد .ریخ ای تسا یساسا

 .تسا هدوب تموصخ و ضرغ یور زا یروھمج تسایر
 

 تسا ترابع ھک ،ھتفرگ لکش عورشم یفدھ ھب ناناملسم تیعونمم نوناق ھک تشاد نایب هاگداد ،ضوع رد •
 ریاس بیغرت زین و درادن دوجو اھنآ یفاک یبایزرا و ینیبزاب ناکما ھک یعابتا دورو زا یریگولج« زا
 تیعونمم نوناق ھکنیا رب ینبم درک لقن ار یددعتم لیالد هاگداد ».دوخ یاھھیور حالصا ھب اھروشک
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 ؛تسا هدشن ناناملسم تیعونمم نوناق نتم رد بھذم ھب یاهراشا چیھ :درادن ینید دض یوب و گنر ناناملسم
 یلم تینما یارب یرطخ ھک ییاھروشک و »ناھج ناناملسم تیعمج زا %8 اھنت« ناناملسم تیعونمم نوناق
 ینیبزاب دنیآرف کی زا لصاح جیاتن هدننکسکعنم ناناملسم تیعونمم نوناق ؛دھدیم ششوپ ار دنوشیم یقلت

 رثکا یارب ؛دندش فذح تسرھف نیا زا ناناملسم تیعونمم نوناق لصا رد ناملسم روشک ھس ؛تسا یناھج
 لومشم ھک ییاھنآ یارب و ؛دناهدش ینثتسم دارفا زا ییاھهورگ ،دنوشیم نوناق نیا لومشم ھک ییاھروشک
 اھنآ یزاسینثتسم یارب یاھمانرب ،دنشابیم هدحتم تالایا ھب دورو یضاقتم نانچمھ اما دنتسھ روکذم نوناق
 .دراد دوجو
 

 یاعدا ندناشن یسرک ھب یارب یسناش نادنچ ناضرتعم ھک تشاد نایب هاگداد ،قوف بلاطم ھیلک ھب ھجوت اب •
 .دنرادن »نید لیکشت دنب« اب ناناملسم تیعونمم نوناق تریاغم صوصخ رد دوخ
 

 .تسا تسردان هاگداد ھیراھظا ھکنیا رب ینبم دندرک نایب ار یرایسب یاھھبنج فلاخم یضاق راھچ ×
 

 یدازآ نوناق« صوصخ رد ناناملسم یالکو نوناک یھاوخداد ھب عوضوم  ،رویاموتوس یضاق تفلاخم یط •
 Brennan Center v. U.S. Dep’t « ناونع تحت یاهدنورپ ؛دش هداد عاجرا )FOIA( »تاعالطا

State, No. 17 Civ. 7520 (S.D.N.Y 2017(«. تلود ،ناناملسم تیعونمم نوناق مود ھخسن رد 
 یتیوھ تاعالطا ھئارا رد اھروشک مادک دوش صخشم ات تسا زاین یناھج ینیبزاب کی ھک دوب هدش یعدم
 یالکو نوناک ،Brennan زکرم رد .دناهدیزرو روصق دوخ ترجاھم نایضاقتم صوصخ رد عماج
 ھب هراشا اب رویاموتوس .تسا هدرک لصاح ھحفص 17 اھنت اب یشرازگ دنیآرف نیا ھک تفایرد ناناملسم
 تسا هدش متخ هاتوک نینچنیا یدنس ھب روشک اھدص یبایزرا یاھھیور زا تلود لیلحت ھکنیا« :تشون هدنورپ

 داجیا شیاعدا دروم یلم تینما صوصخ رد روھمج سیئر قطنم تیعورشم صوصخ رد یدج یتالاؤس
 .Korematsu v هدنورپ و هدنورپ نیا یزادرپلیلد نیب نشور یاھتھابش« ھب ار عوضوم یو .»دنکیم

United States« ھک درک زاربا یمارآان و شیوشت اب و ،دیسر دییأت ھب اھینپاژ نفد نآ رد ھک داد عاجرا 
 یجنر و درد رب« و دنتفرگ هدیدان ار پمارت یناملسم دض و ھنابصعتم یوخ و قلخ هدرتسگ قباوس تیرثکا

 دنورھش اھنآ زا یرایسب ھک یرامشیب دارفا و اھهداوناخ« رب یروھمج تسایر ھیمالعا ھک »دنتسب مشچ
 .تسویپ تفلاخم زاربا نیا ھب گربسنیگ یضاق .دنکیم لیمحت »دناهدحتم تالایا
 

 ھک تشاد دیکأت نیا رب ،دش هارمھ زین ناگاک یضاق اب ھک )Breyer( ریرب یضاق تفلاخم ،نیح نیا رد •
 دراوم یارب اتسا یدافم یواح ھیمالعا .دنکیمن ارجا تسا هدش ھتشون ھک روطنآ ار ھیمالعا یتح تلود
 نیا اب .دنتسھ اراد ار یصاخ یاھرایعم ھک یدارفا یارب نوناق نیا نتخاس ینثتسم زین و هدنورپ رھ یانثتسا

 و حضاو ناشتیحالص ھک ینایضاقتم یارب یتح ار انثتسا زا یرادروخرب یاھتساوخرد دراد تلود ،لاح
 ھکنیا رب ینبم تفای تسد یوق یدھاوش ھب ریرب .دزادنایم قیوعت ھب ای دنکیم در تسا نشور
 ».دریگیمن ماجنا یداع لاور ھب یزاسینثتسم«
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 ھجیتن

 رد ندش ییارجا ھب لمتحم ناناملسم تیعونمم نوناق لماک ھخسن ھک دراد ار موھفم نیا یلاع هاگداد تیمکاح •
 هاگداد ،تسا رتشیب یھاوخداد یارب یودب یاھهاگداد ھب عاجرا لاح رد هدنورپ ھچرگ .تسا روشک رسارس
 یتآ یاھزور رد دایز لامتحا ھب تقوم روتسد ،ھجیتن رد و تسا هدنادرگرب ار مھن ھقطنم هاگداد رظن یلاع
 .دش دھاوخ رابتعایب

 
 قباطم .دیوش روشک دراو انثتسا زا یرادروخرب قیرط زا دیناوتب دیاش ،دیتسھ تیعونمم نوناق لومشم رگا •

 یارب دیدش یتخس و تقشم ھب رجنم روشک ھب دورو هزاجا مدع ھچنانچ ،یروھمج تسایر ھیمالعا 3 شخب اب
 ،دشاب یلم عفانم تھج رد و دنکن داجیا مومع و یلم تینما یارب ار یرطخ یو دورو و ،ددرگ یجراخ ھعبت
 زین درف رھ صاخ طیارش ھب ھجوت اب و هدنورپ رھ یانبم رب انثتسا یاطعا .تسا ریذپناکما انثتسا یاطعا
 .دشابیم نکمم
 

 نوناق تاعالطا ھگرب ھب ،امش اب نآ طابترا و تیعونمم نیا صوصخ رد رتشیب تاعالطا بسک یارب •
 .دییامرف ھعجارم 3.0 ھخسن ناناملسم دورو تیعونمم

 


