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 نیا ایآ .دیامن کرت ار نآ و دنک ینکش دھع هرابود دناوتن ،ماجرب ھب تشگزاب تروص رد اکیرمآ ھک تسا ینیمضت راتساوخ ناریا
 هدنزومآ تاکن زا یلاخ داد یور ھچنآ هاتوک یسررب .دوب حرطم زین امابوأ هرود رد ھلئسم نیا  ؟ھنوگچ یرآ رگا ؛تسا یندش
  .تسین

 
 ار ناریا یا ھتسھ ھمانرب ھیلع اھ میرحت للم نامزاس تینما یاروش ھمانعطق رب ھیکت اب تسناوت دیسر تردق ھب امابوا یتقو
 یا ھتسھ تاسیسات ھب ھبناجکی ھلمح زرم رس ات و درک رت تخس ناریا ھمانرب ھیلع ار شعضوم لیئارسا نامزمھ .دنک دیدشت
 یم رثکادح ھکلب ،دزاس فقوتم الماک ار ناریا یا ھتسھ ھمانرب دناوتب ھک دوبن نانچ لیئارسا یماظن تاناکما .تفر شیپ ھب ناریا
 راچان ار اکیرمآ ،ناریا یلامتحا یاھ شنکاو و مادقا نیا ھک دوب دقتعم لیئارسا اما .دزادنایب ریخات ھب هام ۶ ات ٣  ار نآ تسناوت
 دننک ذوفن نیمز قامعا ھب دنناوت یم ھک )MOPS( سا یپ وا ما یاھ بمب زا هدافتسا اب اکیرمآ و تخاس دھاوخ ھلخادم ھب
 و قارع یاھ گنج ھبرجت ھب ھجوت اب ،امابوا تلود .درک دھاوخ مدھنم الماک تعاس دنچ فرظ رد ار ناریا یا ھتسھ تاسیسات
 زا ار لیئارسا یمایپ لاسرا اب و دوب فلاخم نآ اب ،دشاب ھتشاد تسناوت یم یمادقا نینچ ھک یریذپان ینیب شیپ یاھدمایپ و یبیل
      2.تشادزاب مادقا نیا

 
 رد اپ زا ار ناریا اھ میرحت اھنت ھک تسنادیم اما  .دنک هرکاذم ھب روبجم ار ناریا اھ میرحت دیدشت اب ھک دوب نآ امابوا یژتارتسا
 یماظنریغ یا ھتسھ ھمانرب دناوتب ناریا نآ ساسا رب ھک داد رارق راک روتسد رد ار یا ھمانقفاوت ھب یبایتسد اذل  .دروآ دھاوخن

 ار اھ میرحت امابوا تلود یژتارتسا نیا اب .دزاس فقوتم اھ میرحت یاغلا ربارب رد ار نآ یماظن تیفرظ اما ،دھد ھعسوت ار دوخ
 یا ھتسھ ھمانرب ھعسوت هار زا ناریا ھک ددرگ نآ زا عنام ات دوب یھار نتفای حرط نیا شلاچ  .درک لیدبت جیوھ ھب قامچ زا

 ھب تارکاذم ھیلوا بوچراچ دروم رد اکیرمآ و ناریا ٢٠١٣ لاس رد ،ینبم نیا رب  .دسرب یماظن یا ھتسھ ناوت ھب یماظنریغ
   .دندش هرکاذم دراو ییاھن ھمانقفاوت ھب یبایتسد و ققحت یارب فرط ود نآ لابند ھب و دندیسر قفاوت

 
 و یقوقح ھناوتشپ زا دناوتیم اکیرمآ تلود یللملا نیب هدھاعم کی اھنت ،اکیرمآ هدحتم تالایا نیناوق و یساسا نوناق ساسا رب

 نیا زا امابوا تلود .تسا انس سلجم ناگدنیامن موس ود تبثم یار دنمزاین نآ یاضما ھک ،دنشاب رادروخرب ییارجا تنامض
 ھمانقفاوت تسناوتیم )Presidential Executive Order( روھمج سیئر ییارجا نامرف هار زا اھنت ،اذل .دوبن رادروخرب ینابیتشپ
 و وھایناتن ھلحرم نیا رد  .تسا ییارجا تنامض و یقوقح ھناوتشپ دقاف ھک یا ھنیزگ .دراذگب ارجا ھب ار ناریا اب یا ھتسھ
 نتاک مات روتانس ،یطیارش نینچ رد .دندرک دیدشت امابوا ھمانرب نتخاس فقوتم یارب ار دوخ تیلاعف اکیرمآ رد شنارادفرط
)Tom Cotton( تشون یا ھمان ناریا ربھر ھب دوب لیئارسا تخسرس رادفرط و ھمانقفاوت فلاخم ھک )روتانس ۴۶ یاضما اب 
 امابوا تلود اب ھک ار یا ھمانقفاوت رھ ،نآ یقوقح ماظن و اکیرمآ یساسا نوناق قبط ھک دھدیم رادشھ ناریا ناربھر ھب ھک )رگید
 یارجا ھب فظوم یدعب روھمج سیئر ؛تشاد دھاوخن ییارجا تنامض دشاب هدیسرن انس بیوصت ھب ھک یتروص رد ،دننک اضما
  .3دنک وغل ار نآ دناوت یم و دوب دھاوخن نآ

 
 کی رد یو  .درک فیعضت ار شنارادفرط و دوخ تیعقوم ھک دش بکترم یکیتکات هابتشا کی نتاک روتانس عطقم نیا رد
 رد ھبحاصم نیا .دنک دوبان الماک ار ناریا یا ھتسھ ھمانرب تعاس دنچ فرظ رد دناوتیم اکیرمآ تلود ھک تشاد راھظا ھبحاصم
 یساملپید ،دراد دوجو هار ود اھنت ناریا یا ھتسھ نارحب لح یارب« :تفگیم شنافلاخم ھب ھک دوب امابوا تلود عضوم دییات عقاو
 زا دعب ،طیارش نآ رد .»دیریذپب ار ناریا اب گنج تیلوئسم و یاھدمایپ دیاب ،دیفلاخم کیتاملپید لح هار اب امش رگا .گنج ای
 ییاھ نامھ دندیبوک یم ناریا اب گنج لبط رب ھک یناسک .تشادن یدایز یرادفرط رگید گنج کی ،یبیل و قارع اب گنج ھبرجت
 ،دوب دھاوخ دنمشوھ و نردم گنج کی قارع اب گنج ھک دندوب ھتفگ اکیرمآ مدرم ھب قارع اب گنج نتخادنا هار یارب ھک دندوب

 
 ەدرک هXYجت الTق ،تسا نداد خر لاح رد نونOا هک ار یLMNچ دنکH ساسحا صخش نآ رد هک تسا <=لاح  .تسا یوس3ارف ەژاو ک. )deja vu( وواژد       1

  .تس_ن اسر هک ،دنا ەدرک همجرت یرادنپانشآ ار نآ Zراف رد .تسا

 یراqMN rنچ هi هچنانچ هک داد رادشه لgئاeا تلود هi اماYوا تلود هک دش ک.دزن ردقنآ وlرانس نیا یارجا هi لgئاeا دروم ک. رد دوش_م هتفگ      2
 .دننک یLMگولج مادقا نیا زا ات تخاس دهاوخ فقوتم ار لgئاeا یاهامgپاوه موزل تروص رد اXltمآ ،دنک مادقا

 رازه ۲۰۰ یاضما هi هک )petition( یا هضXlع هناوتش� اi هکlروطi .دش N~اTصع تخس ناریا اi نآ تارOاذم رد نتاr روتانس هلخادم زا اماYوا تلود     3
 اi تلود تارOاذم رد هلخادم رطاخi ار نتاr روتانس ات تفرگ مgمصت ،نا�ول نوناق مان هi ،مهدجه نرق �.دق نوناق ک. زا ەدافتسا اi و دوب ەدgسر رفن
 .تشادن یداlز تgقفوم س3اش ارlز ،درک اهر ار مادقا نیا یLMگgپ اماYوا تلود هتبلا  .دهد رارق N~وناق درگgپ تحت ��راخ روشک ک.
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 نایماح ،دوب هدش عقاو یبیل و قارع رد ھچنآ زا دعب  .دیشک دھاوخن لوط زور دنچ زا رتشیب و مک رایسب یاھدمایپ و تاعیاض اب
 تلود .دننک بلج ناریا ھیلع یماظن مادقا یارب ار مدرم تقفاوم ھباشم یتاراھظا اب دنتسناوت یمن رگید  ناریا ھیلع یماظن مادقا
 رادفرط اکیرمآ مدرم نیب رد ھک ناریا ھب یماظن ھلمح یارب راشف لامعا زج نیفلاخم اما ،تشاد هرکاذم یارب یحرط امابوا

   .داد رییغت امابوا تلود عفن ھب ار ینھذ طیارش ،لماوع نیا ھعومجم .دنتشادن ھئارا یارب یحرط ،تشادن یدایز
 
 ھک دندیسر قفاوت نیا ھب امابوا تلود و هرگنک تیاھن رد  .درک تکرح ولج ھب تعرس اب امابوا تلود طیارش نیا زا هدافتسا اب
 ھتشاد تقو زور ۶٠ هرگنک ،دادرارق نتم ندش ییاھن زا سپ اما ،دراذگب زاب ناریا اب هرکاذم یارب ار امابوا تلود تسد هرگنک
 یار ھمانقفاوت نتم ھیلع هرگنک ھچنانچ ھک دوب نآ بلاغ طابنتسا .دراد مالعا ھمانقفاوت اب ار دوخ تفلاخم دنادب مزال ھچنانچ ات دشاب
 ،دوب امابوا تلود یارب یزوریپ کی المع نیا .تشاد دھاوخن ار نآ نتشاذگ ارجا ھب یارب مزال تیعورشم روھمج سیئر ،دھد
 ،دننک لیمحت امابوا تلود ھب ناریا اب هرکاذم یارب ار یددعتم یاھ طرش ھک دندوب نا لابند ھب شنارادفرط و نتاک روتانس اریز
 یاھ تیاس ھیلک ھب یللملا نیب ناسرزاب ینآ یسرتسد ،ناریا تلود طسوت رشب قوقح تیاعر و لیئارسا نتخانش تیمسر ھب دننام
 یم یتروص رد انس و دنک وتو ار نآ تسناوت یم امابوا ،داد یم یار ھمانقفاوت ھیلع هرگنک ھچنانچ ،نیا رب نوزفا .هریغ و ناریا
 امابوا ،رگید ترابع ھب .دنداد یم یار روھمج سیئر یوتو ھیلع اھ هدنیامن موس ود ھک دنک یثنخ ار روھمج سیئر یوتو تسناوت
 تسناوتیم انس ناگدنیامن یارآ  موس کی نتشاد اب رگید یوس زا و دش ھمانقفاوت ھب ددعتم یاھ طرش ندش ھفاضا عنام وسکی زا
  .دراذگب ارجا ھب ار دوخ ھمانقفاوت

 
 کی یاضما نامز« :درک ھصالخ نینچ ناوت یم ار نآ عضوم ھک تشاد دوجو زین موس یادص کی اکیرمآ ھمکاح تئیھ رد
 تیعقوم و میھدب تیعورشم ناریا میژر ھب سر دوز دادرارق کی اب ھکنیا یاج ھب ؛تسا هدیسرن زونھ ناریا اب یا ھتسھ ھمانقفاوت
 ھک میروایب تسدب یرتھب ھمانقفاوت میناوتیم ،میھد ھمادا ناریا ھیلع اھراشف ھب و مینک ربص ھچنانچ ،مینک تیوقت و تیبثت ار نآ
 نینچ .»دھد ششوپ زین ار ھقطنم تینما و حلص ھلئسم نآ رب هوالع و دنک لح یرت ماود اب و رتھب وحن ھب ار یا ھتسھ ھلئسم
 نافلاخم و ناریا ھیلع یماظن مادقا نارادفرط دنلب یادص ریز عضوم نیا اما .دشاب ھتشاد رادیرخ اکیرمآ رد تسناوت یم یعضوم
  .4تفاین دشر تصرف نآ

 
 دروم ھب الاب رد .دوب هار دس نانچمھ لکشم ود اما .دش مھارف امابوا یژتارتسا ندرک یلمع یارب اکیرمآ رد هار بیترت نیا ھب
 دروم .دنک وغل ار نآ تسناوت یم یدعب یروھمج سیئر و دوب ییارجا و یقوقح نیمضت دقاف ھمانقفاوت ھکنیا  .دش هراشا تسخن
 سیئر ھب ار اھنآ دروم رد میمصت هرگنک ھک ار ییاھ میرحت زا ھتسد نآ اھنت تسناوت یم امابوا .دشیم طوبرم اھ میرحت ھب مود
 امابوا تلود و تشاد رارق روھمج سیئر تارایتخا زا جراخ اھ میرحت ریاس یاغلا اما .5دنک وغل امیقتسم دوب هدرک راذگاو روھمج
 دوجوم طیارش رد ھک  ،دنھدب یار اھنآ یاغلا ھب انس و هرگنک ناگدنیامن موس ود ھک دنک وغل ار اھنآ تسناوت یم یتروص رد اھنت

 امابوا تلود و تشادن ییارجا نیمضت ھک دزاس یدادرارق شریذپ ھب عناق ار ناریا تسناوت یم ھنوگچ امابوا تلود .دوبن یلمع
 ؟دنک وغل تفرگیم رب رد دادرارق ھک ار ییاھ میرحت ھیلک تسناوتیمن

 
 ات ،دوش هداتسرف هرگنک ھب ھکنآ زا شیپ ار ھمانقفاوت ھک دوب نآ ،تفریذپ ار نآ ناریا اتیاھن و داد ھئارا امابوا تلود ھک یلح هار
 نامزاس تینما یاروش دیئٍات ھب ھمانقفاوت ھک یتقو .دناسرب للم نامزاس تینما یاروش بیوصت ھب ،دھدب یار نآ ھیلع دناوتب هرگنک
  ھچنانچ ھک دوب نآ دش هداد ھئارا ھک یلالدتسا .دننک ارجا ار نآ ات دندوب فظوم دندوب هدرک اضما ار نآ ھک ییاھروشک ،دیسر للم
 اضما ار نآ ھک ییاھروشک ھیقب ،دنکن ارجا ارنآ یلیلد رھ ھب اکیرمآ ای و دوش جراخ ھمانقفاوت زا اکیرمآ یدعب روھمج سیئر
 .دراذگب ارجا ھب ناریا ھیلع یرثوم و عماج میرحت تسناوت دھاوخن ییاھنت ھب اکیرمآ و درک دنھاوخ لمع ناشتادھعت ھب دنا هدرک
 ھب ناریا ھیلع یدیدش میرحت تسناوت ھک دوب ناریا ھیلع تینما یاروش ھمانعطق بیوصت زا سپ اھنت امابوا تلود دوخ ،عقاو رد
  اما ،تسین رادروخرب ییارجا و یقوقح تنامض زا اکیرمآ رد ھمانقفاوت ھچرگ ھک دوب نآ لالدتسا ،رگید ترابع ھب .دراذگب ارجا
 اکیرمآ ھک درک دنھاوخ رییغت یتروص ھب یسایس یاھ ھنیزگ و یسایس طیارش المع ،دسرب تینما یاروش بیوصت ھب ھک یتقو
 دنا هدرک اضما ار ھمانقفاوت ھک ار ییاھروشک ریاس تسناوت دھاوخن و دھد ھمادا ار اھ میرحت ییاھنت ھب تسناوت دھاوخن رگید
 ھب راچان امابوا تلود نافلاخم زا یدایز دادعت و دش اضما ھمانقفاوت ،بیترت نیا ھب .دننک میرحت نانچمھ ار ناریا ات دزاس راداو
 .دندش تلود عضوم شریذپ

 
 درک جراخ ماجرب زا ار اکیرمآ پمارت دلانود یاقآ تلود .درک تابثا ار الاب یژتارتسا یشیدنا هداس و یتسردان دش عقاو ادعب ھچنآ
   .دننک میرحت نکمم لکش نیرتدیدش ھب ار ناریا ات تخاس راداو ار اھروشک ریاس و

 
   .تس_ن نآ دgیات یانعم هi عضوم نیا هi ەراشا       4

 H ب�lصت هi ید.دج نوناق تس�اH i راr نیا یارب ارlز .دنک وغل ار اه مXlحت زا هتسد نیا اماYوا هک دنوش نآ زا عنام دن�س3اوتیمن المع نافلاخم    5
 �=نخ ار روهمج س_ئر یوتو دن�س3اوتیم انس و ەرگنک رد ارآ موس ود q>Nشاد اi اهنت نافلاخم و دنک وتو ار د.دج نوناق تس3اوت H اماYوا اما .دندناسر
  .دوبن  مع عطقم نآ رد هک ،دنزاس
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 ینابیتشپ موس ود نتشاد زا زونھ اما .دشاب رادروخرب یرتھب طیارش زا امابوا یاقآ تلود ھب تبسن ،ندیاب یاقآ تلود دیاش نونکا
 ،ماجرب ھب تشگزاب تروص رد اکیرمآ ھک تسا ینیمضت راتساوخ یمالسا یروھمج .دراد ھلصاف رایسب اکیرمآ یانس و هرگنک
 ایآ ،اکیرمآ رد اوق نزاوت ھب ھجوت اب و دنراد رارق ماجرب ششوپ زا جراخ ھک یتالکشم ھب ھجوت اب .دنک کرت ار نآ هرابود دناوتن
 نیمضت زا دناوتب ھک تفر دنھاوخ یرت عماج قفاوت یوسب ماگ ھس ای ود رد اکیرمآ و ناریا ایآ ؟تسا یندش تساوخ نیا ققحت

 کی هرابود ھکنیا ای ؟ییاھدمایپ ھچ اب ؟تفر دھاوخ یمتا بمب دیلوت یوسب ناریا ایآ ،ھن رگا ؟دشاب رادروخرب ییارجا و یقوقح
 تخادرپ هرابود ار راک هار نیا یلامتحا نایز دناوتیم ناریا ؟درک دھاوخ لوکوم هدنیآ ھب ار لکشم لح رادیاپان و یتقوم ھمانقفاوت
  ؟دنک


