تفسیر مهدودیت مسلمانان
دستیاری برای اشخاص تحد تاثیر
کدام کشورها معذور هستن | ایران ،عراق ،لیبی ،سمالی ،سودان ،سوریه ،و یمن.
کدام اشخاص تحت تاثیر این امر قرار میگیرند | اشخاصی که دارای ویزا و یا کارت سبز هستن و در
حال حاضر خارج از آمریکا هستن .دو ملیتی و اشخاصی که ویزاهای مختلف از کشورهای مختلف دارند
تحت تاثیر قرار میگیرند .اجازه ورود پناهندگان سیاسی کشور سوریه در حال حاضر نا معین است
کشورهای دیگری هم شاید اضافه شوند | از طرف رئیس جمهور اجازه تغییر این امر پذیرش دارد و اضافه
کردن کشورهای دیگر در این امر امکان پذیر است
روز ادامه دارد و شاید هم بیشتر بشود۹۰مدت این قطع نامه | اجرای این قطع نامه آنی میباشد و
حتما کشور آمریکا را ترک نکنید | تمام اشخاصی که بدونه مدرک هستن ،ویزا و یا کارت سبز دارند
توصیه میشود که نباید از آمریکا خارج شوند .برگشت آنها به آمریکا امکان پذیر نیست و گرفتاری
حقوقی دارد
محدودیت مسلمانان | اضافه بر هفت کشوری که جزو این امر هستند ،اشخاصی که "طرز تفکر و
ایدئولوژی خشن ضد آمریکایی دارن" این امر شاملشان میشود .با اضافه کردن این جمالت هم ٔه افراد
مسلمان را شامل میشود
استثنا در بار اقلیتها و مسیحیان | این امر در مورد اقلیتهای دینی و مسیحیان اجریت ندارد و این
پناهندگان دینی اجاز ٔه ورود دارند
تقاضای مصاحبه | تمامی متقاضیان بد از پر کردن درخواست نامه در هنگام مصاحبه راجع سیاست،
فرهنگ ،و دین سوال میشود و این سواالت بررسی میگردد
آیا این امر تبعید اشخاص را تعیین میکند | در حال حاضر نه .شاید قوانین یا امر جدید در آینده راجبه
مهاجرت یا تروریسم و تبعید به تصویب برسد
این قطعنامه برای مسلمانان است | این امر مخصوصاً برنامه ریزی شده که ورود مسلمانان به آمریکا را
از این هفت کشور تصویب کند .در حقیقت این شامل هم ٔه مسلمانان نمیشود ،ولی چون تعداد زیادی
تحت تاثیر قرار دارن ،این امر را "مهدودیت مسلمانان" میگوئیم
با چه گروهی تماس بگیریم | با دپارتمان حقوقی کمیته ضد تبعیض در آمریکا با تلفن یا با ایمیل تماس
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