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 آمریکاممنوعیت ورود مسلمانان به خاك حکم دادگاه عالی ایاالت متحده در مورد  ۳.۰نسخه 

 آنچه باید بدانید 

 

اجرایی  فرمانمخالف،  رأی ۴تن از قضات در مقابل  ۵موافق  یرأامروز دیوان عالی ایاالت متحده، با 

ترامپ در خصوص ممنوعیت ورود مسلمانان افراطی را تایید کرد. در حال حاضر بیشتر از هر زمان 

اتباع قانون ممنوعیت ورود مسلمانان،  ۲۰۱۷دسامبر  ۴دیگری الزم است که از حقوق خود آگاه شوید. از 

در بر گرفته است. اتباع این  کشورهای: ایران، لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، ونزوئال و یمن را

پزشکی فوری خانواده، تحصیل در ایاالت متحده، درمان  هب پیوستنکشورها هنگام درخواست ویزا برای 

 .شوندیا سفر توریستی با مشکالت فراوانی مواجه می

کسانی که تحت تاثیر قرار  ،علی قانون ممنوعیت ورود مسلمانانوضعیت فی ما درباره راهنمادر این 

دهیم. لطفا توجه داشته باشید اطالعاتی ارائه می ی به اصطالح معافیتی پروسهدربارههمچنین  ،گیرندمی

 ،تغییر بروز هرگونه تغییر کنند. در صورتتوانند میمختلف حقوقی  هایبرمبنای چالشکه این اطالعات 

 کنیم. ما شما را مطلع می

 

 برنامه زمانی

به  ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکا رافرمان سوم  نسخه ُحکم ۲۰۱۷دسامبر  ۴در  وان عالیدی

 اجرای قانون کمی،با صدور حُ  دیوان عالی ۲۰۱۸ژوئن  ۲۶. در به جریان انداخت منظور اجرایی شدن،

  . تمدید کردمنع ورود مسلمانان به خاک آمریکا را 

 ؟قرار خواهند گرفتتحت تاثیر این قانون چه کسانی 

 .ایران، لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، ونزوئال و یمن -کشور  هفتمشخصی از اتباع 

 تاریخ اجرایی شدِن قانون،در  (۱شود که ورود مسلمانان فقط شامل اتباعی می منوعیتم فرمان ۳.۰نسخه 

معافیتی دریافت ( ۳ و اندشتهنداویزای معتبری در آن تاریخ ( ۲، اندبودهخارج از خاک ایاالت متحده 

 (.در زیر توضیح داده شده) اندنکرده

 

 :شودنمیورود مسلمانان به خاک آمریکا شامل افراد زیر  ن ممنوعیتفرما ۳.۰نسخه 

 قانونی ایاالت متحده )دارندگان کارت سبز(؛دایمی و افراد دارای اقامت  •

ملسمانان یا بعد از آن تاریخ، وارد امریكا  ورود ممنوعیتِ جدیِد فرمان  اجرایافرادي كه در تاریخ  •

 ؛اندطور مشروط وارد شدههاند یا بشده
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. كنند سفر یاالت متحدهدهد تا به اي غیر از ویزا باشند كه به آنها اجازه ميرکافرادي كه داراي مد •

جدید یا بعد از  ممنوعیت مسلمانانِ  اجرای فرمانالبته درصورتي كه تاریخ این مدرك، در تاریخ 

 ؛آن باشد

 ؛كنندسفر مي معین شدههاي افراد داراي تابعیت دوگانه كه با پاسپورت كشورهایي غیر از كشور •

 اند؛در ایاالت متحده به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شده ی کهافراد •

 یا  ؛اندپذیرفته شده یاالت متحدها درپناهندگاني كه در حال حاضر  •

ممانعت از اخراج، آزادي مشروط از پیش داده شده حکِم افرادي كه براساس معاهده ضدشكنجه،   •

 .اندیا محافظت، دریافت كرده

 

قائل « خویشاوندی اصیل روابط»های پیشین، این فرمان هیچ استثنایی را برای برخالف فرمان

رزند، خواهر، برادر، نامزد ، همسر، فاز جمله یکی از والدین یعنی خویشاوندان نزدیک) شودنمی

 و غیره(.

 

 

 ی کشورهای تحت تاثیر این فرمانجزئیاتی درباره

 ایران •

o به غیر از دارندگان ویزاهاي ،داراي تابعیت ایراني غیرمهاجرو افراد مهاجر تمام  یزایو F ،J 

 .آید، به حالت تعلیق در ميM یا

o ی دارندگان ویزاهاF ،J  یاM سابقه قرار خواهند مورد بازرسي شدید و بررسي سوء الاحتما

 .گرفت

 لیبی •

o  داراي ویزاي كسب و كار لیبیایی که غیرمهاجر تمام افراد مهاجر وویزای (B-1 توریستی ،)

(B-2( کسب و کار/توریستی ،)B-1/B-2هستند، معلق می ).شود 

 سومالی •

o شودمي ویزاي مهاجرتي تمام افراد داراي تابعیت سومالي معلق. 

o بیشتری قرار خواهند گرفت بازرسیِ معرض  در اماند جاز هستاهاي غیرمهاجرتي مُ ویز. 

 سوریه •

o شودمعلق مي وریهتمام افراد داراي تابعیت س و غیرمهاجرتی ویزاي مهاجرتي. 

 یمن •

o  داراي ویزاي كسب و كار یمنی که تمام افراد مهاجر و غیرمهاجرویزای (B-1( توریستی ،)B-

 شود.( هستند، معلق میB-1/B-2کسب و کار/توریستی ) (،2

 کره شمالی •

o شودمعلق مي کره شمالیتمام افراد داراي تابعیت  و غیرمهاجرتی ویزاي مهاجرتي. 

 ونزوئال •
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o  هاي بازرسي و بررسي پیشینه كه در رویهال نهادهاي دولتي ونزوئ النمسئوصدور ویزا برای

 كسب و كارویزای دارای که افراد غیرمهاجر  همچون آنها یکخویشاوندان درجه دخیل هستند و 

(B-1( توریستی ،)B-2( کسب و کار/توریستی ،)B-1/B-2هستند، به حالت تعلیق در می ).آید 

بیشتری قرار خواهند  بازرسیِ معرض  ، درویزا دارندكه  ونزوئالیت همچنین افراد داراي تابع

 .گرفت

o  گیرندتحت تاثیر این فرمان قرار نمي ،كننددیپلماتیك مسافرت ميكه با ویزاي ونزوئالیی افراد. 

 

 
 ورود مسلمانان ممنوعیت فرمان ۳.۰ی موارد معافیت در نسخه

ورود مسلمانان گفته شده که شما واجد شرایط دریافت ویزا نیستید  فرمان ممنوعیتباوجودیکه در 

 ممنوعیتفرمان   ۳.۰ی نسخهیک نوع مجوز برای اخذ ویزای ایاالت متحده است. « معافیت»اما 

توانند تقاضای میممنوع شده، منوط به اثبات موارد زیر، کند که اتباع ورود مسلمانان اعالم می

 دهد:میرا ی صدور ویزا داشته باشند که به آنها اجازه یی رااستثناقانون  معافیت کنند تا درخواستِ 

 شود؛عث سختی و آسیب به تبعه خارجی میجلوگیری از ورود، با( ۱

 و تهدیدی برای امنیت ملی یا امنیت عمومی ایاالت متحده نخواهد بود؛ آنهاورود ( ۲

 .تدر راستای منفعت ملی ایاالت متحده اس آنهاورود ( ۳

 

 بسته به شرایطِ  افسر اداره گمرک و حفاظت مرزی،کند که کارمند کنسولگری یا تصریح میقانون 

های متعددی را همچنین قانون مثال. گیری دارداختیاِر تصمیممعافیت هر فرد در مورد اعطای 

فهرست کرده که در آن به افراد معافیت اعطا شده است )به طور مثال نیاز ُمبرم به مراقبت درمانی، 

 شغلی و غیره(.  خانواده در ایاالت متحده، الزامنزدیک اعضای  پیوستن به

دولت دستورالعمل است.  ی معافیت بسیار مبهم بوده و به صورت نامنظم اجرا شدهمتاسفانه پروسه

 ایم راد نمونه از روندهایی که دیده. در اینجا چندقیقی در مورد برنامه معافیت ارائه نکرده است

 کنیم:بازگو می

. هیچ فُرم آنالینی برای پُر کردن در نداردبرای درخواست معافیت وجود  ایرسمی هیچ فرآیندِ  •

ی دالیل شایستگی شما برای دهندهکه نشانبه کنسولگری  هرگونه مدرِک ارایه شدهدسترس نیست. 

 .پذیرفته یا رد شودممکن است باشد، معافیت 

 :انددو حالت زیر را به اتباع اطالع داده هابسیاری از کنسولگری •
o (۱ ) ۲۱۲ ماده» قانونکنسولگری درخواست معافیت آنها را تحت(f) » :رد کرده است 

خواهی وجود ندارد. بسیاری از در این حالت برای راِی صادر شده، حق فرجام ▪

کنند، اما مشخص نیست که شان را ارائه میهای معافیتاتباع درخواست

 شان پذیرفته شود.درخواست

o (۲کنسولگری درخواست آنها را برای معافیت بررسی می ):کند 

الذکر مدارکی ی ضوابط فوقدربارهد از شما تواندر این حالت، کنسولگری می ▪

در طول مصاحبه  ی کتبی ارایه شدهتواند نامهکنسولگری می ؛درخواست کند یا نکند
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قبول کند یا را  واجد شرایط فوق هستیددهد چرا شما که نشان میشده یا ایمیل/پست 

 ی شما را به واشنگتن دی.سی. ارجاع دهد یا ندهد. تواند پروندهکنسولگری مینکند؛ 

به دنبال راهنمای ت را دارید، لطفا قبل از مصاحبه ی نزدیک وقت مصاحبه با سفاراگر شما در آینده

 ی معافیت باشید. ی پروسهحقوقی درباره

 ۱۵تاریخ  که تا به متقاضیانیاست، از زمانی که فرمان ممنوعیت ورود مسلمانان به اجرا درآمده 

چگونگی رسیدگی  در حال حاضرمعافیت آنها محرز شده بود، معافیت اعطا شده است.  ۲۰۱۸می 

شود که دولت گام بعدی رسیدگی زمانی انجام میو  است های معافیت بسیار مبهمپروندهبه 

ند، بنابراین کسرعت تغییر بهتواند میدستورالعمل بیشتری صادر کند. اطالعات پیرامون معافیت 

 کنید. مرتب تغییرات را چک به دنبال کمِک قانونی باشید )مراقب کالهبردارها هم باشید( و لطفا 

 

 نحوه دریافت کمک قانونی

دهند. هر دو سازمان ما اطالعات و خدمات حقوقی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می

 :تماس بگیرید اگرهاي ما توانید با سازمانما ميش

و  هستیدمریكا آمانان به ممنوعیت ورود مسل فرمان موضوعِ  تان،ا یا یكي از آشنایانشم •

 ؛کنیدخواهید كمك یا مشاوره قانوني رایگان دریافت مي

 .را داشته باشد «آگاهي از حقوق خود»رسانی العشما مایل است درخواست جلسه اطانجمن  •

 

CAIR SF Bay Area: 

 .ارتباط آنالینیا  ۴۰۸.۹۸۶.۹۸۷۴

Advancing Justice-Asian Law Caucus: 

 .ارتباط آنالینیا  ۴۱۵.۸۴۸.۷۷۱۱

 

 مالی و اردو در دسترس هستند.(عربی، فارسی، سوهای )زبان
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