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-حقوق خود را بدانید فرمان اجرائیوی "ممانعت سفر مسلمانان": مسافرت و منع سفر بھ ایاالت متحدۀ امریکا بعداز اعالمیۀ مؤرخ  

2017سپتمبر  24 	
	

									 	
معلومات ارائھ می شود.  ھدف این رھنماء مختصر ارائھ مشورت حقوقی  بھ منظورصرفأ  مندرج در این سند معلومات **

**نمی باشد. ما پیشنھاد می کنیم تا شما با یک وکیل مختصص امور مھاجرت در مورد شرایط مشخص خود مشورت کنید.   
	

قابل اعتبار می باشد.  2017سپتمبر  27معلومات از   
		

پیش زمینۀ منع سفر مسلمانان  
		

را  13,769، بعداز اینکھ رئیس جمھور مقام ریاست جمھوری را احراز نمود فرمان اجرائوی 2017جنوری  27بھ تاریخ 
") را صادر نمود کھ بھ اساس آن از ورود مھاجرین کشور سوریھ بھ ایاالت متحدۀ امریکا بھ طور 1.0صادر نمود ("منع سفر 

روز تعلیق و ورود افراد از ھفت کشور عمدتأ  120ت بھ ایاالت متحدۀ امریکا الی نامحدود منع گردید، بخش ھای از برنامھ مھاجری
روز  مورد تعلیق قرار گرفت.   90مسلمان (ایران، عراق، لبیا، سومالیا، سودان، سوریھ و یمن) بھ ایاالت متحدۀ امریکا بھ مدت 

را بعداز توشیح آن مانع شدند. منع سفر مسلمانان  1.0دادگاه ھای فدرال بطور مؤقت اجرایی شدن فرمان   
 

("منع  13,780را فسخ و آنرا با فرمان تجدید شده  1.0، رییس جمھور فرمان اجراییوی منع سفر مسلمان 2017مارچ  6بھ تاریخ 	
") جایگزین نمود کھ بھ اساس فرمان جدید سفر شھروندان شش کشور عمدتأ مسلمان از ھمان لست اولیھ کھ ھفت 2.0سفر مسلمان 

ولیکن، دادگاه عالی ایاالت کشور را شامل می شد منع گردید (بھ استثنای عراق) و مجددأ برنامۀ مھاجرت را مورد تعلیق قرار داد. 
) با شخصی یا نھادی در ایاالت متحدۀ fide	boneمتحدۀ امریکا اجازه داد تا این فرمان باالی افرادی کھ دارای روابط نزدیک (

را بھ  2.0امریکا ندارند اجرا شود. رئیس جمھور یک یاداشت را صادر نمود کھ تاریخ انقضاء فرمان ممانعت سفر مھاجرین بخش 
اکتوبر تعیین نمود.  24سپتمبر و منع سفر مھاجرین را بھ  24  

 
		

را کھ بطور  2.0را صادر نمود کھ فرمان منع سفر مسلمان ، رئیس جمھور یک اعالمیھ 2017سپتمبر  24بھ تاریخ 
از ھشت کشور منع یا محدود می نمود را تجدید نمود و منع شھروندان ھشت کشور را کھ عبارت اند از چاد، ایران، لبیا،  نامحدود

این اعالمیھ . عالوه براین، کوریای شمالی، سومالیا، سوریھ، ونزویال، و یمن شامل می گردد (سودان دیگر در لست قرار ندارد)
و نیز تحقیقات و تفتیش بیشتر باالی ایرانی  باشند خواستار ورود غیر مھاجرتکھ تحقیقات بیشتر را روی عراقی ھا و سومالیای ھای 

ی گردد.  وارد ایاالت متحدۀ امریکا می شوند و شرایط بیشتر روی دارندگان ویزا از کشور ویزویال م Jو  F ،Mھای کھ با ویزا ھای   
		

وضعیت کنونی بخش ھای از فرمان اجرائیوی منع سفر مسلمانان 	
		

									 در حال حاضر، محدودیت سفر کھ ذیأل ذکر شده است بھ شھروندان کشور ھای ایران، لبیا، سومالیا، سوریھ، و یمن کھ 
دارای روابط نزدیک با شخص یا نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا نباشد قابل اجراء می باشد.  اشخاص دارای روابط نزدیک با شخص 

شند در صورتیکھ: یا نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا می با  
 

) آنھا روابط نزدیک فامیل مانند والدین، والدین ھمسر، ھمسر، نامزد، برادر و خواھر، خواھر و برادر ھمسر، اطفال، اطفال 1(
والدین ھمسر، پدر و مادر کالن، نواسھ ھا، خالھ/ماما، برادر زاده، خواھر زاده، و بچھ کاکا در ایاالت متحدۀ امریکا باشند؛ یا  
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باشد کھ "بطور عادی" با اشخاص مانند کسانی کھ بھ آنھا دارای روابط "رسمی مستند" با یک نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا ) 2(
شنوندگان در ایاالت متحدۀ امریکا دعوت شده باشند. دانشگاه ھا، توسط کارفرما ھا استخدام شده باشند یا برای صحبت با   

	
قابل  2017اکتوبر  18صبح بھ وقت شرق ایاالت متحدۀ امریکا از  12:01ھا از ساعت  افراد متأثر، این محدودیتبھ سایر 
تطبیق می باشد.    

		

: ورود مھاجرین و غیر مھاجرین ممنوع است.سوریھ ● 	
	ممنوع است. غیر مھاجرین: ورود مھاجرین و شمالی کوریای ●

دارای ویزای معتبر  : ورود مھاجرین و غیر مھاجرین ممنوع است، بھ استثنای کسانیکھایران ●
) باشند. Jو افرادی کھ دارای ویزای مالقات کننده معاوضھ شونده ( )MوFتحصیلی ( 	

	

)، و B-2)، سیاحتی (B-1ورود مھاجرین و غیر مھاجرین بھ ویزا ھای تجاری (: چاد ●
) ممنوع است. B-1/B-2تجاری/سیاحتی ( 	

)، و B-2)، سیاحتی (B-1ورود مھاجرین و غیر مھاجرین بھ ویزا ھای تجاری (: لبیا ●
) ممنوع است.B-1/B-2تجاری/سیاحتی ( 	

)، و B-2)، سیاحتی (B-1ورود مھاجرین و غیر مھاجرین بھ ویزا ھای تجاری (: یمن ●
) ممنوع است.B-1/B-2تجاری/سیاحتی ( 	

	

: ورود مھاجرین ممنوع است. سومالیا ● 	
	

طرزالعمل ھای تحقیقات و تفتیش و ورود کارمندان نھاد ھای دولتی دخیل در تطبیق : ونزویال ●
)، B-1اعضای خانواده نزدیک آنھا کھ بخواھند بھ ویزای غیر مھاجریت بشمول ویزای تجاری (

) ممنوع است. B-1/B-2) و تجاری/سیاحتی (B-2ویزای سیاحتی ( 	
	

		
									 "مھاجرین" افرادی اند کھ می خواھند در ایاالت متحدۀ امریکا بطور دائمی زندگی نمایند. "غیر مھاجرین" افرادی اند کھ 

می خواھند بھ ایاالت متحدۀ امریکا بطور مؤقتی بھ منظور تحصیل یا بازدید سفر نمایند. این محدودیت ھا بھ بعضی از مسافرین کھ 
می شود قابل تطبیق نمی باشد.  ذیأل پیرامون آنھا توضیح داده  

 
این محدودیت ھا صرفأ بھ کسانی کھ خارج از ایاالت متحدۀ امریکا سکونت دارند قابل تطبیق است و بھ کسانی کھ در 
از اثر تاریخ اجرای این اعالمیھ دارای ویزا باشند نیز شامل نمی شود. عالوه براین، اگر روی ویزای شما "فسخ شده" یا "باطل شده" 

شرایط و مندرجات ویزای مارک شده "فسخ شده" یا "باطل شده"، شما د، بادر نظرداشت نشانی شده باش 1.0فرمان منع سفر مسلمانان 
مستحق سند سفر می باشد و عالوتأ شما از این اعالمیھ مستثنا استید. در صورتیکھ این حالت بھ شما صدق نماید، با 

airport@refugeerights.org  .برای دریافت مساعدت ھای حقوقی در تماس شوید 	
	
	
	
	
	



3	
	

 این محدودیت ھا شامل حال این اشخاص نمی گردد: 
• اشخاص مقیم دایمی و قانونی در ایاالت متحدۀ امریکا (دارندگان کارت سبز)؛  	
• تاریخ اجرای اعالمیھ قبول شده یا مورد عفوء قرار گرفتھ باشند؛اشخاص کھ بھ ایاالت متحدۀ امریکا در یا بعداز   	
• اشخاص کھ اسناد معتبر غیر از ویزا را با خود داشتھ باشند مانند سند حمل و نقل، سند جواز ورود، یا سند عفو مشروط کھ  

تھ شدن در ایاالت متحدۀ در یا بعداز تاریخ اجرای اعالمیھ صادر شده باشد کھ بھ اساس آن در تالش داخل شدن یا پذیرف
امریکا باشند می توانند در ایاالت متحدۀ امریکا سفر نمایند؛ 	

• شھروندان یکی از کشور ھای مذکور کھ دارای دو تابعیت باشند و در حین سفر بھ ایاالت متحدۀ امریکا با پاسپورت  
کشوری سفر نمایند کھ در لست کشور ھا قرار نداشتھ باشند؛  	

• شھروندان کشور ھای خارجی کھ با ویزای دیپلوماتیک یا نوع ویزای دیپلوماتیک باشند، اشخاص کھ ویزای سازمان پیمان  
باشند؛  G-4یا  G-1 ،G-2 ،G-3برای مسافرت بھ ملل متحد، یا  C-2اتالنتیک شمالی، ویزای  	

• از قبل در ایاالت متحدۀ امریکا پذیرفتھ شده  شھروندان کشور ھای خارجی کھ منحیث پناھندۀ قبول شده باشند؛ مھاجرین کھ 
باشند؛ یا ھر کس دیگری کھ در مطابقت با کنوانسیون علیھ خشونت بھ آنھا عفو مشروط از قبل، حکم منع خروج یا حکم 

مراقبت داده شده باشد.  	

 
ارند طوریکھ ذیأل توضیح می شود قرار د 2.0این محدودیت ھا بھ پذیرش مھاجرین کھ ھنوز تحت تابعیت احکام منع سفر مسلمانان 

قابل تطبیق نمی باشد.   
 

نظر بھ ھر قضیھ، استثناھای بھ اشخاص کھ نشان دھند کھ منع ورود آنھا بھ ایاالت متحدۀ امریکا باعث "مشقت غیر 
ضروری" بھ آنھا می شود و ورود آنھا "بھ امنیت ملی و مصئونیت عامھ" ایاالت متحدۀ امریکا تھدید نمی باشد در نظر 

رھنمای ھای بیشتر در مورد استثناء ھا صادر خواھد شد ولیکن گرفتھ شده می تواند. در این اعالمیھ آمده است کھ 
استثناء در حاالت ذیل مناسب بھ حساب می آید:   

 
• در ایاالت متحدۀ امریکا بطور دوامدار بھ منظور اجرای فعالیت ھای طوالنی مدت بسر شخص کھ در گذشتھ  

اھد بمنظور آغاز مجدد فعالیت ھای برده باشد و در تاریخ اجرای اعالمیھ خارج از این کشور بوده و بخو
خویش بھ ایاالت متحدۀ امریکا سفر نماید و عدم ورود مجدد وی باعث انجام نشدن این فعالیت گردد؛ 	

• شھروندان کشور ھای خارجی کھ دارای تماس ھا یا روابط گسترده با ایاالت متحدۀ امریکا باشند ولیکن در  
یل یا سایر فعالیت ھای قانونی خارج از ایاالت متحدۀ امریکا روز اجرای این اعالمیھ بھ منظور کار، تحص

بسر ببرد؛ 	
• شخص کھ بخواھد بھ منظور انجام سفر ھای مھم تجاری یا مکلفیت ھای مسلکی داخل خاک ایاالت متحدۀ  

امریکا گردد و عدم سفر وی  در جریان دورۀ تعلیق باعث برآورده نشدن این مکلفیت ھا گردد؛ 	
• بمنظور زندگی یا مالقات با عضوی نزدیک خانواده (ھمسر، طفل، والدین) کھ شھروند شخص کھ بخواھد   

ایاالت متحدۀ امریکا، مقیم دایمی قانونی، یا شھروندی خارجی با ویزای معتبر غیرمھاجرت باشند بھ ایاالت 
متحدۀ امریکا سفر نمایند و رد ویزا بھ آنھا باعث مشقت ھای غیرضروری شود؛ 	

• اد، طفل، فرزندی ھای کھ ضرورت بھ مراقبت ھای صحی فوری یا دارای سایر شرایط شخص کھ کھ نوز 
باشد و ورود آنھا قابل توجیھ باشد؛ 	

• شخص کھ منحیث کارمند یا بھ نمایندگی از دولت ایاالت متحدۀ امریکا (یا وابستھ گان واجد شرایط چنین  
ھ خدمات صادقانھ و ارزشمند بھ دولت ایاالت کارمندان) ایفای وظیفھ نموده باشد و اسناد الزم را از ارائ

متحدۀ امریکا ارائھ کرده بتواند؛ 	
• 	 ؛ شخص مقیم دائمی کشور کانادا می باشد و در یک موقعیت در آن کشور تقاضای ویزا می کند 
• شخص بھ مقاصد مربوط بھ دولت ایاالت متحدۀ امریکا یا یک سازمان بین المللی سفر می نماید.   	

	
		

	وضعیت فعلی بخش منع مھاجرت مربوط بھ ممانعت مسلمانان
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روز معطل نموده است و  120مسافرت مھاجرین و تصمیم پیرامون درخواستی پناھندگان را بھ مدت  2.0فرمان منع سفر مھاجرین 
کاھش داده است. ولیکن، در  50,000ویزا بھ  110,000را از  2017تعداد ویزای ساالنھ برای پذیرش مھاجرین برای سال مالی 

مطابقت با حکم دادگاه عالی، این منع سفر بھ مھاجرین کھ دارای روابط نزدیک با شخص یا نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا باشد قابل 
یرامون معنی دارد کھ مسافرت پناھندگان ذیل بھ ایاالت متحدۀ امریکا باید اجازه داده شود و پتطبیق نمی باشد.  این حکم چنین 

درخواستی آنھا باید تصامیم گرفتھ شود:   
		

مھاجرین کھ روابط نزدیک فامیلی مانند والدین، والدین ھمسر، ھمسر، نامزد، برادر و خواھر، خواھر و برادر ھمسر،  ●
االت متحدۀ اطفال، اطفال والدین ھمسر، پدر و مادر کالن، نواسھ ھا، خالھ/ماما، برادر زاده، خواھر زاده، و بچھ کاکا در ای

امریکا باشند؛   
تمام مھاجرین کھ از طریق برنامھ ھای خاص کھ واجد شرایط بودن بھ آن برنامھ ھا مستلزم روابط نزدیک  ○

پرونده دارای اولویت، پرونده  3فامیلی می باشد از این منع سفر مستثنی می باشد. این برنامھ ھا عبارت اند از: 
، پرونده ھای دارای اولویت عراقی و سوری کھ دسترسی بھ آن از طریق I-730ھای (الحاق شدن بعدی) فورمۀ 

. Lautenberg(درخواستی ویزای مھاجرت بنابر فامیل) صورت می گیرد، و پرونده ھای برنامھ  I-130فورمۀ  	
مھاجرین کھ دارای روابط رسمی و مستند با نھادی در ایاالت متحدۀ امریکا باشد کھ این رابطھ طوریکھ در فوق تذکر یافت  ●

بطور عادی بوده باشد.  	
اینکھ آیا مھاجرین کھ دارای ضمانت و تکفل نھادی ھای اسکان مجدد ایاالت متحدۀ امریکا دارای روابط نزدیک  ○

امریکا دارند سوالی است کھ در انتظار تصمیم دادگاه عالی قرار دارد ولیکن نظر با نھادی در ایاالت متحدۀ 
دولت ایاالت متحدۀ امریکا این است کھ این اشخاص دارای روابط نزدیک با نھادی نمی باشند.  	

-روابط موکل ○ انھ وکیل با نھاد ھای در ایاالت متحدۀ امریکا مانند سازمان آی رپ بھ اساس ھر پرونده بطور جداگ
بررسی می شود.  	

 
نظر بھ ھر قضیھ، استثناھای در نظر گرفتھ شده می تواند در صورتیکھ ورود شخص بھ منافع ملی بوده و تھدیدی را علیھ امنیت ملی 

و مصئونیت عامھ ایاالت متحدۀ امریکا در قبال نداشتھ باشد بشمول اینکھ ورود شخص ایاالت متحدۀ امریکا را قادر می سازد تا با 
لمللی عمل نموده یا عدم ورود شخص باعث مشقت ھای غیر ضروری گردد. موافقت نامھ ھای بین ا  

 
سپتمبر، دولت ایاالت متحدۀ امریکا پیشنھاد نمود تا میزان  27ختم می شود. بھ تاریخ  2017سپتمبر  30بھ تاریخ  2017سال مالی 

مھاجر برسد.  45,000بھ  2018جدید پذیرش مھاجرین برای سال مالی   
 

ملی استخبارات ایاالت حکم می کند کھ وزیر امور خارجھ، وزیر امنیت داخلی، و رئیس  2.0بر، فرمان منع مسلمانان اکتو 24بعداز 
متحدۀ امریکا بطور مشترک تصمیم می گیرند کھ چگونھ تصمیم پیرامون مسافرت و درخواستی ھا مجددأ آغاز گردد.   
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در صورت نگرانی از توقیف در جریان سفر آتی من باید چی کاری را انجام دھم؟  	
									  

بھ میدان ھای ھوائی کشور ھرج و مرج ھای زیادی را بھ ارمغان داشت طوریکھ ھزاران  1.0فرمان منع سفر مسلمانان 
نفر در میدان ھای ھوایی بازداشت گردیدند. ما انتظار نداریم کھ این اعالمیھ دارای عین تاثیرات در میدان ھای ھوایی داشتھ باشد 

دق می کند کھ خارج از ایاالت متحدۀ امریکا قرار داشتھ باشند و در روز اجرای اعالمیھ زیرا اعالمیھ مزبور صرفأ بھ کسان ص
دارای ویزای معتبر طوریکھ فوقأ تذکر یافت نباشند.   

		
									 ولیکن، دادن معلومات سفر یا خط السر سفر قبل از سفر بھ ایاالت متحدۀ امریکا بھ یکی از اعضای فامیل نزدیک یا دوست 

یک نظر خوب است. بعداز اینکھ طیاره حامل شما بھ زمین نشست، بھ زود ترین فرصت بھ آن شخص در تماس شوید و وی نزدیک 
را از رسیدن خود مطلع سازید و در صورتیکھ شما تفتیش مھاجرت را در جریان دو ساعت تصفیھ نمی کنید از آن شخص بخواھید تا 

با یک وکیل مھاجرت در تماس شود.   
 
	

پالیسی کمرگات و محافظت مرزی مامورین خود را ملزم می دارد تا با شما رفتار مؤدبانھ و مسلکی صورت گیرد. شما می 
توانید نام کارمندان کمرگات و محافظت مرزی را کھ رفتار نامؤدبانھ داشتھ باشد را یاداشت نمائید.   

 
است. منابع اضافی در صفحۀ بعدی ارائھ شده است.  airport@refugeerights.orgھات الین سازمان آی رپ   
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	منابع اضافی
 

	برای اشخاص کھ از فرمان اجرائیوی متضرر شده اند
 

ACLU ، ھنگام مقابل شدن با مامورین تنفیذ قانون در میدان ھای ھوائی و سایر بنادر ورود بھ ایاالت متحدۀ امریکا از حقوق خویش
enforcement-law-encountering-when-do-rights/what-your-tps://www.aclu.org/knowht-آگاه باشید؛ 

us-entry-ports-other-and-airports  
/ocates.org/nonprofit/legaldirectoryhttps://www.immigrationadvفھرست رھنمائی شبکۀ خدمات حقوقی مھاجرت:   

/AILA :http://www.ailalawyer.orgویب سایت وکیل مدافع مھاجرت   
/https://www.nlg.org/chaptersلست اتحادیھ ملی وکالی مدافع:   

bono-pro-https://www.justice.gov/eoir/list-لست ارائھ دھندگان خدمات حقوقی مھاجرت بطور رایگان وزارت عدلیھ: 
map-providers-service-legal  

ACLU :https://www.aclu.org/about/affiliatesلست دفاتر محلی   
-لست شعبات شورای روابط امریکا chapters.html-https://www.cair.com/cairاسالمی:  	

 
سکونت داشتھ و خواستار دریافت رھنمائی می باشندبرای مھاجرین کھ در داخل ایاالت متحدۀ امریکا  	

 
/KYR ،https://therefugeecenter.org/resources/rights_lawsمرکز انالین مھاجرین، مواد   

/city-your-https://therefugeecenter.org/inمرکز آنالین مھاجرین، منابع محلی:   
annual-programs-https://www.acf.hhs.gov/orr/state-دفتر اسکان مجدد مھاجرین، رئیس برنامھ ھای ایالت، 

overview 	
 

برای مھاجرین کھ از خارج ایاالت متحدۀ امریکا  خواستار دریافت رھنمائی می باشند 	
 

/:www.refugeelegalaidinformation.orghttp//برنامۀ بین المللی حقوق مھاجرین: برنامۀ حقوق در تبعید،   
us-http://www.unhcr.org/enکمشنری عالی سازمان ملل متحد،   

/us-https://refugeerights.org/contactپروژۀ بین المللی مساعدت بھ مھاجرین،  	
 

بھ وکالی مدافع کھ می خواھند بھ منابع حقوقی پیرامون انکشافات جدید کھ مھاجرین را متأثر می سازد دسترسی داشتھ باشند 	
 

AILA :-new-a-2017-media/issues/immigration-http://www.aila.org/advoآخرین اطالعات و رھنمائی ھای 
%20P-congress??utm_source=aila.org&utm_medium=Carousel%20-and-president  

 
	


