
 

 :بدانید را خود حقوق
 مسلمانان سفر منع 

 

. دارد می ارائه بیجاشدگان و پناهجویان به را مجانی و رایگان حقوقی های کمک( پسازمان بین المللی معاونت با مهاجرین )آی ر

 اطالعات حاوی رهنما این. نیست( ام.او.آی) مهاجرت المللی بین سازمان یا امریکا متحدۀ ایاالت دولت از بخشی رپ آی سازمان

 . شود نمی ارائه فردی های درخواستی پیرامون حقوقی مشورت هدف به و باشد می عمومی

 . نمایند تغییر ممکن شرایط و ضروریات. است شده تجدید 2009 الیجو ماه در اطالعات این

شود؟ می گفته چیزی چی به مسلمانان سفر منع  

  های کشور از بعضی شهروندان از وسیع بخش آن اساس به که شود می گفته ترامپ جمهور رییس فرامین به مسلمانان سفر منع

 رییس اعالمیه یا بیانیه طی مسلمان سفر منع نسخه آخرین. اند شده منع امریکا دۀمتح ایاالت به آمدن از مسلمان اکثریت نفوس دارای

 . شد صادر 2017 سپتمبر 24 تاریخ به جمهور

  شوم؟ امریکا متحدۀ ایاالت وارد مسلمانان سفر منع فرمان به مطابق توانم نمی من آیا

 و دارید قرار امریکا متحدۀ ایاالت از خارج و استید یمن یا سوریه سومالیا، لیبیا، ایران، چون های کشور از یکی شهروند شما اگر

 . باشد منع کشور آن به شما ورود فرمان این تحت ممکن کنید سفر یکاامر متحدۀ ایاالت به خواهید می و نیستید معتبر ویزای دارای

 

شده منع ویزای نوع ملیت  
 و( ام و اف) دانشجویی ویزای استثناء به غیرمهاجرت و تمهاجر ویزای انواع ی همه ایران

 (ج) معاوضه کننده بازدید ویزای

 و ،(2.بی) گردشگری ویزای ،(1.بی) تجاری مهاجرت، ویزای انواع ی همه لبیا

(2.بی/1.بی) گردشگری/تجاری  

مهاجرت ویزای انواع ی همه سومالیا  

 

مهاجرت غیر و مهاجرت ویزای انواع ی همه سوریه  

 

 و ،(2.بی) گردشگری ویزای ،(1.بی) تجاری مهاجرت، ویزای انواع ی همه یمن

(2.بی/1.بی) گردشگری/تجاری  

  

 به سفر منع فرمان. نمایند زندگی دائمی بطور امریکا متحدۀ ایاالت در تا دهد می اجازه افراد به" مهاجرت ویزای" •

 . نندک نمی سفر ویزا با آنها زیرا نیست تطبیق قابل مهاجرین

 غیر ویزای. شوند امریکا متحدۀ ایاالت وارد مؤقت بطور تا دهد می اجازه افراد به" مهاجرت غیر ویزای" •

 . باشد می گردشگری یا دانشجویی ویزای شامل مهاجرت

 

 

 . باشند می مواجه خاصی های ممانعت به ونزویال و شمالی کوریای های کشور افراد براین، عالوه

 : یستن تطبیق قابل شما بر سفر منع باشد، می زیر شرایط دارای اگر
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  ؛(سبز کارت دارنده) استید قانونی دائمی ساکن •

  کنید؛ می سفر امریکا متحدۀ ایاالت به ندارد قرار سفر منع فرمان تحت که کشوری پاسپورت با و استید دوگانه تابعیت دارای •

 با مطابقت در یا بشردوستانه، دالیل بنابر قبلی پذیرش خروج، عدم فرمان ،استید مهاجرت یا پناهجویی قبولی دارای •
 ؛دارید قرار مراقبت و تمحافظ تحت خشونت علیه مبارزه کنوانسیون

 ؛دارید سکونت و اید شده پذیرفته کشور آن در شما امریکا، در مسلمانان سفر منع فرمان گرفتن قرار اجرا مورد بعداز •

 خدمات ادارۀ از ی نامه و مشروط، عفو قبل، از قبولی سند نقل، و حمل نامه مانند دیگری مدرک و سند دارای ویزا از غیر •
 شما به آن اساس به و باشد معتبر مسلمانان ممانعت صدور بعداز یا و زمان در که ورود برای مبنی مهاجرت و شهروندی

 .باشید می شویید وارد امریکا متحدۀ ایاالت به تا بدهد اجازه

 کشور آن هب بتوانم من که دارد وجود دیگری راه آیا باشد، منع امریکا متحدۀ ایاالت به من ورود مسلمانان سفر منع اساس به اگر
  شوم؟ وارد

 را تقاضای چنین امریکا متحدۀ ایاالت دولت که این برای. نشود تطبیق شما باالی مسلمانان سفر منع تا کنید تقاضا توانید می شما

 آن به شما و اید شده زیادی های دشواری متحمل بروید اید نتوانسته امریکا متحدۀ ایاالت به اینکه از که بسازید ثابت باید شما بپذیرد،

 . باشد می کشور آن ملی منافع به امریکا متحدۀ ایاالت به شما ورود و نبوده تهدید کشور

 : آید می بحساب استثناء مناسب حاالت نماینگر که است نموده ارائه را های مثال از بعضی امریکا متحدۀ ایاالت دولت

 اجازه عدم و کنید زندگی وی با یا و نمایید دیدار ریکاام متحدۀ ایاالت در خانواده نزدیک عضوی یک از خواهید می شما •
  رساند؛ می آسیب وی به و نموده متضرر را شخص آن تواند می شما

 می و اید داده انجام را دیگری فعالیت یا اید دیده آموزش و کار طوالنی مدت به امریکا متحدۀ ایاالت در گذشته در شما •
  اندازد؛ می مخاطره به را فعالیت آن اجرای شما اجازه عدم و شویید وارد کشور آن به دلیل و منظور همان به مجددأ خواهید

 شما اجازه عدم و نمائید سفر مسلکی مسئولیت یا تجاری مهم فعالیت یک منظور به یکاامر متحدۀ ایاالت به خواهید می شما •
  شود؛ می ها مسئولیت و ها فعالیت آن به زدن آسیب باعث کشور آن به ورود رایب

  استید؛ فرزندی دختر و بچه و نوجوان نوزاد، یک شما •

  ؛دارید پزشکی فوری مراقبت به ضرورت شما •

 خدمات که بسازید ثابت توانید می و اید کرده کار دولت آن از نمایندگی به یا و بودید امریکا متحدۀ ایاالت دولت کارمند شما •
  اید؛ کرده ارائه دولت آن به را ارزشی با و صادقانه

  اید؛ داده درخواست امریکا ویزای به کانادا از محل در و استید کانادا دائمی ساکن و مقیم شما •

 سفر امریکا به خواهید می است المللی بین سازمان یا امریکا متحدۀ ایاالت دولت به وابسته که مشخصی اهداف بنابر ماش •

 . کنید

 چیزی نگران باید شوم امریکا متحدۀ ایاالت وارد ممنوعه ویزای با خواهم نمی یا نیستم ممنوعه های کشور شهروند من اگر آیا
  باشم؟

 مدت گذشته مقایسه به ممکن شما ویزای مراحل طی شود، نمی مانع را شما ورود مسلمانان سفر منع اگر حتی که یدبدان را این باید شما

 و ها عراقی باالی بیشتری های ارزیابی و تحقیقات تا است شده باعث فرمان این سفر، منع بر عالوه. گیرد دربر را تر طوالنی

 . است نموده وضع شوند وارد جی و ام، اف، ویزای با که های ایرانی و جرتغیرمها ویزای با خواهند می که های سومالیای

 ادعا امریکا متحدۀ ایاالت دولت زیرا باشید آگاه امریکا متحدۀ ایاالت به ورود حین  ها فرودگاه در خود حقوق از باید شما براین، عالوه

 به سفر از قبل. باشد می دارا گمرگات در را شما وسایل و اسباب تفتیش و ارزیابی و شما از بیشتر سواالت پرسیدن حق که دارد

 . کنید ارزیابی و مطالعه را فرودگاه در خود حقوق از آگاهی بر مبنی رپ آی سازمان رهنمود امریکا، متحدۀ ایاالت

 

 


