
 آنچه در مورد فرمان ممنوع�ت مهاجریت اخ�ی ترامپ که با�د بدان�د
 
 

در اوا�ل ع� امروز، دولت ترامپ، در حال�که در تالش است تا توجه شهروندان آم��کا را از عدم پاسخگویی مناسب خود  
د دستور کار دولت در  به شی�ع و�روس کرونا منحرف سازد، فرمان اجرایی را برای افزا�ش محدود�ت های  مهاجریت در پ�ش�ب

مهاجر هرا� را امضا کرد. این فرمان اجرایی در شمار سایر س�استهای ضد مهاجریت دولت در چند سال گذشته است که با  
ف   ف ا��� راههای قانویف مهاجرت پ�ش بییف شدە است. در �ک تالش آشکارا برای مقابل هم قرار دادن جامعه رنگنی هدف �سنت

و مهاجران عل�ه �کد�گر، این فرمان اجرایی از رکورد ب�کاری ا�جاد شدە به دل�ل شی�ع ب�ماری، بهرە برداری کردە تا   پوستان
تحت پوشش محافظت از حقوق اقل�ت و کارگران، مهاجرت به آم��کا را محدود نما�د. هدف قرار دادن مهاجران، به ما در 

ف بردن و به حاش�ه راندن جامعه مهاجران ما � گردد.  رس�دن به عدالت اقتصادی کم� ن� کند و تنها    موجب از بنی
 

ف توسط وکالی موسسه   ته�ه شدە   Advancing Justice-Asian Law Caucusبه همراە موسسه   CAIR-SFBAاین منت
�ت راە های مهاجریت به ا�االت متحدە ر  ا پوشش  است. ما بر آن شد�م تا اطالعایت در�ارە آخ��ن ممنوع�ت دولت درا���

  ده�م. 
 

  لطفا در نظر داشته باش�د که این اطالعات در معرض تغی�ی و به روز رسایف است. 
 

 زمان اجرا 
 

، از ساعت  ق ام��کا در تار�ــــخ  ۱۱:۵۹ممنوع�ت ورود به ا�الت متحدە با و�زاهای مهاجریت ماە آور�ل   ۲۳صبح به وقت �ش
ادامه خواهد داشت و  ) ۲۰۲۰ماە ژوئن سال  ۲۲روز ( تا  ۶۰قابل اجرا خواهد بود. این محدود�ت به مدت  ۲۰۲۰سال 

  این زمان قابل تمد�د � باشد. 
 

  چه افرادی شامل این ممنوع�ت � شوند؟
 

  تبعه خار�ب که به دنبال اخذ و�زای مهاجریت برای ورود به ا�الت متحدە است، درحال�که: 
 

  ا�االت متحدە است. ودر خارج از  ۲۰۲۰ماە آور�ل سال  ۲۳صبح   ۱۱:۵۹در ساعت 
 ، ندارد. و۲۰۲۰آور�ل سال  ۲۳صبح از آغاز  ۱۱:۵۹و�زای مهاجریت معت�ب در گذرنامه خود از ساعت 

 ندارد.   advance parole, transportation letter  ،boarding  foil�ک مدرک مسافریت رس� معت�ب د�گر، مانند 
 

 کل�ه والدین و  
�
فرزندان بزرگسال شهروند ا�االت متحدە آم��کا، هم�ان و فرزندان دارندگان این بدان معیف است که تق��با

ف و�زای مهاجریت برای ورود   ف و متقاض�ان ا��� و�زاهای مهاجریت کاری، برای مدت زمان این ممنوع�ت قادر به گرفنت کارت س�ب
 به ا�االت متحدە نخواهند بود. 

 
 ممنوع�ت شامل افراد ز�ر ن�ست: 

 
 شهروندان ا�االت متحدە آم��کا

( ف  سا�نان دائ� ا�االت متحدە آم��کا (دارندگان کارت س�ب

 افرادی که با و�زاهای غ�ی مهاجریت وارد ا�االت متحدە آم��کا � شوند 

ف از داخل آم��کا هستند (  ). adjustment of statusافرادی که در ا�االت متحدە آم��کا حضور دارند و متقا�ف کارت س�ب

ف پزش� با و�زاهای مهاجریت وارد � شوند   افرادی که به عنوان متخصصنی

کسایف که به دنبال ورود به ا�االت متحدە آم��کا برای انجام دارن کارهای مرتبط با و�روس کرونا هستند و هم�ان و  
 سال آنها.  ۲۱فرزندان مجرد ز�ر 

 واهان ورود به آم��کا هستند) خEb5افرادی که در چهارچوب برنامه و�زای �ما�ه گذاری (

 سال شهروندان ا�االت متحدە آم��کا ۲۱هم�ان و فرزندان ز�ر 

ف ا�االت متحدە آم��کا � باشد  اشخا� که ورود آنها در راستای تحقق بخش�دن به اهداف مهم اجرای قواننی



وهای مسلح ا�االت متحدە آم��کا و هم� و فرزندان آنها   اعضای ن�ی

وهای مسلح ا�االت متحدە آم��کا با و�زای مخصوص   اتباع افغا�ستان جم برای ن�ی و عراق که به علت خدمت به عنوان م�ت
ف هم� و فرزندان آنها   مهاجریت وارد آم��کا � شوند، و همچننی

ی از اخراج از آم��کا و محافظت تحت پوشش کنوا�سیون عل�ه شکنجه   ، جلوگ�ی
گ

کسایف که به دنبال وضع�ت پناهند�
)CAT (هستند 

 هر ک� که ورودش به در راستای "منافع م�" آم��کا تل�ت شود. 
 

 چگونه کمک کن�م
 

ما از همه شهروندان آم��کایی � خواه�م تا نمایندان کنگرە خود را ترغ�ب کنند که با برنامه های رئ�س جمهور ترامپ که  
 مبارزە کنند. م��وط به ممنوع�ت موقیت مهاجرت به ا�االت متحدە آم��کا هست، 

با   Advancing Justice-Asian Law Caucusدر منطقه خلیج سانفرا�س�سکو و CAIRبه تالش های دف�ت 
در راستای نه به ممنوع�ت مهاجریت مسلمانان  the National Immigration Lawو  MPower Change   همکاری

لغو ممنوع�ت مهاجریت مسلمانان همچنان ادامه  بپیوند�د. در حا� که ممنوع�ت مهاجریت امشب جد�د است، تالش برای 
  دارد. 

 

 چگونه � توان�م مشاورە حقو�ت در�افت کن�م؟
 

�د ا�ر که:   هر دو سازمان ما خدمات و اطالعات حقو�ت را بصورت را�گان ارائه � دهند. با موسسه ما تماس بگ�ی
 

 گرفته و مشاورە �ا کمک حقو�ت را�گان � خواه�د. شما �ا شخ� که � شناس�د تحت تأث�ی این ممنوع�ت مهاجریت قرار  

نیت برای آشنایی ب�ش�ت با حقوق شهروندیتان را از ما دارد.   گرو� از شما درخواست ارائه مجازی و این�ت
 
 

 

CAIR-SFBA 

  شمارە تماس: 
408.986.9874 

 ارتباط آنالین: 

 bit.ly/cairsfbaimmigration 
 

Advancing Justice-Asian Law Caucus 

 شمارە تماس: 

415.848.7733 

 ارتباط آنالین: 

bit.ly/TravelIntake 
 


