
 ممنوع�ت مسلمانان   لغو 
 
 

 راھنمایی برای افرادی کھ متاثر از این لغو می باشند 

 
 

را  مسلمانان ترول بنکه   امضا کرد را  دستورالعم�امروز ، رئ�س جمهور با�دن 
را  9983و  9723،  9645و  13780 های پا�ان � دهد. این اعالم�ه دستورالعمل

مسلمان و  از کشورهای عمدتا  داشت و ورود افراد  که ر�شه در اسالم هرا�
 .  لغو � کند را کردە بود محدود   را  به ا�االت متحدە آف��قایی 

 
-Advancing Justiceموسسه  و  CAIR-SFBA، که توسط وکالی  راهنما در این 

Asian Law Causus انجام �  این دستورالعمل ته�ه شدە است ، ما آنچه را که
ی ممنوع�ت هااین ت وارد شدە توسط اخسار  تا دهد و کارهایی که با�د انجام شود 

ان کند را توضیح م�ده�م.    سفر را ج�ب
 

 اجرا زمان 
 

 الزم االجرا است.  2021ژان��ه   20اعالم�ه از 
 

 این دستورالعمل به چه معناست؟
 

اتباع به  مهاجریت و غ�ی مهاجریت هایی و�زا صدور  د�گر  ام��کا   ا�االت متحدەدولت 
ە *   لییب ، ایران ، سوما� ، �من ، سور�ه ، سودان ، ن�ج��ه ، تانزان�ا ، م�انمار ، ار��ت

ستان ، کرە شما� و ونزوئال  ن  . رد ن� کند  را تنها به دل�ل ملیتشان ، قرق�ی
 
 



 
 چه انتظاری داشته باش�م

 
آنها و�زای لغو ممنوع�ت های مسلمانان به طور قطع برای کساین که درخواست 

رد شدە است �ا منتظر برر� معاف�ت تحت قانون ممنوع�ت هستند ، �ک راە  
 حل فوری نخواهد داشت. 

 
 45با این حال ، رئ�س جمهور وزارت امور خارجه را موظف کردە است که � 

 عات ز�ر ارائه دهد: ) گزار�ش با اطال 2021مارس  6روز ( 
 

  بخ�ش   ممنوع�ت ها و ���ــــعک�س آنها برای معاف�ت از   تعداد افرادی که  .1
 روند کارشان ا�نون در حال برر� است. در 

اینکه افرادی که قبً� تحت این ممنوعیتها  مبین بر پ�شنهادی  ارا�ه ط�ح  .2
 ، ممکن است در پروندە آنها تجد�د نظر شود. شان رد شدە بود و�زا 

به دل�ل  و�زاشاندرخواست طر� برای اطمینان از اینکه افرادی که ارا�ه  .3
 به در آیندە رد شدە  ممنوع�ت سفر 

�
ن دل�ل از �فا و�زا محروم ن�  همنی

 شوند. 
 

ن به وزارت امور خارجه دستور دادە است که در مورد  رئ�س جمهور همچننی
 وضع شدە بود  توسط دولت قب� که  "extreme vettingه های "اث��خ�ش رو�

، دولت ا�االت   آن رو�ه . طبق  ارا�ه کند ) گزار�ش 2021مه  20روز (  120ظرف 
اطالعایت راجع به  درخواست کند تا   و�زا از افراد متقا�ن  آم��کا میتوا�ست متحدە

حسابهای خود در شبکه های اجتما� ، خواهر و برادرها�شان و سابقه کار ، 
شغل و سفرشان در پانزدە سال گذشته ارسال کنند. مشخص ن�ست که آ�ا رئ�س 

.  این رو�ه،  2021مه  20جمهور �س از   را بازنگری � کند �ا خ�ی
 
 



 
 آنچه شما � توان�د انجام ده�د 

 
  INA 212 (f) قانون كنسولگری خارج از كشور مصاحبه كردە ا�د و تحتا�ر در  

، � توان�د با كنسولگری تماس گرفته و از آنها بخواه�د   ست"رد" شدە اشما  و�زا 
، مجددا� آن تصم�م را ارز�ایب  انمسلمان سفر  ممنوع�تقانون  لغو كه با توجه به 

 كنند. 
 

ا�ر کنسولگری قادر به کمک شما ن�ست ، � توان�د با نمایندە منتخب خود تماس  
�د و از او بخواه�د که از طرف شما مداخله کند. نمایندە خود را � توان�د در  بگ�ی

 پ�دا کن�د.  اینجا 
 

ر کنسولگری مصاحبه ای انجام ندادە ا�د ، هنگا� که برای مصاحبه  ا�ر هنوز د
و�د   . نخواهد شد اعمال  بر شما مسلمانان  سفر  منعقانون  ،  م�ی

 
ن در   COVID-19 م��وط به محدود�ت های از کشورهای تحت   مهاجرتقواننی

     تأث�ی 
 

ی مهاجریت و  هاپرز�دنت با�دن هنوز د�گر ممنوع�ت های محدود کردن و�زا 
مهاجریت را به دل�ل ب�ماری همه گ�ی   لغو نکردە است.  COVID-19غ�ی

 
، که ورود بر�ن از افراد   10052و  10014ر�است جمهوری  دستورالعمل های
را با توجه به  که با و�زاهای کاری قصد ورود به ام��کا داشتند   مهاجر غ�ی مهاجر 
 2021مارس  31، تا  آوردە بود به حالت تعلیق در  COVID-19ب�ماری همه گ�ی 

 ب�اب�د.  اینجا همچنان ادامه دارد. اطالعات ب�ش�ت را � توان�د در 
 

https://www.house.gov/representatives/find-your-representative
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/extension-of-presidential-proclamations-10014-and-10052.html


که ورود مهاجران به ا�االت   9992و  9984 دستورالعمل هایعالوە بر این ، 
ن �ا ایران روز قبل از ورود به ا�االت متحدە  14در  متحدە را که آم��کا در چنی

هنوز در حال اجرا هستند ، مگر اینکه قادر به   ،  رد متوقف � کحضور داشتند را 
 باشند.  استثنا  شامل

 
، خدمات و�زا محدود هستند. لطفا برای   COVID-19با توجه به ب�ماری همه گ�ی 

�ن کنسو  �د. متقاض�این کسب اطالعات ب�ش�ت با نزد�ک�ت لگری �ا سفارت تماس بگ�ی
که موض�ع فوری دارند و با�د فورا� به مسافرت بروند ، � توانند قرار مالقات  

 اضطراری را درخواست کنند. 
 

 چگونه درخواست کمک نمای�م 
 

شما هر دو سازمان ما به طور را�گان اطالعات و خدمات حقو�ت را ارائه � دهند. 
�د � توان�د در صورت مو   : ارد ز�ر با ما تماس بگ�ی

 
مسلمان قرار سفر ممنوع�ت  قانونتحت تأث�ی  شناس�د شما �ا ک� که �  •

 دارد و � خواه�د از مشاورە حقو�ت �ا کمک را�گان استفادە کن�د. 
انجمن �ا سازمان شما ما�ل است �ک و�ینار "حقوق خود را �شناس�د"   •

 درخواست کند. 
 

CAIR SF BAY AREA : 
 bit.ly/cairsfbaimmigration�ا بصورت آنالین در:  408.986.9874

 
Asian Law Caucus-Advancing Justice : 

 bit.ly/TravelIntake�ا بصورت آنالین در:  415.848.7706
 
 

https://www.dhs.gov/publication/national-interest-exemption-presidential-proclamations-9984-9992-9993-and-9996-regarding


 
 

 چگونه � توان�د کمک کن�د
 

در صورت تص��ب قانون   . حما�ت کن�د  سفر مسلمانان از قانون منع ممنوع�ت
تبع�ض بر اساس دین را ممن�ع � کند و  آنچنان کهمهاجرت تغی�ی � �ابد 

از صدور ممنوع�ت های آیت  و  را محدود � کند  ر��س جمهور   اخت�ارات اجرایی 
ی کند. برای   های آیت رئ�س جمهور توسط مسلمانان  ممنوع�تمانند  جلوگ�ی

مراجعه کن�د و   www.repealtheban.orgامضای دادخواست ما به سا�ت 
  www.repealtheban.orgبرای تماس با نمایندگان خود در کنگرە به �شاین 

 No Ban   قانون منع ممنوع�تدرخواست کن�د تا از از آنها  مراجعه نمای�د تا 
Act حما�ت کنند . 

 
ە قبً� تحت  B1 / B2* و�زاهای بازد�د کنندە  به حالت   رهنمون د�گریاز ار��ت

  که همچنان با�ت هست:   تعلیق درآمدند 
-nationals-eritreans-issuance-visa-ssuspend-asmara-embassy-s-https://er.usembassy.gov/u

residents/#:~:text=As%20of%20September%2013%2C%202017,subjects%2C%20nationals%2C%20and%20residents 
 

http://www.repealtheban.org/
https://er.usembassy.gov/u-s-embassy-asmara-suspends-visa-issuance-eritreans-nationals-residents/#:%7E:text=As%20of%20September%2013%2C%202017,subjects%2C%20nationals%2C%20and%20residents
https://er.usembassy.gov/u-s-embassy-asmara-suspends-visa-issuance-eritreans-nationals-residents/#:%7E:text=As%20of%20September%2013%2C%202017,subjects%2C%20nationals%2C%20and%20residents

