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ممنوعیت مسلمانان  -3/0گزارش برگ
در معرض تغییر 4-مهرماه  26(1396سپتامبر)2017

طبق مقررات ممنوعیت مسلمانان رئیس جمهور ترامپ که محدودیت سفر به اتباع شش کشور مسلمان را در تاریخ 2مهرماه  24(1396سپتامبر  )2017به تصویب رساند،
رئیس جمهور ترامپ بیانیه ریاست جمهوری را اعالم کرد که ممنوعیت چندین کشور را به طور نامحدود گسترش داد و محدودیت های بیشتری را برای کشورهای دیگر
تعیین نمود .این بیانیه یک ممنوعیت جدید را وضع می کند که مردم هشت کشور-اکنون شامل چاد ،کره شمالی و ونزوئال در حالی که سودان خارج می شود -را محروم می
کند و محدودیت های خاصی را برای هر کشور اعمال می نماید .این خط مشی به روزرسانی شده تاریخ انقضاء ندارد .بیانیه رئیس جمهور ترامپ آخرین تالش او برای
اجرای وعده انتخاباتی اش در زمینه ممنوعیت ورود مسلمانان به ایاالت متحده است.

چه کشورهایی و چگونه مورد هدف هستند؟
این ممنوعیت در حال حاضر به افرادی از  8کشور اختصاص دارد .سودان از این نسخه ممنوعیت خارج شده است:
 oچاد :ورود تمام اتباع چاد به عنوان مهاجر و بازدیدکنندگان موقتی تجاری یا به  oسوریه :ورود تمام اتباع سوری به عنوان مهاجر و غیر مهاجر به حالت تعلیق
درآمده است.
عنوان گردشگر به ایاالت متحده به حالت تعلیق در آمده است.
 oایران :ورود اتباع ایرانی به عنوان مهاجر و بازدیدکنندگان موقتی تجاری به
ایاالت متحده به استثنای اتباع ایرانی که تحت ویزای  M ،Fو  Jوارد می
شوند ،به حالت تعلیق درآمده است.

 oونزوئال :ورود مقامات دولتی ونزوئال و اعضای خانواده آنها به عنوان
بازدیدکنندگان موقتی تجاری یا گردشگر به ایاالت متحده به حالت تعلیق
درآمده است.

 oلیبی :ورود اتباع لیبی به عنوان مهاجر و به عنوان بازدیدکنندگان موقتی
تجاری یا گردشگر به ایاالت متحده به حالت تعلیق درآمده است.

 oسومالی :ورود اتباع سومالی به عنوان مهاجر به ایاالت متحده به حالت تعلیق
در آمده است .اتباع سومالی که به عنوان غیر مهاجر قصد ورود به ایاالت
متحده دارند ،مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

 oکره شمالی :ورود تمام اتباع کره شمالی به عنوان مهاجر و غیرمهاجر به
ایاالت متحده به حالت تعلیق درآمده است.

 oیمن :ورود اتباع یمن به عنوان مهاجر و به عنوان بازدیدکنندگان موقتی
تجاری به ایاالت متحده به حالت تعلیق درآمده است.

چه کسی واجد شرایط غیرمهاجر است؟
غیرمهاجران کسانی هستند که جویای پذیرش موقت در ایاالت متحده هستند ،مانند
بازدیدکنندگان تجاری ،گردشگران ،دانشجویان ،محققان ،و کارگران موقت.

چه کسی واجد شرایط یک مهاجر است؟
مهاجران کسانی هستند که به طور دائمی از طریق یک عضو خانواده ،کارفرمای
آمریکایی و یا از طریق برنامه الطاری در جستجوی ورود به ایاالت متحده هستند.

محدودیت ها و تاریخ اجرای آنها چیست؟
محدودیتها مشروط هستند .این بیانیه برای اتباعی از کشورهای تحت تاثیر که درخواست روادید میکنند اعمال می شود.
 این بیانیه بالفاصله به افراد تحت پوشش ممنوعیت مسلمانان دوم(به جز سودان) و کسی که فاقد یک رابطه با حسن نیت با فرد یا سازمانی در ایاالت متحده
است ،اعمال می شود .این بیانیه راس ساعت  3:30بعد از ظهر  2مهرماه  24(1396سپتامبر  )2017به اجرا در میآید.
 برای تمام اشخاص دیگر -از جمله اتباع ایران ،لیبی،سوریه ،یمن ،و سومالی که رابطه با حسن نیت در ایاالت متحده دارند-و اتباع چاد ،کره شمالی ،و ونزوئال،
ممنوعیت جدید در ساعت  12:01بامداد  26مهرماه  18(1396اکتبر  )2017به اجرا در می آید.

اطالعات موجود در این برگه اطالعات صرفا برای مقاصد آموزشی است و به عنوان بخشی از روابط وکیل و مشتری ارائه نمی شود .این برگه جایگزین قانونی،
مالیات و یا دیگر مشاورههای حرفه ای نیست که به شرایط خاص شما متکی باشد .توصیه می کنیم با یک وکیل مهاجرتی مشورت کنید.
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رابطه با حسن نیت چیست؟
اتباع خارجی که می توانند ادعای یک «رابطه با حسن نیت» با شخص یا سازمانی در ایاالت متحده داشته باشند عبارتند از:
 افرادی که دارای خویشاوند نزدیک در ایاالت متحده هستند .این امر شامل والدین(والدین سببی و خوانده) ،همسران ،نامزد ،کودکان( شامل سببی)،
خواهر و برادر(شامل سببی) ،خواهر و برادر ناتنی ،پدر بزرگ و مادر بزرگ ،نوهها ،عمه و خاله ،دایی و عمو ،برادرزاده ،خواهرزاده ،و
عموزادهها میشود.
 افرادی که رابطه «رسمی ،مستند» با سازمانی در ایاالت متحده دارند که « در دوره عادی شکل گرفته است» .نمونههایی از این روابط عبارتند
از :دانشجویانی که در یک دانشگاه ایاالت متحده پذیرفته شدهاند؛ کارگرانی که از سوی یک شرکت آمریکایی پذیرفته شدهاند؛ و سخنرانانی که از
طرف مخاطبان در ایاالت متحده دعوت شدهاند.

چه کسی از ممنوعیت جدید معاف است؟
• ساکنان دائم قانونی (دارندگان کارت سبز)؛
• کسانی که پس از تاریخ های اجرایی در بخش  7بیانیه پذیرفته میشوند؛
• کسانی که سند معتبر دیگری دارند  -به عنوان مثال یک نامه حمل و نقل boarding foil ،مناسب ،یا سند عفو مشروط پیش از موعد  -در
تاریخ اجرایی بیانیه؛
• اتباع دوتابعیتی هنگامی که فردی دارای گذرنامهای است که توسط یک کشور بدون تأثیر صادر شده است؛
• کسانی که با ویزای دیپلماتیک مانند ویزای  Gسفر می کنند؛
• کسانی که پناهندگی دریافت کردهاند ،به عنوان پناهنده پذیرفته شده و یا امدادرسانی می شوند.

بیانیه رئیس جمهور ترامپ آخرین تالش وی برای اجرای وعده انتخاباتی اوست  -وعده ممنوعیت ورود مسلمانان به ایاالت متحده.

چه کسی میتواند برای چشمپوشی تحت ممنوعیت جدید درخواست دهد؟
بر اساس بخش  3این بیانیه ،چشمپوشیها ممکن است تحت شرایط زیر اعطا شوند:
• هنگامی که رد ورود ،باعث نارضایتی بی مورد تبعه خارجی می شود و ورود آنها تهدیدی برای امنیت ملی یا امنیت عمومی نبوده و در جهت
منابع ملی خواهد بود؛ و
• بر اساس یک مورد خاص .چشمپوشیهای موارد خاص به طور قطعی اعطا نمیشود ،اما ممکن است در شرایط فردی زیر اعطا شوند:
o
o
o
o
o
o
o

کسانی که قبال پذیرفته شدهاند و خارج از ایاالت متحده آمریکا هستند؛
کسانی که ارتباطات قابل توجهی با ایاالت متحده برقرار کرده اند اما در حال حاضر در تاریخ اجرایی خارج از ایاالت متحده هستند؛
کسانی که به دنبال ورود به ایاالت متحده برای تعهدات تجاری یا حرفه ای هستند؛
کسانی که می خواهند با یک عضو خانواده نزدیک مالقات کنند یا اقامت داشته باشند و عدم پذیرش آنها بیمورد باشد؛
کسانی که نوزاد ،کودک ،به سرپرستی گرفته شده هستند یا نیاز به مراقبت های فوری پزشکی دارند یا کسانیکه دارای شرایط خاص میباشند؛
کسانی که توسط دولت ایاالت متحده استخدام شدهاند؛ و
کسانی که با اهداف مربوط به تجارت با دولت ایاالت متحده یا از طرف سازمان های بین المللی خاص سفر می کنند.

اطالعات موجود در این برگه اطالعات صرفا برای مقاصد آموزشی است و به عنوان بخشی از روابط وکیل و مشتری ارائه نمی شود .این برگه جایگزین قانونی،
مالیات و یا دیگر مشاورههای حرفه ای نیست که به شرایط خاص شما متکی باشد .توصیه می کنیم با یک وکیل مهاجرتی مشورت کنید.

