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 ھای تحریم نقض بھ مربوط افزایش مسائلو  »محدودیت سفر مسلمانان«مبنی بر فرمان اجرایی اخیر صدور با توجھ بھ 
برای ورود بھ ایاالت متحده و مواجھھ با ماٴمورین فدرال و  دخو نگران حقوقھا بسیاری از ایرانی ایران علیھ متحده ایاالت

 1.کلی را ارایھ میدھد  ی از راھنمایی ھایبعض مقالھ. این میباشندایاالت متحده آمریکا)  مرزبانیگمرک و  پلیس مرزی (اداره
 
 
 

 ورود بھ ایاالت متحده
 

 :قانونی ذیل باشید وقباید دارای یکی از سھ حقشما برای ورود بھ ایاالت متحده 
 ی ویزا.) دارنده۳شود)؛ (مینامیده  نیز LPRیا  مقیم دایمی و قانونیکھ (» تگرین کار«ی ) دارنده۲) شھروند آمریکا؛ (۱(
 
 

شما ھویت و شھروندی خود را ثابت کنید  صورتیکھدر دارند.  را حق مطلق برای ورود بھ این کشور شھروندان ایاالت متحده
 ی ورود بدھد.بھ شما اجازه تادولت موظف است  -کافیستنشان دادن گذرنامھٴ معتبر آمریکایی  معموال-
 
 

 کمتر ازکوتاه ( برای ورود بھ آمریکا برخوردارند و اگر سفر تامنیز از حقوقی اقامت دائم)  دارندگان دارندگان گرین کارت (
ی ایاالت متحده آمریکا بانمرزاداره گمرک و  گاه)، آنمشکالت کیفری میباشد معموالً بھ معنای نداشتن( منّزهشش ماه) و 

 شوید.  )دیپورت( از امریکا اخراجمنجر بھ است در غیر این صورت ممکن . شودھا ورود آن مانعتواند نمی
 

 
 

د؛ تنھا یک قاضی امور نشما را لغو کنمجوز مھاجرت قانونی  دنندارحق  مرزبانیاداره گمرک و  مامورانتذکر مھم: 
در مقابل تا شود، حق دارد کھ مجاز بھ اقامت دائم شمرده می تکار ی گرین. دارندهرا داردانجام چنین کاری  اختیار مھاجرت

ای را کھ یا خیر. ھیچ برگھ گرددلغو  ت اوگیرد کھ آیا گرین کارقاضی تصمیم می و آنحضور یابد  امور مھاجرت قاضی یک
 امضاء نکنید. از مضمون آن اطالع ندارید

ممکن  ،پروندهٴ شما وضعیت؛ بستھ بھ کھ شما بالفاصلھ قاضی را ببینید ھا، اغلب این امکان وجود ندارندبھ دلیل ازدحام دادگاه
با یک وکیل  پیش از سفرکنیم کھ بھ ھمین دلیل، اکیداً توصیھ می .یا آزاد باشید بمانیددر بازداشتگاه  طی این فرآینداست در 
 . مشاوره نماییدمھاجرت 

 
 
 

و  افسر اداره گمرک .میگیرندقرار  رسیدگی موردشوند بار دیگر در معتبر بھ آمریکا وارد می کھ با گذرنامھ دارندگان ویزا
خواستار ورود بھ کھ شما  متوجھ شوند. اگر قرار دھدوال سمورد در فرودگاه یا مرز زمینی را شما تا  مجاز است مرزبانی

اید، اجازه دارند تا از ، یا در روند اخذ ویزا خطایی مرتکب شدهآمریکا بھ دلیلی غیر از آنچھ در ویزا ثبت شده است ھستید
 ورود شما بھ ایاالت متحده جلوگیری کنند.  

ور از بازگشت بھ کش چنانچھ ،ی ورود بھ آمریکا را نداریدکھ اجازه ندو گفت نددکردر فرودگاه بازداشت ماموران شما را اگر 
 جھت صاحبھم« فرآیند. در این صورت، در میان بگذاریدافسر گمرک و مرزبانی  ارا بتوانید آنخود ھراس دارید، می

ی بررسی خواھد کرد کھ آیا کلید خواھد خورد کھ در آن یک افسر گمرک و مرزبانی بھ طور قانون» ھراس باورپذیری مورد
ماموران و  شما آغاز میشودجویی ادعای ھراس، روند پناهبا یا خیر.  مشروع میباشد بھ کشورتان ھراس شما از بازگشت

 تا چند ماه در بازداشت بمانید تاممکن است د. با این حال، نبازگردان بھ کشورتان بالفاصلھ شما راد نتواننمی گمرک و مرزبانی
پس از  اداره گمرک و مرزبانی ممکن است غیر اینصورت،در حضور یابید. مھاجرت  امور قاضی یکدر مقابل اینکھ بتوانید 

 . بگذارد آزاد ،جوییی پناهشما را تا مراحل بعدی رسیدگی بھ پرونده ،در فرودگاه تشریفات اداریانجام 
  

                                                        
رابطه حقوقی  نهشوند و میی حقوقی شمرده مشاورهلذا نه ؛ در نظر گرفته شده استاطالعات عمومی برای  فقطھا . این توصیه 1

  با یک وکیل صحبت کنید. تابرای سوٴاالت خاص، لطفاً با سازمان ما تماس بگیرید مینماید. بین وکیل و موکل برقرار 
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و ھر ایرانی ای  ،ایاالت متحده، شھروندان دو تابعیتی و دارندگان گرین کارتشھروندان ورود مسلمانان:  منعتذکر در مورد 
 ھایمشمول فرمان) وارد آمریکا میشود advance parole documentکھ با ویزای معتبر و یا ھرگونھ مجوز سفری مانند (

کھ بھ تازگی بدنبال دریافت ویزا  ممنوعیت سفر شامل آن دستھ از ایرانی ھایی میشود. شوندنمیورود مسلمانان  نعاجرایی م
 ما مراجعھ فرمایید.  ھای سازمان سایت. برای آگاھی بیشتر لطفاً بھ وبھستند

 
 
 

 تشریفات گمرکی
 

 تا آنھا راجویای سئواالتی باشند  اینکھ جملھ از است.ھا اختیارات وسیعی در مرزھا و فرودگاهدارای  ،اداره گمرک و مرزبانی
افسران گمرک و مرزبانی  .ریکا سازدخاک ام بھ داخلشھروندان غیرامریکایی  برای ورود گیری تصمیمقادر بھ اخذ 

ی وضعیت آمریکا، در کنار سئواالت رایجی مانند دلیل و ھدف شما از سفر، درباره ازشما توانند در ھنگام ورود یا خروج می
 .سئوال نمایند نیز تانمھاجرتی

 
سئواالتی خارج  بھ پاسخگویی، مجبور اساسی گمرکسئواالت پاسخ بھ پاسپورت معتبر و بھ غیر از ارایھ شھروندان آمریکا 

ھا خودداری توانید از پاسخ بھ آن. اگر خارج از این حوزه از شما سئواالتی شد، مینمیباشند شانمھاجرتی یتی وضعاز حوزه
 . ورود مواجھ شویدخیر در تاٴ  از پاسخ، با عدر صورت امتنا کنید؛ ھرچند ممکن است

 
االتی بپرسد تا از ھویتبلی: ماٴمور می •  تان مطمئن شود. تواند از شما سوٴ
ال کند.تواند در مورد کشورھایی کھ در طول سفرتان از آنبلی: ماٴمور می •  ھا دیدار کردید، سوٴ
 اید.تواند از شما بپرسد کھ چرا بھ یک کشور مشخص سفر کردهبلی: ماٴمور می •
 گردانید.برید/بازمیقدر پول با خود میتواند از شما بپرسد کھ چمور میبلی: ماٴ  •
کھ نامربوط تلقی  از این دست موضوعاتی تان، یاد سیاسیتان، عقایتواند از شما دربارهٴ دین و مذھبنھ: ماٴمور نمی •

دبانھ بخواھید تا با . اگر چنین اتفاقی افتاد، سئوال نماید، شوندمی تا جای  کھ صحبت کنید و سعی کنید او مافوقموٴ
االتی کھ پرسیده است نامممکن   .خاطر بسپاریدبھ  را آن ماٴمور و سوٴ

 
ی شھروندان ایاالت متحده. اداره گمرک و مند ھستند اما نھ بھ اندازهقانونی بسیاری بھره حمایت ھایدارندگان گرین کارت از 

 باشدیا نھ،  هبود منّزه و تان مختصرسفر در باره اینکھ آیارایجی  پرسش ھایمھاجرتی و  وضعیت جویایتواند مرزبانی می
پاسخ دھند.  ناخوشایندو  فراگیر(در باال توضیح داده شد). با این حال، نیازی نیست کھ دارندگان گرین کارت بھ سئواالت 

 ).نگاه کنید را باالسطور (
. اداره گمرک و مرزبانی دارا میباشندقانونی را  حمایت کمترین میزاناجرتی، ویژه ویزاھای غیر مھ، بھدارندگان ویزا

موجھ وارد آمریکا  یدلیل اتا ھویت شما را تاٴیید کند و تشخیص دھد کھ آیا شما ب را سئوال نماید متعددی ضوعاتموتواند می
سئواالتی از این جویای کنید و شکنی نمید کھ شما با ورود بھ کشور قانونبررسی و تاٴیید کن تواندھمچنین می شوید یا خیر؛می

شود. پیش از  ممانعتبھ آمریکا  آنھا ممکن است از ورود گان ویزا بھ این سئواالت پاسخ ندھند. متاٴسفانھ اگر دارندگردددست 
دھید با اید و اطالعاتی کھ بھ افسر میمرور کردهھای تقاضای ویزای خود را کھ فرمھ برای پرواز اقدام کنید مطمئن شوید کآن

 اطالعات فرم تقاضای شما ھمخوانی دارد.
را متداول  سفرھایخارج از محدوده اگر دریافتید کھ یک افسر سئواالتی  ،تان مسافران، فارغ از شرایط مھاجرتی کلیھبرای 

رخواست کنید تا با مافوق توانید دی جامعھ و خانواده)، میھایی درباره(از جملھ باورھای سیاسی، مذھبی یا پرسش جویا میباشد
اداره شکایتی نزد تا  جویا شویدافسر گمرک و بازرسی را   )روی سینھ(پالک ی توانید اسم و شمارهگو نمایید. شما میاو گفت

برای ما  ھایاین باره، با سازماندر ایاالت متحده آمریکا، تنظیم کنید.  کشوروزارت امنیت  وابستھ بھ حقوق و آزادیھای مدنی
  تماس بگیرید.دریافت کمک 
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روید تا بھ اموری مانند موارد مالی، زمین، ملک یا ارث خود رسیدگی کنید، بھتر اگر بھ ایران میتحریمھا:  موردتذکر در
افسران گمرک و  . ھمچنین، اگرھای ایران گفتگو کنیداست پیش از خروج از ایاالت متحده، با یک وکیل وارد بھ امور تحریم

از شما سوالی درمورد حسابھای بانکی، دارایی و یا امالکتان پرسیدند، آگاه باشید کھ جوابھای شما میتوانند مدرکی  مرزبانی
 نقض تحریمھا. لطفا برای دسترسی بھ لیست وکالی متخصص در زمینھ ی تحریمھا با ما تماس بگیرید. باشند بر

 
 
 

 رسی قرار گرفتیدبازاگر مورد 
 

کھ در کنند میعبور  بازرسی ی اولیھ) ثانویھ. ھمھ از مرحلھ۲) اولیھ و (۱وجود دارد: ( بازرسیبرای  دو مرحلھدر فرودگاه، 
 ،و مرزبانی اداره ی مھاجرتدھید. اگر روید و گذرنامھ یا مدارک مھاجرتی خود را نشان میشما نزد افسر مھاجرت می آنجا

شما در گاه آنشما را بھ جای دیگری فراخواند (کھ معموالً اتاقی مجزا با حضور ماٴمور دیگری است) بیشتر، برای سئواالت 
 .داریدثانویھ قرار  بازرسی

 وکیلو شماره ی تماس نام شما باید با این وجود، حضور در بازرسی ثانویھ را نمیدھد. اجازه  البھ وک مرزبانیاداره گمرک و 
االتی جواب دھید کھ ممکن شود یا وادار میکھ حقوق شما نقض می معتقدیدھمراه داشتھ باشید و اگر را بھ  خود شوید تا بھ سوٴ

تواند علیھ شما بھ کار گرفتھ نمی درخواست وکیل،. شوید تان تماس با وکیل خواستارد، ناست شما را در مظان اتھام قرار دھ
 شود. 

 
 

 یوسائل الکترونیک
 

دارا  ،مرزاز مایلی  ۱۰۰ عمقتا در مرز  و را  موردیھر فرد یا  و بازرسی بازداشت، اختیار توقفاداره گمرک و مرزبانی 
ملیت، نژاد، قومیت، عقاید بھ خاطر  تنھاکھ ، بازرسی ھا و پرسش ھایی را ت متحدهبا این حال، قانون اساسی ایاال  2.میباشد

متوقف  قومیت، عقاید سیاسی یا جنسیت خودنژاد، ، اگر شما بھ خاطر ملیت کرده است. ، اعمال شود، ممنوعسیاسی یا جنسیت
دبانھ اشدید و مورد بازرسی قرار گرفتید، می . بسیار مھم است نیستیدبازرسی  راضی بھکھ  اظھار داریدکنید و  متناعتوانید موٴ

و نام و نمایید درخواست فتگو با مسئول مافوق را گتوانید گاه در برابر بازرسی مقاومت فیزیکی نکنید. شما میکھ ھیچ
 ماٴمور گمرک و مرزبانی را یادداشت کنید.  )روی سینھ(پالک ی شماره
. را نموده است ھا و امثال آنھا، تلفنتاپد لپبازرسی وسائل الکترونیک مانن اداره گمرک و مرزبانی مکرراً شروع بھ اخیراً 

. با این حال، ندشفاف نیست در مرزھا ھای ھمراهھا و تلفنتاپحقوق مربوط بھ بازرسی لپی ن دربارهیانودر حال حاضر ق
خواھد تا قفل وسائل الکترونیک خود را جھت بازرسی بگشایند؛ حتی اگر دلیل اداره گمرک و مرزبانی اغلب از مسافران می

 3خاصی برای آن وجود نداشتھ باشد کھ شما کار خالفی انجام داده باشید.
کلمھ ی ارائھ یا ممانعت از شان،ھایی دسترسی بھ ابزاراز اجازه خودداریتوان بھ خاطر شھروندان ایاالت متحده را نمی 

. دارندگان گرین کارت را نیز منع کردیا تحویل ابزارھای الکترونیک برای بازرسی، از ورود بھ این کشور  عبور (رمز)
دارندگان ویزا، ، در حالیکھد. کھ سفر آنھا مختصر و منّزه نباشکشور منع کرد، مگر آنتوان بھ دلیل مشابھ از ورود بھ نمی

اما  نمایند، خودداری بھ وسایل الکترونیکی شانماموران میتوانند از دسترسی نیز  ویزا ھای غیر مھاجرتیدارندگان بویژه 
   .گرددبھ ایاالت متحده  شان ورود آنھا را پیچیده نموده و منجر بھ ممانعت از ورودتواند می اینکار

تان را توقیف کند. در چنین ی تواند ابزار الکترونیکیک افسر اداره گمرک و مرزبانی، فارغ از شرایط مھاجرتی شما، می
درخواست را  اموال مصادره شدهو رسید  افسر گمرک و مرزبانی را یادداشت (روی سینھ) پالکی شرایطی، نام و شماره

 ھای ما تماس بگیرید.با یکی از سازمانبرای دریافت کمک،  .نمایید
 

                                                        
ای معقول از در فاصله«توانند بدون حکم قضایی مرزبانی میگوید که ماٴموران گمرک و ) میa)(۳(۲۷۸قانون مھاجرت و شھروندی   2

؛ و ھر قطار، ھواپیما، بپردازند بیگانه به بازرسی اتباعھای آمریکا وارد شوند و در آب یسرحدات ایاالت متحده... به ھرگونه شناور
شماره به مقررات فدرال  8ماده طبق » ای معقولفاصله«ی واژه» ی حمل و نقل یا اتومبیل را مورد بازرسی قرار دھند.وسیله

۲۷۸)a)(۱ .یکصد مایل از مرزھای آمریکا تعیین شده است ،( 
برای  ه: در آالسکا، آریزونا، کالیفرنیا، ھاوایی، آیداھو، مونتانا، نوادا، اورگان و [ایالت] واشینگتن، اداره گمرک و مرزبانی بایدتوج  3

  خاص). تجھیزات با استفاده از دقیق یوجویجست  (داشته باشد» منطقی ظنسوء « بازرسی قانونی از یک وسیله دیجیتالی،
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 حقوقی ھای کمک
 

شما و یا عضوی از خانواده ی شما در فرودگاه بازداشت شده و بھ بازداشتگاه مھاجرتی و یا جنایی انتقال داده شدید، بدانید اگر 
کھ پرونده ی شما احتماال موردی مربوط بھ امور مھاجرت و یا تحریمھای آمریکا دارد. در ھر صورت، لطفا مشاوره ی 

مشاوره ی حقوقی  ) از شما پس گرفتھ شدویزا و یا گذرنامھبوط بھ سفرتان (مانند حقوقی داشتھ باشید. ھمچنین اگر مدارک مر
 داشتھ باشید.

 
 

 مسافرتی نکتھ ھای
 

 دتوانیک افسر فدرال میحقیقت را بگویید. دروغ گفتن بھ سکوت اختیار کنید یا صادق باشید. بسیار مھم است کھ  •
. برای مثال، اگر از بیانجامدفدرال  کیفریاتھام  بھ یکتواند می غیر عمدیحتی یک دروغ . باشدجرم فدرال  یک

تواند دروغ بھ یک غلط اعالم کنید، میرا تاریخی  اتفاقیھای سفرتان پرسیده شود و بھ طور ی تاریخشما درباره
 افسر فدرال محسوب شود. 

ھایی مرزبانی از شما خواست تا برگھ فھمید، امضاء نکنید. اگر اداره گمرک وای را کھ مضمونش را نمیھیچ برگھ •
را امضاء کنید، بسیار مھم است کھ تمامی اطالعات مندرج در آن را فھمیده باشید و مطمئن شوید چیزی را امضاء 

 تان باشد. حقوق یا وضعیت مھاجرتی دناز دست دا باعث کھکنید نمی
 در دسترسنید، درخواست مترجم کنید. اگر مترجم توانید کامالً راحت بھ زبان انگلیسی ارتباط برقرار کاگر نمی •

ھا را بھ خوبی درک زیرا معنای آن ؛دھیدبھ  انگلیسی پاسخ ھا را پرسشتوانید کھ نمی را متوجھ کنیدنبود، افسر 
 کنید.نمی

را  ایجزوهلطفاً  ی پشتیبان (بک آپ) تھیھ کنید.خود نسخھ یوسائل الکترونیکموجود در پیش از سفر، از اطالعات  •
 از اطالعات حمایتحریم خصوصی دیجیتال در مرزھای ایاالت متحده: با عنوان  »مرزھای الکترونیکیبنیاد « کھ

 .نماییدمطالعھ تھیھ کرده است، رایانش ابری شما، و  الکترونیکی در وسائل موجود
 کلیھ) از ۱: (میباشیدتاپ اصلی خود تلفن یا لپ مجبور بھ ھمراھیاستفاده کنید. اگر  یموقت دستگاه ھایدر سفر از  •

) مطمئن شوید اطالعاتی در تلفن شما وجود ۲( ؛میل خارج شویدای اجتماعی و ایھشبکھھای کاربری خود در حساب
اید، بازدید کرده مکرراً  ھاھایی کھ از آنسایتھا را ببیند(مانند عکس، وبر آنیک ماٴموخواھید ندارد کھ نمی

اید (بھ کھ نزد ماٴمور بروید، کامالً خاموش کردهخود را پیش از آن وسیلھ ی) مطمئن شوید کھ ۳()؛ ھای تماسشماره
 .بستن آن یا گذاشتن در حالت خواب، اکتفا نکنید)

 و (بھ جای اثر انگشت)ایدقوی استفاده کردهکلمات عبور (رمز) از  وسایل الکترونیکی خود اطمینان یابید کھ در •
 . قرار دھیدمالحظھ مورد نیز را رمزگذاری کل ابزارتان 

ال دیگر دربارهاگر  •  جزوهدارید، لطفاً  ،"آی .بی .اف"یژه در رابطھ با بوی حقوق خود، سوٴ
 . را در بر دارد موضوعات گونھاینکھ را مطالعھ نمایید  ،»از حقوق خود مطلع شوید« 

 
 

بگیرید. در کلیھ سازمان ھای با "کلیک" بھ روی پیوند ھای ذیل با ما تماس ، سئواالت خود لطفاً برای دریافت :اطالعات تماس
  مربوطھ، کارکنان مسلط بھ زبان فارسی حضور دارند.
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 مرکز برابری پارس
www.parsequalitycenter.org 
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