
مشکالت سربازی در سپاه،سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  

در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریکا، آیا خدمت در سپاه مانع   سربازی

از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا، شرایط مهاجرت به آمریكا از  

ایرانیان به صورت قرعه كشی است كه سالی یكبار انجام می شودطریق التاری برای  . 

با برنده شدن متقاضیانی كه فرم التاری پر كرده اند، امكان مهاجرت به آمریكا فراهم  

 به اختصار) Dv Iottery خواهد شد. التاری در واقع قرعه کشی گرین کارت آمریکا یا

DV ) ه آمریکا برگزار می شودمی باشد که تحت نظارت کنگره ایاالت متحد . 

برندگان در التاری آمریکا واجد شرایط گرین کارت آمریکا هستند و می توانند در این  

کشور زندگی و کار کنند. التاری موجب شده تا شهروندان کشورهایی از جمله ایران که  

شانس کمتری جهت دریافت ویزا از راه های دیگر دارند، هر سال برای مهاجرت به این  

شور تالش کنند اما این فقط قسمت خوب ماجراس، و خیلی ها از معایب آن مطلع نمی  ک

 .باشند. با ایران تحصیل همراه باشید

 

جهت اطالع از مشکالت سربازی در سپاه،سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه 

ا خدمت  و مهاجرت، سربازی در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریکا، آی 

در سپاه مانع از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا با مرکز مشاوره  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8ن کد پاسخگویی از تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفت 

 تعطیل 

 

 مشکالت سربازی در سپاه

مشکالت سربازی در سپاه، سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  

سربازی در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریکا، آیا خدمت در سپاه مانع  

ر سپاه و ویزای کانادااز ورود به امریکا میشود؟ خدمت د  

یا فرمان بن ترامپ یا بن سوم، موضوع فرمان   Travel Ban با عناوینی همچون 

ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا شناخته می شود که مربوط به تمام انواع ویزاهای 

 .آمریکا برای کسانی است که محل تولد آن ها ایران می باشد

https://irantahsil.org/


غ وجود ندارند به این معنی که ویزاهای تحصیلیدر این ابال  FMJ گرچه سه نوع ویزای  

FMJ   بدون هیچ ممنوعیتی در حال صدور است اما سایر ویزاهای آمریکا پیش از صدور

  ۹۶۴۵برای ایرانیان باید از یک فیلتر تحت عنوان معافیت از ابالغ ریاست جمهوری 

 .عبور کنند 

 سربازی در سپاه و التاری

سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  مشکالت سربازی در سپاه، 

سربازی در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریکا، آیا خدمت در سپاه مانع  

 از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا

میالدی   1990التاری آمریکا یک برنامه تنوع نژادی می باشد که برای اولین بار در سال 

 .به منظور حضور شهروندان مختلف و افزایش تنوع نژادی در آمریکا ایجاد شد

 (lottery) عنوان دیگری است که در کنار التاری Diversity Visa ویزای گوناگونی یا

و   نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده 55.000  شود. در این برنامه ساالنه شناخته می

ی و گرین کارت را خواهند داشت که سهم ایرانیان از این برنامه  شانس دریافت اقامت دائم

نفر می باشد 3.000 . 
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 [caption/]سربازی در سپاه و التاری

 

 

 صدور فرمان ممنوعیت بن سوم ترامپ 

اری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  مشکالت سربازی در سپاه، سربازی در سپاه و الت 

سربازی در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریکا، آیا خدمت در سپاه مانع  

 از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا

رئیس جمهور ترامپ دلیل این ابالغ را به دلیل حفظ مردم و سرزمینش عنوان کرد و قبل  

ران خواسته بود تا اطالعات مسافران ایرانی که قصد سفر به آمریکا دارند  از ابالغ از ای 

 .را به سفارت های آمریکایی بدهد

با وجود عدم همکاری دیپلماسی ایران و آمریکا، این درخواست معقول نبود و ایران نیز  

 .به آن اهمیتی نداد. لذا این فرمان ممنوعیت تهیه و ابالغ شد

دستور اجرایی دیگر نیز برای ممنوعیت ورود اتباع ایرانی به   دو ۹۶۴۵پیش از ابالغ 

آمریکا صادر شده بود. در متن این ابالغ که در سایت کاخ سفید آمریکا نیز در دسترس  



است آمده است که برای ورود ایرانیان به آمریکا نباید ویزا صادر شود مگر اینکه آن  

 .ایرانی از این فرمان معاف باشد

ه صورت گروهی اختصاص نداشته و برای هر مسافر ایرانی به صورت  این معافیت ب 

 .فردی بررسی و در صورت لزوم صادر خواهد شد

مثال از معافیت را به طور    ۹هر ابالغی در آمریکا یک معافیت هم دارد. در این ابالغ 

 .واضح مطرح کرده است که سه مورد آن برای ایرانیان قابل درخواست است

 

 

 خروج از کشور سربازان حین خدمت  و شرایط جهت مشاوره تحصیل در خارج از کشور

ییدبر روی لینک قرمز کلیک نما . 

 

 

 

ترامپ  ۹۶۴۵شرایط دریافت معافیت ابالغ   

مشکالت سربازی در سپاه، سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  

ا، آیا خدمت در سپاه مانع  سربازی در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریک

کانادااز ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای   

اگر هریک از والدین یا فرزند یا همسر شما به هر نوع ویزایی در آمریکا حضور داشته  ︎▪

معاف هستید  ۹۶۴۵باشند، شما از ابالغ ریاست جمهوری  . 

▪︎ یا همان فرمان ممنوعیت   ۹۶۴۵اگر اقامت دائم کانادا دارید از ابالغ ریاست جمهوری 

 .ورود ایرانیان به آمریکا معاف هستید 

▪︎ ر قبال در آمریکا حضور داشتید و برای مثال شرکتی ثبت کرده بودید یا چنین وابستگی اگ

 .معاف هستید  Travel Ban به آمریکا دارید نیز از ابالغ 

 .شش مثال دیگر از معافیت وجود دارد که ایرانیان مشمول آن ها نمی باشند︎▪

 

 

https://irantahsil.org/study-abroad-counseling/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/


 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت دریافت شماره پاسپورت با کد ملی

 

 

 :در حال حاضر برای کسانی که شرایط معافیت ندارند سه راه وجود دارد

 ارائه پیشنهاد شغلی معتبر از یک شرکت آمریکایی ︎▪

 .باید از یک شرکت آمریکایی معتبر، یک پیشنهاد شغلی دریافت کنید

کلید معافیت شما از ابالغ ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. این کار   Job Offer این

دتان باید انجام دهید. هرگز برایرا خو   Job Offer پول نپردازید. 

 حضور یکی از بستگان درجه یک در آمریکا در زمان مصاحبه ︎▪

اگر بتوانید همسر یا فرزند یا یکی از والدین تان را به هر نوع ویزایی غیر از ویزای  

استناد کنید،   توریستی به آمریکا بفرستید و در زمان مصاحبه به حضور ایشان در آمریکا

 .شما از ابالغ ریاست جمهوری معاف خواهید بود

 به جای سفارت  USCIS مصاحبه در︎▪

اگر بتوانید تا قبل از وقت مصاحبه، خودتان را با هر نوع ویزایی به آمریکا برسانید، شما  

از ابالغ معاف شده اید و مصاحبه در اداره مهاجرت انجام خواهید داد و به جای ویزا به  

ت یکضرب گرین کارت دریافت میکنید صور . 

 پکیج درخواست معافیت︎▪

یک بسته مدارک به همراه  waiver application package پکیج درخواست معافیت یا

یک درخواست تخصصی است که اگر شرایط دریافت معافیت را داشته باشید، از افسر  

دارد این درخواست را  کنسولی می خواهد شما را از این فرمان معاف بداند. افسر حق 

بگیرد یا از گرفتن آن امتناع کند. به هر حال تصمیم نهایی در واشنگتون در مورد معافیت  

 .شما اخذ خواهد شد

اگر ویزای درخواست شما از نوع ویزاهای خانوادگی آمریکا، سرمایه گزاری در آمریکا،  

ی محکم کاری یک  ویزای ازدواج آمریکا باشد، نگران تراول بن ترامپ نباشید، برا

 .درخواست معافیت همراه خودتان به سفارت ببرید و با آرامش منتظر دریافت ویزا باشید

می باشد، اصال در لیست   اگر ویزای درخواست شما از نوع ویزای  تحصیل در آمریکا

 .ممنوعیت قرار ندارید و اصال نگران تراول بن ترامپ نباشید 

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/
https://irantahsil.org/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/
https://irantahsil.org/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/


اگر ویزای درخواست شما از نوع ویزاهای توریستی، ویزای التاری و سایر انواع ویزای  

 .آمریکا است، به فکر ایجاد شرایط معافیت باشید
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 [caption/]خدمت در سپاه و ویزای امریکا

 

 

 سربازی در سپاه و اپالی

مشکالت سربازی در سپاه، سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  

امریکا، آیا خدمت در سپاه مانع  سربازی در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای 

 از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا

های ها و سازمانسپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط دولت آمریکا در فهرست گروه

 .تروریستی خود قرار گرفته است

یک گروه  شناخت، نه تا پیش از این آمریکا سپاه را به عنوان گروه حامی تروریست می

تروریست. پیش از اینکه آمریکا سپاه را به عنوان گروه تروریستی معرفی کند، ایرانیانی  



که در سپاه خدمت سربازی را انجام داده بودند، همواره تحت نظارت شدید دولت آمریکا  

هنگام ورود به خاک این کشور بودند و با اقدام جدید آمریکا، احتماال تغییراتی در وضعیت  

اند، ایجاد خواهد شدکه سربازی خود را در سپاه گذرانده افرادی . 

این نخستین بار است که نهاد نظامی رسمی یک دولت که افراد عادی در آن عضویت  

که اغلب خدمت   گیرد. ایرانیان عادیهای تروریستی قرار می دارند، در فهرست گروه

ها قرار انون در دسته تروریستاند نیز با این قاجباری وظیفه خود را در سپاه گذرانده

گیرندمی . 

 

 

بر روی لینک قرمز کلیک   جهت اطالع از  حداقل معدل الزم برای بورسیه تحصیلی

 .نمایید

 

 

 تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریکا 

، سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  مشکالت سربازی در سپاه

امریکا، آیا خدمت در سپاه مانع  سربازی در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای 

 از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا

های جدید قابل مالحظه نیست؟ تبعات حقوقی تصمیم اخیر آمریکا ناچیز  آیا واقعا محدودیت

های هایی که در اثر قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازماناست، چرا که تحریم

هایی است که در حال حاضر وجود داردود، عمال همان تحریمشتروریستی اعمال می . 

های تحریمی مختلف آمریکا می باشد. بسیاری از  در حال حاضر نیز سپاه تحت برنامه

 .سران سپاه به طور شخصی در لیست سیاه آمریکا قرار دارند

  

ه  رسما واحد سپاه قدس سپاه پاسداران ک ۲۰۰۷وزارت خزانه داری آمریکا در سال 

های حامی تروریسم قرار  های برون مرزی سپاه است را در فهرست گروهمسئول عملیات

 .داد و بسیاری از کسب و کارهای مرتبط با سپاه را نیز تحریم کرد

  

فرمان ممنوعیت مسافرتی دونالد ترامپ، صدور ویزای آمریکا برای شهروندانی از  

کندونزوئال را محدود می  ایران، لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، یمن و  . 

https://irantahsil.org/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


ها همکاری اطالعاتی با ایاالت متحده ندارند و  نظر دولت ترامپ در این باره: این کشور

آمریکا برای صدور ویزا نیاز به اطالعات الزم دارد. پیش تر آمریکا نام عراق را هم در  

ن کشور از لیست  این لیست گذاشته بود اما بعد از تعهد بغداد به همکاری اطالعاتی، نام ای

 .برداشته شد

       

های  در گزارش ان بی سی نیوز نوشته شده: قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه

تروریستی مشکالتی را برای سفر اعضای سپاه و افراد مرتبط با این نهاد به خارج از  

 .کشور به وجود خواهد آورد

 

 

بر   نحوه خروج از کشور دانشجویان و  جهت اطالع از مراحل دریافت ارز دانشجویی

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

واشنگتن پست نیز با اشاره به وضعیت خدمت سربازی در ایران نوشته در ایران خدمت  

اجباری است و بخش زیادی از جوانان دوران خدمت خود را به   سربازی برای مردان

گذرانند و سوال اینجاست که آیا هزاران مرد ایرانی قرار است با  مدت دوسال در سپاه می

باید تروریست شناخته   این قانون به دلیل اجرای قانونی الزامی در تکالیف شهروندی

 شوند؟ 

  

ر هفت کشور از جمله ایران، ممنوعیت سفر  از زمان اجرای حکم حکومتی ممنوعیت سف

 .به آمریکا با روی کار آمدن ترامپ در حال اجرا شدن است

ای  دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالمیه ۲۰۱۷سپتامبر سال   ۲۴در 

ها برای ورود به ایاالت  های تروریسترا تحت عنوان »توانمندسازی و شناسایی تالش

های امنیتی عمومی« منتشر کرد و در واقع  ا و همچنین سایر تهدیدمتحده آمریک

هایی را وضع کرد که جایگزین قانون قبلی »ممنوعیت سفر به آمریکا« بود که  محدودیت

توسط خودش صادر شده بود ۲۰۱۷مارس    ۶در تاریخ  . 

  

به   های ایران، لیبی، سودان، سوریه و یمن طبق این بیانیه ورود اتباع خارجی کشور

های چاد، ونزوئال  کشور ۲۰۱۷اکتبر  ۱۶آمریکا در حالت تعلیق درآمد. البته در تاریخ  

 .وکره شمالی هم به این لیست اضافه شدند

  

صادر شده بود، برای ایاالت   ۲۰۱۸اکتبر  ۱۸هایی که پیش از تاریخ در مجموع ویزا

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/


وع ویزای جدیدی، برای  متحده قابل پذیرش بوده و لغو نشد، اما پس از این تاریخ هیچ ن

تواند به آمریکا ورود پیدا کند، مگر دارندگان  ای نمیها صادر نشده و هیچ ایرانیایرانی

 .گرین کارت و افرادی که ویزای دانشجویی داشته باشند

   

ها در ارتباط با افرادی که سابقه گذراندن خدمت سربازی در  زنیبا این وجود برخی گمانه

هایی که از پیش داده شده در  حال حاضر با ویزای دانشجویی یا ویزاسپاه داشته و در 

ها حاکی از احتمال لغو ویزای این افراد آمریکا اقامت دارند، وجود دارد. این گمانه زنی

 .در اثر تبعات تصمیم جدید آمریکاست

 

 

و شرایط خروج   جهت اطالع از شرایط فروش سربازی برای مشموالن  خارج از کشور 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  از کشور مشمولین 

 

 

 آیا سربازی در سپاه برای مهاجرت به دیگر کشورها ایجاد مشکل میکند؟

باید به آفیسر توضیح بدهید که فرد تصمیم گیرنده برای انجام خدمت سربازی در سپاه  

صورت اجباری به شما تحمیل می شودپاسداران نیستید و به ! 

افتخاری مدتی در سپاه حضور داشتید یا بعد از سربازی،  اگر کادر سپاه باشید یا به طور 

 .به عنوان پاسدار خدمت کرده باشید، به مشول بر می خورید

سربازی سپاه و مهاجرت در صورتی که اطالعات دقیق و درست به اداره مهاجرت  

کشور مقصد بدهید ممکن است مشکل خاصی برای شما ایجاد نشود اما بی دردسر هم  

به همین دلیل شرکت در التاری و مهاجرت به آمریکا توصیه نمی شود.   نخواهد بود، 

سعی کنید برای جلوگیری از مشکالت ناشی از آن، از این کار خودداری نمایید و گول  

 .تبلیغات را نخورید
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 [caption/]خدمت در سپاه و ویزای کانادا

 

 

 خدمت در سپاه و ویزای کانادا 

مشکالت سربازی در سپاه، سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  

سربازی در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریکا، آیا خدمت در سپاه مانع  

 از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا

ی در سپاه برای اخذ ویزای کانادا مشکل ساز نیست ولی همین موضوع  خدمت سرباز

 .برای ویزای آمریکا سخت گیری زیادی دارد و راه پر پیچ و خم و دردسر سازی است

 معایب برنده شدن التاری

مشکالت سربازی در سپاه، سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  

اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریکا، آیا خدمت در سپاه مانع  سربازی در سپاه و 

 از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا



شرایط زندگی در آمریکا برای برندگان التاری یکسری مزایا دارد و یکسری معایب  

ه از خانواده خود  دارد. معموال افرادی که به این کشور مهاجرت می کنند با توجه به این ک

دور خواهند شد و پس از داشتن اقامت امکان بازگشت سریع به کشور خود را ندارند به  

آن ها سخت خواهد گذشت و این یکی از کوچکترین موضوعات می باشد فردی که با  

التاری وارد این کشور می باشد با قوانین جدید روبرو می شود که باید خود را با آن وقف  

 .دهد

گر معایب آن دانش زبان می باشد، اگر فردی زبان انگلیسی را نداند، به طور قطع  از دی 

برای زندگی در این کشور به مشکل خواهد برخورد چرا که بسیاری از افراد بدون  

بررسی خیلی از مسائل از جمله: سن، زبان، تحصیالت و تمکن فقط شانس خود را برای  

 .این برنامه اقدام می کنند 

باالیی برای   کشور آمریکا هزینه های عیب این نوع مهاجرت این است که،  بزرگترین 

زندگی دارد. افرادی که برای این برنامه می خواهند اقدام کنند می بایست توانایی تامین  

 .هزینه های زندگی خود را داشته باشند

 

 

 و دریافت  مشاوره تحصیل در کانادا جهت اطالع از نحوه دریافت بورسیه تحصیلی کانادا

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 سربازی در سپاه و مهاجرت

ی در سپاه، سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  مشکالت سرباز

سربازی در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریکا، آیا خدمت در سپاه مانع  

 از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا

ود، به علت نبود  های مهاجرتی یا غیرمهاجرتی خمتقاضیان ایرانی برای انجام مصاحبه

سفارت آمریکا در ایران، مجبور هستند تا به ابوظبی )امارات(، آنکارا )ترکیه( و یا  

 .ایروان )ارمنستان( رجوع کنند

گیرد، اما تا چندی  برای ایرانیان انجام می هاهای محدود در این سفارتخانهگرچه مصاحبه

خی از شهرهای ایران خودداری  پیش امارات از صدور ویزا برای مردان ایرانی متولد بر

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://irantahsil.org/category/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


)تنها به دبی( برای   می کرد. با رفع این مشکل در چند هفته گذشته، اکنون ویزای ورود

شود ایرانیان صادر می . 

 آیا خدمت در سپاه مانع از ورود به امریکا میشود؟

مشکالت سربازی در سپاه، سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه و مهاجرت،  

ر سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در سپاه و ویزای امریکا، آیا خدمت در سپاه مانع  سربازی د

 از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا

انجام دوران اجباری خدمت نظام وظیفه در سپاه پاسداران، یکی از مشکالت متقاضیان  

 .مرد ایرانی برای مهاجرت به آمریکا است

های تروریستی قرار  سپاه پاسداران را در سیاهه گروه ۲۰۱۹ریل سال دولت ترامپ در آو 

داد. کلیه افرادی که دوران خدمت نظام وظیفه خود را در سپاه پاسداران گذرانده باشند،  

بدون توجه به رتبه و یا وظایف خود در دوران خدمت، آن وضعیت   های پیش،حتی سال

قانون   ۲۱۲آید و طبق ماده به حساب می آنان به عنوان همکاری با سازمان تروریستی

شوندرو میمهاجرت و ملیت آمریکا، با منع صدور ویزا روبه . 

قانون مهاجرت و ملیت حق تقاضای معافیت و مستثنی بودن از این ماده  ۲۱۲گرچه ماده 

را در اختیار متقاضی قرار داده است، اما درصد قبولی چنین تقاضاهایی در دو سال  

درصد بوده است ۱۵از  گذشته کمتر  . 

چنین افرادی ممکن است به پذیرش »همکاری با سازمان تروریستی« متهم شوند،  

بنابراین پیشنهاد می کنیم از این کار صرف نظر کرده و به کشور بیگانه اجازه سواستفاده 

 .ندهید

تواند سرآغاز تحول و پیشرفت در زندگی افراد در اینکه مهاجرت به کشور دیگری می

د شکی نیست اما شناخت کافی از محیط جدید و دانستن نقاط مثبت و منفی زندگی در  شو 

تواند کمک کند که فرد با آگاهی و زمینه ذهنی  ای دیگر با فرهنگ و آداب دیگر، میجامعه

 .صحیح، به انتخاب دست بزند

متفاوتی برای  تواند نتایج از زبان یکی از افراد با تجربه در این زمینه: هر هجرتی می

های اخیر بیشترین مشکالت را در زندگی ایرانیانی  افراد مختلف داشته باشد. در سال

اند، در حالی که بعد از  ام که از راه برنده شدن در التاری گرین کارت به آمریکا آمدهدیده

اند و بین میل به از دست ندادن گرین کارت و تمایل به  مدتی کوتاه، سرخورده شده 

اند. در دو سال اخیر، چند  ن به ایران و زندگی در کنار عزیزانشان، فرسوده شدهبرگشت 

شناختم، عطای گرین کارت را به لقایش بخشیدند و به ایران  ایرانی که دورادور می

 .برگشتند

 



 خالصه مطالب 

التاری،   + 2023 مشکالت سربازی در سپاهدر این مقاله سعی بر آن شده است تا 

مهاجرت؛ ویزا و اپالی را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از  

  2023خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص مشکالت سربازی در سپاه 

+ التاری، مهاجرت؛ ویزا و اپالی برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت  

با کارشناسان مجرب ایران تحصیل   خود را از طریق مشاوره تحصیل در خارج از کشور

 .دریافت نمایید 

 

جهت اطالع از مشکالت سربازی در سپاه،سربازی در سپاه و التاری، سربازی در سپاه 

سپاه و ویزای امریکا، آیا خدمت   و مهاجرت، سربازی در سپاه و اپالی، تاثیر خدمت در

در سپاه مانع از ورود به امریکا میشود؟ خدمت در سپاه و ویزای کانادا با مرکز مشاوره  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از تماس از 

 تعطیل 
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