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 اجرای قانون در فرودگاه  

م. با حقوق خود هنگام مواحهه با مامورین اجرای قانون در فروئگاه ها آشنا شوی  

اهم شد؟ومامورین اجرای قانون مواجه خاز ایاالت متحده با چه دسته از  هنگام ورود یا خروج  

با مامورین تحقیق در مورد  در مرز احتمال مواجه شدن با مامورین گمرک و حفاظت از مرزها وجود دارد. همینطور احتمال دارد 

است.   امنیت کشور قسمتی از اداره مهاجرت  و گمرک در مورد  ه شوید. اداره تحقیقامنیت کشور مواج  

 

عتبر داشته باشم هنوز هم ممکن است مامورین اجرای قانون من را  اگر من هنگام ورود به ایاالت متحده مدارک مسافرتی م   

 متوقف و بازرسی کنند؟ 

می توانند وارد ایاالت متحده شوند و همچنین  آنها تا مطمئن شوند که بطور کلی مامورین می توانند مردم را در مرزها متوقف کنند 

این امر حتی در صورتی که شکی در مورد شخص یا متعلقات وی   می توانند متعلقات آنها را برای مواد ممنوعه بازرسی کنند.  

. به اعتقاد دولت اینگونه  جستجو بدون اینکه شکی در مورد فرد وجود داشته باشد شامل  پذیر است  اشته باشد هم امکاند وجود ن

دستگاه های الکترونیک مانند کامپیوترهای لپ تاپ و تلفن های همراه هم می شود. ولی این امر از نظر حقوقی جای بحث دارد.  

قومیت یا اعتقادات سیاسی انتخاب کنند.   -جنسیت –  ملیت هنگام تولد -نژاد–مامورین نمی توانند افراد را بر اساس مذهب    

 آیا مامورین مرزی می توانند در مورد وضعیت مهاجرت من سواالتی بعمل آورند؟  

مامورین مرزی حق دارند در مورد وضعیت مهاجرتی شما سوال کنند تا بتوانند تصمیم بگیرند شما می توانید وارد مملکت شوید یا  

د پاسخ دهید. هرچند خودداری  د اثبات تابعیت یا هویت شما می شومتحده هستید فقط باید به سواالتی که در مور خیر. آگر تابع ایاالت 

بیشتری  منجر به تاخیر و یا بازرسی های ی توانداز پاسخ به سواالت معمول مربوط به طبیعت مسافرت و منظور شما از مسافرت م

وضعیت را حفظ کرده اید فقط ملزم به پاسح به سواالتی هستید که در مورد هویت و   قانونی دارید و این شود. اگر شما اقامت دائم 

اقامت دائم از شما پرسیده می شوند. پاسخ ندادن به سایر سواالت احتماال" منجر به تاخیر خواهد شد ولی مامورین حق  ممانعت از 

ولی اگر تابع ایاالت متحده نباشید و ویزای گردشی داشته باشید  ورود شما به ایاالت متحده را بخاطر پاسخ ندادن به سواالت ندارند.  

پاسخ ندادن به سواالت می تواند منجر به ممانعت از ورود شما  به ایاالت متحده گردد. مامورین نمی توانند افراد را بر اساس مذهب  

شما به ایاالت متحده   ورین گمرک مانع ورود قومیت یا اعتقادات سیاسی انتخاب کنند. اگر مام -جنسیت –ملیت هنگام تولد   -نژاد–

داشته باشید باید ترس خود را به مامور گمرک   در مملکتی که از آن سفر کرده اید را ذیت و آزار یا شکنجهشوند و شما ترس از ا 

ع دهید و تقاضای پناهندگی کنید. اطال  

اسی من سوال کنند؟مورین مرزی می توانند در مورد اعتقادات مذهبی یا اعتقادات سی  آیا ما  

در مورد   . مامورین گمرک گاهی از مسافرینندستهمورد حمایت اصل اول قانون اساسی  انجمن ها  سیاسی و  –اعتقادات مذهبی  

موسسات مذهبی که به آنها تعلق دارند و اعتقادات سیاسی آنها سوال می کنند. معموال  –مراسم مذهبی  -وابستگی های مذهبی آنها

مسلمان هدف آنها بوده اند. سوال از مسافرین در مورد اعتقادات مذهبی یا سیاسی آنها نقض حقوقی است که در قانون  مسافرین 

بین نمی روند. بنابراین اتباع آمریکا یا اشخاصی که اقامت   ز اساسی و قوانین فدرال آمریکا تضمین شده اند. این حقوق در مرز ورود ا

و این امر مانع از ورود آنها به   دائم دارند الزامی ندارند به سواالتی که در مورد اعتقادات مذهبی یا سیاسی از آنها می شود پاسخ دهند

توانید تقاضای دیدار با سرپرست آنها را بعمل  ایاالت متحده نخواهد شد. اگر مامورین گمرک بر اینگونه سواالت اصرار کنند می

آورید. اگر تابع آمریکا نیستید و با ویزا وارد شده اید اعم از ویزای گردش یا غیره می توانید از پاسخ به سواالت کلی در مورد  

االت اضافی شود و یا  اعتقادات مذهبی و سیاسی خودتان خودداری کنید ولی این امر ممکن است منتج به تاخیر ورود یا پرسش سو

اینکه از ورود شما به کشور جلوگیری شود.  اگر به شما گفته شود که نمی توانید وارد کشور شوید و شما ترس داشته باشید که در  

که از آن مسافرت کرده اید  مورد اذیت و آزار یا شکنجه قرار بگیرید باید مراتب را به مامور    یصورت برگردانده شدن به کشور 

ک اطالع دهید و تقاضای پناهندگی کنید.  گمر   
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 آیا هنگام ورود به این کشور باید با انگشت نگاری موافقت کنم؟  

 کلیه بازدیدکنندگان و افرادی که دارای اقامت دائم هستند هنگام ورود از خارج به ایاالت متحده انگشت نگاری می شوند.  

ه طوالنی انتخاب شوم چه باید بکنم؟ درصورتیکه هنگام ورود به ایاالت متحده برای مصاحب   

برای   تابعیت داشته باشید همیشه می توانید وارد شوید و اگر  این امر کامال" مربوط به وضعیت قانونی شما دارد. درصورتیکه

ید از پاسخ  می توان بیش از حد کنجکاوی کنند ت زیاد  با سواال  مامورین و مصاحبه طوالنی هنگام ورود به ایاالت متحده انتخاب شدید 

به سواالت آنها خودداری کنید ولی باید بدانید که این امر موجب تاخیر در ورود یا بازرسی اضافی خواهد شد. این امر در مورد  

ولی باید بدانند که پاسخ ندادن   افرادی که اقامت دائم دارند نیز به همین صورت است یعنی مانع ورود این افراد به کشور نمی توان شد

الت موجب تاخیر ورود یا بازرسی اضافی خواهد شد. پاسخ ندادن به سواالت توسط دارندگان ویزا یا گردشگران  می تواند  به سوا

. منجر به جلوگیری از ورود آنها شود  

  با سرپرست آنها را د باید شکایت کرده و تقاضای دیدار در صورتیکه سواالت مامورین نامناسب باشند یا بیش از حد کنجکاوی کنن

با  می شود.(  نیز  افرادی که اقامت دائم دارند یا دارندگان ویزا و گردشگران  -بعمل آورید. ) این امر شامل افرادی که تابعیت دارند

اینکه مامورین مرزی ممکن است این موضع را اتخاذ کنند که شما حق  داشتن وکیل را در بازرسی مقدماتی و ثانوی ندارید و لی  

  که شماه تلفن وکیل یا موسسه خدمات حقوقی را همراه داشته باشید که اگر احساس کردید حقوق شما نقض می شودتوصیه ما این است 

اگر هنگام ورود به ایاالت متحده مامورین از آنها بخواهید که با وکیل تماس بگیرید.    طوالنی نگه داشته شده ایدت و یا اینکه برای مد

می  اب جرم کتحت توقیف هستید یا اینکه کامال روشن شود که مامور مربوط مظنون به ارت مرزی یا گمرک به شما اخطار دهند که

سکوت استفاده   قانونی . در صورتیکه می خواهید از حقتقاضای صحبت با وکیل کنید بیشتر  باشد باید قبل از پاسخ دادن به سواالت 

برسانید. مامورین ای بلند به گوشداین امر را با ص کنید باید    

ا باید رمز عبور لپ تاپ خود را  به مامورین اجرای قانون در مرز بدهم و یا قفل تلفن همراه خود را باز کنم؟  ی آِ  

در    مامورین گمرک گاهی از مسافرین رمز عبور لپ تاپ و یا باز کردن قفل تلفن همراه آنها را جویا شده اند. وضعیت قانونی شما

جلوی ورود اتباع  دارد. را  در ارائه رمز عبور لپ تاپ و یا باز کردن قفل تلفن همراه  ینقش اساسی در مورد تصمیم گیر  این کشور 

ایاالت متحده را نمی توان بخاطر عدم ارائه رمز عبور یا باز نکردن قفل تلفن همراه گرفت. سرپیچی از این امر می تواند منجر به 

ر گردد. این امر در مورد افرادی که اقامت دائم دارند و اقامت آنها  سواالت اضافی و یا ضبط وسیله برای یازرسی بیشت -تاخیر ورود

معتبر است هم به همین صورت است و نمی توان کارت اقامت آنها را باطل کرد مگر در دادگاه با حضور قاضی. ولی افرادی که  

درخواستی را ارائه ندهند ممکن است از ورود  ه ویزا ندارند اگر رمز عبور ویزا دارند و یا اینکه از توابع کشورهائی هستند که نیاز ب

اگر ماموری لپ تاپ یا تلفن  قبل از اعالم تصمیم خود مراتب را سبک و سنگین کنند. به آمریکا محروم شوند بنابراین آنها خود باید 

برای دریافت اطالعات بیشتر از بازرسی وسائل سید بگیرید. ر همراه شما را مورد بازرسی قرار داد و ضبط کرد حتما از او 

 الکترونیکی روی لینک ریز کلیک کنید.  

 https://www.aclu.org/blog/free-future/can-border-agents-search-your-electronic-devices-its-

complicated    

 

اگر من را برای بازرسی بدنی ودر آوردن لباس انتخاب کردند چه باید کرد؟     

با در آوردن لباس بازرسی معمول نیست و باید بر اساس "َشک معقول" باشد و در مکان خصوصی صورت  همراه بازرسی بدنی 

 گیرد.

 در فرودگاه هنگام بازرسی امنیتی با چه تیپ مامورین اجرای قانون یا مامورین دیگر دولتی مواجه خواهم شد؟  

را بعمل می آورند. این مامورین وظیفه مامورین اجرای قانون را   یو نقل بازرسی امنیت در فرودگاه ها مامورین اجرای امنیت حمل

های آنان است. مامورین بازرسی امنیتی می توانند مسافران و چمدان های آنان را  و بار  چمدان -ندارند و کار آنها بازرسی مسافرین

https://www.aclu.org/blog/free-future/can-border-agents-search-your-electronic-devices-its-complicated
https://www.aclu.org/blog/free-future/can-border-agents-search-your-electronic-devices-its-complicated
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مامورین احرای قوانین مانند پلیس فرودگاه در فرودگاه ها   افزون بر انهارا توقیف کنند.   آنهاتوانند   یدر مرز بازرسی بگردند ولی نم

 حضور دارند. 

آیا بعد از رد شدن از دستگاه های فلز یاب و یا بعد از اینکه مامورین قانع شوند در بار من اسلحه وجود ندارد باز هم امکان گشتن  

 من و یا بارم وجود دارد؟  

ما  بله. حتی اگر در بازرسی اولیه توسط بازرسان امنیتی چیز مشکوکی دیده نشود بازرسین همواره حق دارند بازرسی شخصی از ش

قومیت یا اعتقادات   –جنسیت  -ت هنگام تولدملی  -نژاد -لیکن این بازرسین حق ندارند بر اساس مذهبیا بارتان را بعمل آورند.  

 سیاسی شما را برای بازرسی مجدد انتخاب کنند.  

          م چه؟  اگر من پوشش مذهبی روی سرم داشته باشم و توسط مامورین امنیتی فرودگاه برای بازرسی مجدد انتخاب شو

شما حق دارید که روسری مذهبی خود را بپوشید. اگر از شما خواسته شود که روسری مذهبی خود را بردارید شما حق دارید اصرار  

کنید که همواره هنگام بازرسی مجدد روسری را داشته باشید. ولی اگر زنگ خطر به صدا در اید مامورین امنیتی می توانند تقاضای  

افی کرده و از روی روسری سر شما را بازرسی کنند و یا از شما بخواهند که روسری را بردارید. شما هم حق دارید  بازرسی اض

 تقاضا کنید که گشتن سر و بدن شما توسط شخصی از جنسیت خود و در محل خصوصی صورت گیرد.  

نید بگوئید که موافق با اینکار نیستید و ترجیح می اوند می تامنیتی فرودگاه دست به روسری شما بزن  اگر نمی خواهید که مامورین 

می   خود یر در این حالت شما را به گوشه ای می برند و در حضور مامور امنیتی دست روی روسدهید خودتان اینکار را بکنید. 

ه مواد شیمیائی را بعمل کشید. بعد از این مرحله مامورین امنیتی ممکن است با کشیدن باند پنبه ای روی دست شما آزمایش باقی ماند

. اگر این آزمایش را بگذرانید باید بتوانید به پرواز خود برسید. اگر مامورین امنیتی اصرا داشته باشند که روسری را بردارید  آورند

  -ت هنگام تولدملی -شما هم حق دارید تقاضا کنید که در محل خصوصی صورت گیرد. بازرسین حق ندارند صرفا" بر اساس  نژاد

   قومیت یا اعتقادات سیاسی شما را برای بازرسی مجدد انتخاب کنند. –جنسیت  -مذهب

 اگر همراه بچه مسافرت کنم چه؟  

می توانید تقاضا کنید بچه ها از بازرسی توسط دستگاه هائی که با استفاده از اشعه کار می کنند معاف شوند. با اینحال نمی توانید  

ژاکت نازک و کفش های خود را در   -تقاضا کنید که از گشتن بدنی هم معاف شوند. بچه های زیر سیزده سال می توانند روسری

 نیاورند.  

ده و یا فرمول های غذائی بچه ها مسافرت کنم چه؟  گر با شیر دوشی ا  

با مقادیری بیش از سه اونس شیر یا فرمول غذائی بچه )و یخ های  والدین و یا اشخاصی که از بچه مراقبت می کنند می توانند 

ی مراتب را به  حفاظتی برای خنک نگاه داشتن شیر دوشیده شده یا فرمول غذائی ( سفر کنند مشروط بر اینکه در مرکز بازرس

هنگام عبور از مرحله بازرسی  مامورین ممکن است مایع را به احتمال وجود مواد منفجره مامورین امنیتی بازرسی اطالع دهند.  

همینطور شیر دوشیده شده و یا  مامورین امنیتی می توانند تقاضا کنند که ظرف حاوی مایع هنگام بازرسی باز شود.  بازرسی کنند. 

داد.  شرکت هواپیمائی  ات و یا ژل ها  در چمدان گذاشت و به بار عائی بچه ها را می توان مانند سایر مایفرمول های غذ  

اگر در هواپیما باشم آیا خدمه هواپیما می توانند من را مورد بازجوئی قرار داده و یا از من بخواهند که هواپیما را ترک کنم؟       

ولی  د. نسافرین زن یا مردی که از نظر منطقی بنظر تهدیدی برای پرواز باشند جلوگیری کنخلبان های هواپیما می توانند از پرواز م

قومیت یا   -جنسیت– ت هنگام تولد ملی   -نژاد-نمی توانند بر اساس تعصب شما را مورد سوال و جواب قرار داده یا بر اساس مذهب

 اعتقادات سیاسی از پرواز شما جلوگیری کنند.  

در صورتیکه هر بار که سفر هوائی می کنم توسط مامورین اجرای قانون مورد سوال و جواب قرار بگیرم و به این نتیجه برسم که  

بکنم؟  در لیست افرادی که "نمی توانند پرواز کنند" یا لیست "امنیت ملی" قرار گرفته ام چه باید  
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 ز برنامه پاسخگوئی به مسافرینا  . اگر اعتقاد دارید که اشتباها" در لیست قرار گرفته اید باید با اداره امنیت حمل و نقل تماس بگیرید

موجود است. ولی اگر فکر می کنید دلیلی برای کنجاندن نام شما در لیست  اینجا اطالعات بیشتر در .     توضیح بخواهیدو استفاده کرده 

د دارد با وکیل تماس بگیرید.  وجو  

Traveler Redress Inquiry Program.    
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