
 

  
 خالصه 

 د�آ�اە ش�  سفر  مهنگا تان در   قانوین  ق حقو از 

• TSAو  CBP  ی ، نژاد   یشما را بر اساس مشخصات مذهب  ننداتو  نمی  

   بپرسند.  یسواالت اضاف  ای   تحقیق بیشتری  یبرا  یقوم  ای

شما را مجبور به باز     یتوانند ول  یشما را گرفته م  یک یالکترون  لی وسا •

مقدار اطالعات    یها برا  تیتوانند. محدود  یکردن قفل آنها کرده نم

CBP  یبا شعبه محل  شتر یمعلومات ب  یوجود دارد. برا  CAIR    تماس

 .دیریبگ
کارت دارند،    نیگر  ا ی) و  زنیتی(س   ییکا ی که اتباع آمر  یتوان کسان   ینم •

از ورود به کشور منع کرد مگر   از پاسخ به سؤاالت   یبه خاطر خود دار 

 )(١٤که در قانون (  یکارت دارند، به طور   نیکه گر  یسفر کسان  نکهیا
(aق طلب ح اما    نبوده باشد. ضرر    ی ب  ای شده است کوتاه    فیتعر   ١١٠١  

تاخ   یقانون به  است  ممکن  تتصرف    ایو    ریشما  شما  وسط  دستگاه 

 .دگرد منجر    شتریب  یبازرس   یبرا  نیمأمور
توانند    یم  یدارند، در صورت عدم همکار  زایتبعه که و ریافراد غ  یبرا •

  ل ی کنند. قبل از خروج از کشور با وک  یر یجلوگاز ورود آنها به کشور  

 . دیصحبت کن

  س تما   CAIR  با  ،سفر  حیندر    تبعیضو    یتآزار و اذ  ارشگز  یابر •

 . بگیرید



 

  تان با دفتر    تیطرح گزارش شکا  یبراCAIR  دیریتماس بگ.   

 د یپرواز را تهد  تیامن   یمعتقد باشد که مسافر   یبر اساس مشاهدات منطق  ارهیط   لوتیاگر پ  

تواند از    ینم  لوتیکند. مگر پ   یتواند از سوار کردن آن مسافر در پرواز خوددار   یکند، م  یم

  ت، یجنس  ت،یمل  ن،ی تعصب آموز که بر اساس د  یبه خاطر قضاوت ها  ایبپرسد    یشما سؤال

 کند.   یباشد از سوار کردن شما خوددار   یاسیس  دیعقا  ای  تیقوم

 

 از شما سؤال کند   لیدر موارد ذ.   

 شما    تیدر باره مل 

   هدف سفر شما    ایمقصود 

 االتیکه در زمان برگشت به ا  یزیهر چ  

که در زمان رفت به    د یآور  یمتحده م

 . دی همراه نداشت

 آنها  اتیبکسها و تمام محتو  تفتش   

 م  یکیالکترون  لیوسا گرفته  را   یشما 

شما را مجبور به باز کردن     یتوانند ول

   .توانند   یقفل آنها کرده نم
برا  تیمحدود اطالعات    یها  مقدار 

CBP  برا دارد.  معلومات    یوجود 

محل  شتریب شعبه  تماس    CAIR  یبا 

 . دیریبگ
 

CBP �تواند:  ن 
 
 مذهب مشخصات  اساس  بر  را  ،    ی شما 

  ای  بیشتری  قیتحق  یبرا  یقوم  ای  ینژاد 

 . بپرسند  یسواالت اضاف

 بدون اطالعات    یشما سواالت عموم  از

بپرس بده  دیموثق  نشان  شما    دیکه 

طور مثال ، . به  دیکرده ا   یقانون شکن

 یتوانند از شما در مورد زندگ  یآنها نم

کار    ،یشما ، محل وقت گذران  یشخص

 سؤال کنند.عبادت شما    ای

ن مسؤل ن گمرک و تأم  نی    ت�امن نی
(CBP)�  :تواند 

 ا ی  ی، نژاد   یشما را بر اساس مشخصات مذهب  

اضاف  ای  بیشتری  قیتحق  یبرا   یقوم   یسواالت 

   . بپرسند

 عموم سواالت  شما  موثق    یاز  اطالعات  بدون 

کرده    یشما قانون شکن  دیکه نشان بده  دیبپرس

به  دیا نم.  آنها  از شما در    یطور مثال ،  توانند 

  ، یشما ، محل وقت گذران  یشخص  یمورد زندگ

   سؤال کنند.ا عبادت شما  یکار  

   تفتش، شما را برهنه    یبرا  ایبه شما زوالنه بزنند

 کنند.

چگونه حالت مهاجرت شما در زمان   
 � �ی تقاضا کردن حقوق تان در �حد تأث

 گذارد؟

 از    یرا به خاطر خوددار  ییکا ی توان اتباع آمر  ینم

اما  پاسخ به سؤاالت از ورود به کشور ممنوع کرد ،  

  ایو    ریشما ممکن است به تاخ   یطلب حق قانون

  ی بازرس   یبرا  نیتصرف دستگاه شما توسط مأمور

 منجر گردد.    شتریب

 کسان  ینم گر  یتوان  دائم    نیکه  (اقامت  کارت 

  نکه یبه کشور منع کرد مگر ا  د) دارند، از ورویقانون

 ١١٠١)    a)(  ١٤که در قانون (  یسفر آنها به طور

قصد و   یضرر و ب   یب  ای شده است کوتاه    فی تعر

 نبوده باشد. غرض  

 دارند، در صورت عدم    زایتبعه که و ریافراد غ یبرا

  ی ر یجلوگتوانند از ورود آنها به کشور    یم  یهمکار

 . دی صحبت کن  لی کنند. قبل از خروج از کشور با وک

 

    (TSA)حمل و نقل   ت�ادارە امن
 توانند:  ن�

 را که در   یتمام افراد   تینام و شماره نشان هو

دخ تمام    لیحادثه  و  نموده  درخواست  هستند 

   . دیسیحتمًا بنواطالعات را  

 دیآن اشخاص را بکن  نیصحبت با آمر  یتقاضا  . 

 از بق  دیبپرس   ه یاگر رفتار آنها با شما که تفاوت 

  ت، ینام ، ظاهر، لباس ، نژاد ، قوم   لیداشت به دل

 ت شما بود. یمل  ایو    نید

     را حادثه  شاهدان  تماس همه  اطالعات  و  نام  

 . د یسیبنو

 حادثه    یو چگونگ  قیفورًا بعد از وقوع حادثه، حقا

 خیکه شماره پرواز، تار دیباش قنی. متدیسیرا بنو

  . دینموده ا  دیرا ق  مایپرواز و نام هواپ

با شما به  د �با یت یو کارکنان امن ما �کارکنان ادارە هواپ
مانه   یرفتار  ،یمساف��ر  ارە�ط ک�عنوان مسافر  مح�ت

با شما به  د �کن  و مؤدبانه داشته باشند. ا�ر فکر �
ن آم ض�تبع یگونه ا شدە است، شما حق رفتار   �ی

 شکا د �دار 
�
 د �کن  ت�فورا
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 Council on American-Islamic Relations 

KNOW YOUR RIGHTS   While Traveling 


