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نقض حقوق زنان در بازرسی
 فرودگاه امام خمینی

روایت هایی از نقض حقوق حریم شخصی
در بین تمام روایت های مطرح شــده زنــان در فضای مجازی از 
بازرسی در بخش حراست فرودگاه، بیشــترین آن در فرودگاه امام 
خمینی اتفاق افتاده که باعث واکنش های منفی در فضای مجازی 

شده بود.
در همین رابطه اکانتی به نام کیمیا خسروی در صفحه شخصی 
توییتر خود نوشــته است:  «دو ماه پیش خانم بازرس  فرودگاه امام 
بعد بازرســی های فراوان همچنان رضایت نداد و من رو فرســتاد 
پشــت پرده و گفت ... که چون مســافرهام منتظــر بودند چاره ای 
نداشتم. دوماهه تصویر حقارتی که کشیدم از ذهنم پاک نمی شه».

همچنیــن اکانت دیگری به نام یک جلبگ بنفش تعریف کرده: 
«بازرســی خانم ها تو  فرودگاه امام حد و مرزهای بازرسی بدنی رو 
جابه جا کرده. امروز خانومــه ... رفتم دفتر پلیس فرودگاه و ماجرا 
رو تعریف کردم آقایی که اونجا بود می گه الزم نیســت جزئیات رو 
تعریف کنی، گفتم شــما طاقت شــنیدن ماجرا رو ندارین ولی این 
اتفاقیه که تحت نظارت شــما داره میفته و من چیزی که تو تحمل 
شنیدنش رو نداری زندگی کردم. به هر مأموری امروز رسیدم گفتم 

شمام می خوای بدونی ...؟!».
روایت دیگری از Bengrave منتشــر شــده که نوشته است: « تو 
فــرودگاه تفلیس به مدت چهل وپنج دقیقه بازرســی کردن، کامال 
بی دلیــل تمام وســایل و بدنم رو گشــتن تا آخر بــا داد و بیداد رو 

سرشون ولم کردن».
اکانت Maryam fparsa هم نوشــته: من وقتی مســافر بودم، 
خواهرم  رو بردن پشت پرده اونجا و مجبورش کرد اون پلیس زن تا 
لباس زیرش رو دربیاره و ... خواهر من هم جوراب شلواری پوشیده 
بود و بخاطر بیحال بودنش بخاطر رفتن من، تن به این کار داده بود. 

هیچ وقت هیچ جایی نتونستم بگم این ماجرارو.
اکانت توییتــری به نام abcd تعریف کرده: «  تو فرودگاه مهرآباد 
اینکارو با من کردن و همین ســؤاالی مســخره رو پرســید بعدشم 
مجبورم کرد ...ولی وقتی رفتم به مسئولش گفتم ازم عذرخواهی 

کردن».
دختری با اکانت Gazali روایت کرده است: «  روزی که من داشتم 
از ایران می رفتم همین رفتارو دیدم گفت لباســات دربیار بعدشــم 
گفت من اگر می خواســتم اذیتت کنم بازرسی بدنی می کردم ببین 
بهت دســت نزدم. فقط اون لحظه گفتــم دیگه برنمی گردم چون 
گربم باهام بود فقط نگران بچم بودم اذیتش نکنن. امیدوارم هرگز 

برنگردم و دوباره این رفتارچندش آور رو نبینم».
همچنیــن Shabaviz هم در واکنــش به این روایات نوشــته: 
  «دو ماه پیش پرواز ما همزمان بــا پرواز زائرین نجف بود و به طرز 

چندش آوری بازرسی بدنی می کردن. ...».
شــخص دیگری با نام بئو در فضای مجازی گفته است:   جالبه 
که اگه نیتشون صرفا بازرسی باشه اصال نیازی به دست زدن نیست، 
تو قســمت مردونه صرفا از زیر دستگاه رد می شی و اگه بوق بزنه 
با یه دســتگاه دیگه باال تا پایین اســکن می کنن و می گن برو! هیچ 

لمسی وجود نداره ...»
اکانتی به نام Mani هم در انتقاد از این نوع بازرســی ها نوشته 
اســت: «چه فرودگاه خمینی چــه مهرآباد واقعا هردفعه ســفر 
زهرمارم می شه اعتراضم کردم بیشتر...، خنده دارش اینه هر دفعه 

می پرسه کجا می ری چه فرقی واست می کنه».
زینب دیگر کاربر توییتر گفته:   «تــو فرودگاه جنوب پیراهن بلند 
تا مچ پا تنم بود گفت شــلوار پات نیست نمی شه بری گفتم همین 
جلوییم عرب بود چرا اون می تونه بره؟ لباس اونم دادی باال چک 

کردی شــلوار پاش نیست؟ گفت شما بقیه چیزارو مثل اونا رعایت 
می کنی که خودتو مقایســه می کنی؟ ... همــکاراش می گفتن ول 
کــن ول نمی کرد».  همچنین manti کاربر دیگری نوشــته:   «منم با 
پیرهن رفتم فرودگاه دامنم تا نوك پا. گفت پات رو بذار لب صندلی، 
گذاشتم دید دامنم نرفت باال. مونده بود چی بگه گفت به ما گفتن 
با دامن نباید سوار هواپیما بشین، گفتم نامه ش کو؟ گفت شفاهی 
گفتــن. خالصه جنگ راه افتــاد اما باالخره با همون لباس ســوار 
شدم». اکانت زهرا هستم، نوشته اســت: «  فرودگاه اهواز زمستون 
بود بافت شــنل پوشــیده بودم خانمه بازرسی بدنی پیله پیله چرا 
جلوش بازه گفتم چیکار کنم االن چیزی ندارم عوض کنم. ...شنلم 
رو که نو بود با منگنه واســم باال تا پایین منگنه زد و بســتش. منم 
کلی داد و بیداد کردم ولی فایده نداشــت دیگه. شنلم رو نپوشیدم 

چون خراب شد ».
اینها بخشــی از روایت هــای موجود در فضای مجازی اســت 
کــه افراد در مــورد آن صحبــت کردند و روایت های بی شــمار از 
بازرسی های بدنی وجود دارد که حتی افراد قادر به بازگوکردن آن 
نیستند و بار مشکالت روانی آن را تا مدت ها با خود حمل می کنند.

نیازمند بازنگری در ضوابط بازرسی هستیم
گلناز فیروزی وکیل و کارشــناس ارشــد جزا در رابطه با حقوق 
قانونی افــرادی که در معرض این نوع بازرســی ها قرار می گیرند، 
می گویــد: در قوانین ایــران در مورد نحوه بازرســی بدنی به طور 
خاص حرفی به میان نیامده اســت و حدود و ثغور آن مشــخص 
نشــده است، ولی درخصوص تفتیش و بازرسی ما یک سری قواعد 
کلی پیش بینی شــده داریم که می توان آنها را به بازرسی بدنی هم 
تعمیم داد. بــه طور مثال ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرســی کیفری 
این طور مقرر کرده که چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص 

در تزاحم باشــد در صورتی مجاز اســت که از حقوق آنها مهم تر 
باشد، یکی از قوانینی که می توان گفت از حقوق اشخاص و حقوق 
شخصی افراد مهم تر است مسائل امنیت داخلی و خارجی کشور 
اســت و بنابرایــن به نظر می رســد مهم مکان و زمــان هرکدام از 
آنهاست که دلیل ســلیقه ای عمل کردن ارگان ها و دستگاه ها هم 
همین باشــد، به طور مثال ما می بینیم و مشــاهده می کنیم که در 
بعضی از فرودگاه های کشور بازرسی بدنی به نحوه سختگیرانه تری 
انجام می شــود در صورتی که در یک ســری از فرودگاه های دیگر 

شدت بازرسی بدنی کمتر است.
وی ادامــه می دهد: یا بــه طور مثال در بعضــی از زمان ها 
مثل وقتی که اتفاقات تروریستی صورت می گیرد یا بمب گذاری 
می شــود یــا زمــان انتخابــات اســت، زمان های حــدوث این 
اقدامات تروریســتی و بمب گذاری، بازرســی های بدنی به نحو 
ســختگیرانه تری صورت می گیرد. اینکه روایت هایی به دســت 
شــما رســیده از بعضی از افراد که از نحوه بازرسی بدنی خود 
ابراز ناراحتی کردند، اگر این نوع از بازرســی ها خالف عرف بود، 
یعنی خالف آن عرف و شــرایط مکانی و زمانی که عرض کردم 
بوده و به نحوی صورت گرفته باشــد که به کرامت انسانی آن 
اشخاص لطمه وارد کرده باشد، آن اشخاص می توانند به لحاظ 
رفتــاری و حرکاتی کــه موجب تحقیر آنها شــده تحت عنوان 
توهیــن عملی طرح شــکایت کنند، چراکه ما یــک ماده واحده 
قانون از مجلس داریم که توهین عملی را به رسمیت شناخته 
است. این وکیل اضافه می کند: در نهایت اینکه به نظر می رسد 
با توجه به خأل قانونی که درخصوص بازرسی بدنی وجود دارد، 
مــا نیازمند بازنگری در جهت تعییــن چارچوب ها و ضوابط به 

طور خاص برای بازرسی بدنی هستیم.

در برابر آزار سکوت نکنیم
ایراندخت فیاض روان شــناس و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
عالمه در رابطه با حفاظت روانی اشــخاص از خــود در برابر آزار 
جنسی و همین طور احساســات ناخوشایند مسافران زن در بخش 
بازرســی حراســت فرودگاه، می گویــد: باید از کودکــی به بچه ها 
آموزش دهیم که اگر ناخواسته در معرض آسیب و شکستن حریم 
خصوصی قرار گرفتند و فیزیک بدن هم در این تعرض درگیر شــد، 
ســکوت نکنند، این موضوع را نادیده نگیرنــد و پنهان کاری نکنند، 
حتما در مورد این موضوع با بزرگ ترها صحبت کنند، در این صورت 
جلوی بزهکاری تا حدی گرفته خواهد شد چون در غیر این صورت 
آسیب های بسیاری ایجاد خواهد شد و کامال به موضوعات تربیتی 

و فرهنگی ما برمی گردد.
وی ادامه می دهد: توجه کنید که آزار جنسی در روان شناسی 
تعریفی دارد، اینکه با چه قصدی و چگونه و با چه حســی این 
اتفاق می افتد مطرح اســت، اما اگر فردی مثال در کودکی مورد 
آزار جنســی قرار گرفته باشــد و این نوع بازرسی باعث تداعی 
آن احساســات او شــود و روانش را به هم بریزد، باید حتما به 
روان شــناس و متخصــص مراجعه کند تا درمان شــود، چون 
چنیــن فردی هر بــار که در چنین شــرایطی قــرار بگیرد دچار 
این احساســات خواهد شــد. اما بخش دیگری هم وجود دارد 
اینکــه درباره افراد دیگر که کمتــر از نظر روانی تحت تأثیر قرار 
می گیرنــد؛ باید گفت که گاهی لزوم پذیــرش واقعیت ها باعث 
کاهش تقابل روانی و کاهش آســیب به فرد خواهد شد. اینکه 
در شرایطی همچون بازرسی امکان تماس فیزیکی وجود دارد 
و به دلیل وجود مســائل امنیتی احتمال بازرسی وجود دارد با 

حس پذیرش موضوع شرایط آسان تر می شود.

در برابر احساس ناخوشایند لمس بدن هنگام بازرسی ها چه کنیم؟

نسترن فرخه: روایت های بسیاری در البه الی صفحات شخصی افراد در فضای مجازی و حتی داستان هایی در فضای واقعی از بازرسی های غیراصولی در بخش حراست فرودگاه امام خمینی به چشم 
می خورد و شنیده می شود که اغلب این راویان زنان هستند. افرادی که شاید با هیجان بسیار برای یک سفر خاطره انگیز عزم رفتن دارند و یا برای مهاجرتی همیشگی در فرودگاه حاضر شدند، با تجربه 
چنین رفتاری در بخش حراست فرودگاه باید تلخی سفر را به جان بخرند و یا تا مدت ها قصد سفر به کشور را از سر بیرون کنند. حتی در مردادماه ۱۳۹۶، انتشار خبری در مورد بازرسی نامتعارف تعدادی از 
زنان در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران که مسافر سفر حج بودند، جنجال برانگیز شد، البته با وجود دستگاه اسکنر در بیشتر فرودگاه ها، بازرسی در بخش حراست فرودگاه  کشورهای مختلف همیشه 
مورد انتقاد بوده و حتی در مواردی هم به دالیل نژادی و جنسی به شکل سلیقه ای افراد مورد بازرسی قرار گرفتند که ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده است. اما گلناز فیروزی وکیل و کارشناس ارشد 
جزا در مورد اینکه گاه به دلیل اتفاقاتی مثل حمالت تروریستی، بمب گذاری، انتخابات و مواردی از این دست بازرسی ها با حساسیت بیشتر انجام می شود، اضافه می کند: اگر این نوع از بازرسی ها خالف 
عرف بود، یعنی خالف آن عرف شرایط مکانی و زمانی که عرض کردم بوده و به نحوی صورت گرفته باشد که به کرامت انسانی آن اشخاص لطمه وارد کرده باشد آن اشخاص می توانند به لحاظ رفتاری 

و حرکاتی که موجب تحقیر آنها شده تحت عنوان توهین عملی طرح شکایت کنند، چراکه ما یک ماده واحده قانون از مجلس داریم که توهین عملی را به رسمیت شناخته است.

شــرق: شاید برای بسیاری پیش آمده باشد که هنگار ورود به مکانی خاص، تحت 
بازرســی حراســت آن مجموعه قرار بگیرند و به دلیل بازرسی های بدنی و لمس 
اندام های خاص یا ورود حراست به حریم خصوصی فرد، دچار چالش های روحی 
شــوند. همچنین افرادی که در گذشــته تجربه های ناخوشایندی همچون تعرض 
جنســی را پشت ســر گذاشته اند، در این شــرایط بحران روحی ســختی را تجربه 
خواهند کرد. هایده صابری، روان شــناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، در رابطه 
با این احساســات و مقابله از بروز آنها، بر این نکته تأکید می کند که اگر شــخصی 
حساسیت روانی خاصی به این موضوع دارد، مثال در بازرسی فرودگاه می تواند به 
آن فرد بازرس بگوید من دچار یک نوع فوبیا یا آسیب پس از ضربه هستم که البته 
این مشــکل هم به دلیل شدت فشــار هیجانی که در آن آزار تجربه شده، سیستم 

عصبی را به شدت حساس می کند.
آموزشی مثل دفاع شخصی برای محافظت از خود

هایده صابری، روان شــناس و عضو هیئت علمی دانشــگاه رودهن، با اشاره به 

اینکه افراد باید برای دفاع از خود در برابر آزار جنســی و خشــونت توانمند شوند، 
می گوید: در مطالعه ای افراد را برای محافظت از خود در برابر آزار جنســی مورد 
بررســی قرار دادند؛ مثال دوره های دفاع شــخصی برای آنها گذاشتند و دیدند این 
مهارت می تواند باعث شــود باوری در افراد به وجود بیاید که ما در روان شناســی 
به آن می گوییم خود کارآمدی؛ بنابراین احساس خود کارآمدی در دفاع از خود پیدا 
می کنند که معموال اینها مؤلفه های درونی هســتند که می تواند باعث شود شما 
وقتی در معرض آزار جنســی، خشونت یا اســترس قرار می گیرید، پاسخ بهتری به 

رفتار هیجانی خود نشان دهید. 
برای مثال فرد به خودش می گوید کســی نمی تواند به من آســیب برســاند و 
ممکن اســت خیلی محکم با آن فرد مقابل برخورد کند. در نظر داشــته باشــید 
معموال کســانی که رفتارهای خشــونت آمیز می کنند، قربانی هایی را پیدا می کنند 
که بیشــتر مستعد ترسیدن باشــند و کمتر جرئت واکنش نشان دادن داشته باشند؛ 
بنابراین اگر این نشــانه های خودمراقبتی را در افراد تقویت کنیم، آزارگر وقتی ببیند 

آن فرد محکم ایســتاده و احســاس این را می دهد که می توانــد از خودش دفاع 
کند، اغلب عقب نشــینی می کند. حاال فرض بگیریم فردی در تجربه زیسته خود از 
خانواده، مدرســه، جامعه و محله ای که در آن زندگی کرده و مجموعه تجربیاتی 
که دارد، این باشــد که من از پس دفاع از خودم برنمی آیم و یعنی خیلی نســبت 
به خودش باور قوی بودن ندارد؛ حال اگر چنین اتفاقی برایش بیفتد، طبیعتا اولین 
کاری که باید انجام دهد، این اســت که با فردی که به او اعتماد دارد و تا حدودی 
آدمی اســت کــه فکر می کند می تواند حمایت او را داشــته باشــد، صحبت کند. 
اگر فرد هیچ کدام از این افراد را نداشــته باشــد، طبیعتا بهتر است با یک مشاور و 
روان شناس راجع به احساساتش حرف بزند؛ چون معموال وقتی برای افراد چنین 
اتفاقی می افتد، ممکن است سال ها فقط با خودشان درباره آن موضوع گفت وگو 
 کننــد؛ یعنی در دل خودشــان آن را نگه می دارند و نشــخوار ذهنی می کنند. این 
ســیکل درونی می تواند حتی چرخه هیجانات منفی را برایشان بدتر کند؛ بنابراین 
کمک گرفتن از یک متخصص یا کســی که تا حدودی حامی خوبی است، می تواند 

کمک کند این هیجانات منفی خارج شود.
او در رابطه با احساســات ناخوشــایند زمان بازرســی در بخش های حراست 
جایی مثل فرودگاه اضافه می کند: اگر شــخصی حساســیت روانی خاصی به این 
موضوع دارد، مثال در بازرســی فرودگاه می تواند به آن فرد بازرس بگوید من دچار 
یــک نوع فوبیا یا آســیب پس از ضربه هســتم که البته این مشــکل هم به دلیل 
شدت فشار هیجانی که در آن آزار تجربه شده، سیستم عصبی را به شدت حساس 
می کند؛ بنابراین فرد با کوچک ترین واکنشی شبیه به آن رفتار، واکنش عجیب نشان 
می دهد. مثل کســانی که بــه اصطالح در جنگ موجی می شــوند و موج انفجار 
به سیستم عصبی آنها آسیب رســانده است، اغلب می بینیم امکان دارد از کنترل 
خارج شــوند و حالت تشــنجی را تجربه کنند. حال چیزی خفیف تــر را این افراد 
تجربه می کنند. به آن فردی که متصدی اســت، بگوید من حساســیت لمســی یا 
چیزهایی شــبیه این دارم. راهکاری به این شــکل باید پیــدا کنند که می تواند یک 

مقدار احساس کنترل بر آن موقعیت را برای فرد ایجاد کند.
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