
 
 اگر مورد سوال، و یا مالقات

  :از جانب اف بی آی قرار گرفتید 

سعی کنید نام، نام اداره، شماره کارمندی، و کارت ویزیت   .1

همه ماموران یا افسرانی را که با شما تماس گرفته اند را، 

  .بگیرید

تماس حاصل کرده و   ACLUو یا  ALC, CAIR با  .2

درباره مصاحبه و یا مشکل بوجود آمده و مراحل بعدی 

 :صحبت کنید

 

ASIAN LAW CAUCUS           415.848.7714 

 

COUNCIL ON AMERICAN        408.986.9874 

ISLAMIC RELATIONS 

 

AMERICAN CIVIL           415.621.2493  

LIBERTIES UNION     ext. 339 

OF NORTHERN CALIFORNIA  

  

 

 

، و یا اطالعات "حقوق خود را بشناسید" برای دریافت جزوه 

   .تماس بگیرید  ALCبیشتر و جزوات، لطفا با 

 

خدمات ما به زبان عربی، دری، فارسی، پشتو، هندی، 

 .اسپانیایی، اردو، و زبان های دیگر آسیایی ارایه می شود

 

     

 

 ما می توانیم به شما کمک کنیم
 

  :حقوق خود را بدانید 

  به راهنمایی های این جزوه درباره جواب دادن به سواالت یک

افسر پلیس و تقاضای او برای جستجوی شما و وسایل شخصی 

  .شما در منزل و یا هر جای دیگر دقت کنید

  خانواده خود آموزش دهید که چگونه به تلفن مامورین پلیس به

پاسخ گفته و در زمان حضور آن ها در منزل یا محل کار 

محترمانه اجازه ورود به داخل منزل را به ایشان نداده و با 

گرفتن کارت ویزیت به آن ها بگویند که می توانند با وکیل 

 .ایشان تماس بگیرند

 امتناع شما از . شما حق دارید که سکوت کرده و حرفی نزنید

  .حرف زدن با مامورعلیه شما نخواهد بود

  یک وکیل  بازجوییشما این حق را دارید که در زمان      

 .داشته باشید

   ،می   حتی اگر بدون حضور وکیل شروع به صحبت کنید

. توانید در هر زمانی از حرف زدن خودداری کنید و ادامه ندهید

به پلیس بگویید که مایل نیستید به بازجویی بدون حضور یک 

 .وکیل پاسخ بدهید

  آیا باید با مامور اف بی آی صحبت کنید؟ 

  حتی اگر چیزی برای پنهان کردن ندارید، ممکن است در یک

گفتگوی معمولی براحتی مرتکب اشتباه شوید، و ارایه اطالعات 

شما همیشه باید . اشتباه به یک مامور قانون عواقب سنگینی دارد

در زمان گفتگو با مامور اف بی آی یک وکیل همراه        

  .داشته باشید

  کارت ویزیت مامور را گرفته و باALC, CAIR  و یا

ACLU  شماره های تماس در پشت صفحه  ) تماس بگیرید

ما به شما کمک خواهیم کرد که بهترین راه ادامه (. قرار دارد

مصاحبه یا وکیلی که بتواند بخوبی از حقوق شما دفاع کند را 

 .پیدا کنید

  اگر تمایل به مصاحبه با مامور اف بی آی دارید، حق انتخاب

زمان و محل مصاحبه با شماست، و حق دارید که در زمان 

مصاحبه را به . مصاحبه وکیل شما حضور داشته باشد

موضوعات خاصی محدود کرده و از امضا کردن هرگونه 

شما حق دارید که این مصاحبه را در . مدرکی خود داری کنید

 .هر زمانی لغو کنید

 

اگر مامور اف بی آی بخواهد از شما سوال کند، 

.چه باید بکنید   



  شما حق دارید که سکوت اختیار کرده و و مجبور نیستید درباره

وضعیت شهروندی خود به پلیس، مامورین اداره مهاجرت یا هر مامور 

 .دیگری جواب بدهید

  شما مجبور نیستید به سواالتی در این زمینه که کجا متولد شده اید، آیا

شهروند آمریکایی هستید، چه وقت و چگونه به این کشور وارد شدید 

قوانین جداگانه ای در مرزهای بین المللی و فرودگاه ها، ) جواب بدهید 

و برای افراد غیرمهاجر که با ویزایی غیر از مهاجرت، مانند توریستی 

هرگونه اطالعات مهاجرتی که (. و کار مسافرت می کنند وجود دارد

در پاسخ به سواالت باال به پلیس بدهید ممکن است در دادگاه مهاجرت 

اگر مورد خاصی نگرانتان کرده قبل از هرگونه . علیه شما استفاده شود

پاسخ گویی به این سواالت از حق خود برای مشورت با وکیل    

 .استفاده کنید

  با توجه به حقوق یاد شده در باال، در شرایط خاصی، چنانچه شما

شهروند آمریکایی نباشید و یک مامور اداره مهاجرت بخواهد که 

مدارک مهاجرت خود را ارایه دهید درصورت همراه داشتن مدارک 

سال سن دارید، مدارک مهاجرت  81اگر باالی . باید آن را ارایه دهید

اگر مدارک همراهتان نبود بگویید . خود را همیشه همراه داشته باشید

  .که ترجیح می دهید سکوت کنید

  درباره وضعیت قاونی شهروندی خود دروغ نگویید و مدارک جعلی

  .ارایه ندهید

 

 

 :اگر شما بازداشت شدید

  در زمانی که شما در بازداشت بسر می برید، پلیس می تواند شما و

در هر صورت برای . محیط اطراف شما را مورد جستجو قرار دهد

جلوگیری از هر گونه جستجوی غیرقانونی، شما همیشه باید آرام و 

 ."راضی به این جستجو نیستم" محترمانه بگویید 

 

  پلیس باید حقوق میراندای شما را برایتان بخواند، که شامل حق شما

. برای ساکت ماندن و حرف نزدن و حق شما برای انتخاب وکیل است

حرفی نمی " خیلی آرام و محترمانه بگویید . حقوق خود را بشناسید

 81همچنین، اگر شما زیر ." زنم و می خواهم با یک وکیل صحبت کنم

سال باشید، بگویید که می خواهید با والدین یا سرپرست قانونی خود 

  .صحبت کنید

  شما این حق را دارید که نام و شماره کارمندی مامور پلیس را سوال

 . این اطالعات را بخاطر بسپارید. کنید

 :رفتار صحیح
مقاومت نکنید، . دست های خود را طوری نگه دارید که پلیس بتواند آن ها را ببیند

.آرام بوده و جر و بحث نکنید. فرار نکنید، به مامور پلیس دست نزنید   

 حقوق شما در زمان مواجهه با مجریان قانون 

 حقوق شما در زمان بازداشت

ALC  وACLU  با طرح دعوی بر علیه اف بی آی در دادگاه طبق

صفحه  03333تا کنون موفق به ارایه حدود  آزادی اطالعات،قانون 

اسناد دولتی شده اند که معرف نظارت بر اعراب، آفریقایی ها، مردم 

و    (”AAMEMSA“(خاورمیانه، مسلمانان و مردم جنوب آسیا 

 :فعالیت های سیاسی، شامل موارد زیر می باشد

  توسعه و بسط روابط "بی آی تحت عنوان مالقات های اف

موفق به دسترسی به اطالعات محرمانه افراد، گروه ها  "اجتماعی

 .و موسسات عضو آن جوامع شده است

در شهر  8331بعنوان مثال دریک برنامه افطار که در سال 

سانفرانسیسکو برگزار شده بود ماموران اف بی آی موفق به جمع آوری 

و ثبت اسامی شرکت کنندگان در مهمانی و همچنین مطالب مورد بحث 

سپس اقدام به جمع آوری اطالعات بیشتر . در گفتگوهای بین افراد شدند

 .راجع به افراد شرکت کننده از طریق اینترنت نمودند

 ابزار آموزشی نادرست و مغرضانه 

بعنوان مثال در سرتاسر جهان تهیه و توزیع قرآن مجید در کنترل و 

هیچ قرآنی بدون تایید موسسات مذهبی دولت . اختیار وهابیان است

اگر شما یک عرب را بترسانید او . عربستان سعودی توزیع نمی شود

  .معموال برای جلوگیری از بروز مشکالت دروغ خواهد گفت

 قومی و مذهبی( شناسایی)ردیابی 

اف بی آی اقدام به جمع آوری اطالعات آماری در مناطق جغرافیایی 

مختلف در مورد نژاد، اقوام، گروه ها و جوامع مذهبی کرده است  که 

این امر نشان دهنده پیشگویی تبعیض آمیز جرایم توسط این سازمان 

بعنوان مثال اسناد سانفرانسیسکو نشان دهنده شناسایی از گروه .  است

  .های چینی و روسی می باشد

  :چگونگی  پیدا کردن راه حل

ALC ،ACLU و ،CAIR سعی در  با استفاده از روش های زیر

 :تغییردادن این اعمال سوء دهنده هستند

 .جهت آگاهی گروه های آسیب دیده" حقوق خود را بشناسیم"تهیه و ارایه 

  کار کردن با اعضای گروه و موسسات برای تصویب قوانینی که

مانع از بکار بردن شیوه های نادرست توسط پلیس محلی بشود، 

 . مانند امنیت حقوق مدنی شهروندان سانفرانسیسکو

  ،در پاسخ ما و سایر مردم به افشای کتاب های آموزشی مغرضانه

 033اف بی آی این موارد را مورد بررسی قرارداده و بیش از 

صفحه از این کتاب ها را که باعث ترس از اسالم شده بود را 

امنیت حقوق "بعنوان مثال می توان از قانون . حذف کرده است

 .نام برد" مدنی شهروندان سانفرانسیسکو

 افزایش نظارت و تبعیض : مشکل

 :اگر در حین مسیری متوقف شدید

  شما مجبور نیستید که به هیچ سوالی پاسخ بدهید ولی اگر از شما

خواسته شود که هویت خود را بیان کنید می توانید  اسم، آدرس و 

( همچنین ارایه کارت شناسایی برای گرفتن جریمه) سن خودتان 

 .را بیان کنید که ممکن است از بازداشت شدن شما جلوگیری کند

  اگر تصمیم به پاسخگویی به سواالت گرفتید، از ارایه هرگونه

اطالعات نادرست و غیرواقعی به پلیس خودداری کنید که باعث 

  .پیامدهای ناگوار برای شما نشود

  اگر پلیس به سالح پنهان شده مشکوک شود ممکن است تصمیم به

از هرگونه مقاومت بدنی خودداری کرده و . بازجویی بدنی بگیرد

من راضی به انجام جستجوی " خیلی محترمانه به آن ها بگویید که 

  ".بدنی نیستم

  ،اگر جواب مثبت " آیا آزاد هستم که بروم؟" از پلیس سوال کنید

  .داد، به آرامی دور شوید

  از حرف بد، جر و بحث و فرار در برابر مامور قانون خودداری

کنید، حتی اگر فکر می کنید در حق شما بی عدالتی صورت   

 .در غیراینصورت ممکن است بازداشت شوید. گرفته است

خواسته شد که وسیله نقلیه خود را در کنار شما اگر در حین رانندگی از 

  :مسیر متوقف کنید

چنانچه از شما خواسته شد، گواهینامه رانندگی، سند مالکیت و گواهی بیمه 

 .ماشین را اریه دهید

چنانچه برگه جریمه دریافت کردید آن را امضا نموده و در زمان مقرر به 

ممکن است پلیس تصمیم بگیرد بدون مجوز قانونی و فقط . دادگاه مراجعه کنید

داخل ( یعنی اطالعات کافی برای اثبات یک فرضیه منطقی" )دالیل احتمالی"به 

یرقانونی غبرای دفاع از خودتان، اگر این جستجو . ماشین شما را جستجو کند

 ".به این جستجو رضایت نمیدهم" بنظر می رسد، به وضوح و آرامی بگویید، 

 :اگر در منزل هستید

اگر مامورین اجرای قانون در زده و اجازه ورود به منزل شما را خواستند، به 

. بیرون خانه رفته و در را پشت سر خود ببندید و با مامورین صحبت کنید

رضایت ندهید که پلیس، کالنتر و یا مامورین فدرال داخل منزل شما شده و به 

آن ها فقط در موارد زیر می توانند بدون رضایت شما . جستجوی خانه بپردازند

 :وارد منزلتان بشوند

  بخواهید که حکم را  -مامورین حکم امضا شده توسط قاضی داشته باشند

آدرس و حوزه جستجو را به دقت بررسی کنید، و به . به شما نشان بدهند

  .هر مورد جستجویی که در لیست ذکر نشده است اعتراض کنید

 با یک حکم بازرسی آزادی شما بقید التزام است . 

  در شرایط اضطراری، مثال از داخل خانه شما شخصی برای
 .کمک فریاد بزند یا پلیس در حال تعقیب  کسی باشد

 اگر درباره وضعیت قانونی مهاجرت شما 

 سواالتی پرسیده شد


