
 

  
 خالصه 

  س �پول   ن�شما در هنگام برخورد با مامور   قانوین  قحقو از   آ�ا�
 )  یآ   ـــ اف یب  فدرال  ا � الیت �ا  ا � (مح�

که سکوت کرده و از پاسخ گفتن    دیشما حق دار   سی پول  نیدر هنگام برخورد با مامور •

 . شما استفاده شود  هیتواند عل  ینم  یخود دار   نیا  .د ی کن  یخود دار  آنها  سواالت به  

شهروند   • ن  ستندین  تزنیس  ایاگر  نوع  ستندیمجبور  به  مربوط  سواالت  و   زهیو  تیبه 

پاسخ  تمهاجرت   اما ی دهان  نگو  چگاهی در هر صورت ه د  نوع    ایو    دیی دروغ  به  راجع 

    .دی نده  نیمامور   لی تحو  یاقامتتان اطالعات غلط و مدرک جعل

صحبت کنم و و   لیوک  کیخواهم با    یکه من م  دیدرخواست کن  د،یشد   ریاگر دستگ   •

 .باشم    یخود مالقات نکنم سکوت م  ل ی با وک  یکه تا زمان  دی کن  دی سپس تأک

 . دی ریتماس بگ  CAIRبا     سی توسط پول  ضیتبع  ای  تی گزارش آزار و اذ  یبرا •

توانند    یم  سیکنند که با صحبت کردن با مامور پول  یاز افراد به اشتباه گمان م  یبعض •

را به  یری جبران ناپذ دایکار خطرات و عواقب شد نیخود را اثبات کنند. ابودن  گناهیب

صحبت و مشورت    لیوک  کی با    دی با  س،یگونه صحبت با مامور پلهمراه دارد. قبل از هر  

نحو    نیو به بهتر  یا را بررسشم  هی اطالعات مربوط به دوس  یام قادر است تم  لی. وکدیکن

  ی کمک حقوق  افتیکند. اگر بدون در   ییراهنماو    تیهدا   حیصح  ریممکن شما را در مس

  ار یدوستان و خانواده شما بس  یبرااحتمال بروز خطر    د،ی صحبت کن  سیبا مامور پول

 است   ادیز



 

در مح�ن عام  ا�ر مامور�ن  پول�س  
 چه با�د کرد: به �اغتان آمد 

 شما را   سی و مقامات پول دیھست   ادهیاگر پ
م ن  یمتوقف  مجبور  ھ   د یستی کند،   چیبھ 

صورت    دیدھجواب    یسؤال در  اما 
را  ، آدرس و سن خود  نام   ، درخواست 

کھ  یدر صورت  تی (و کارت ھو  دیذکر کن
تخط  مھیجر خاطر  ب  یبھ  قانون    ، شدا از 

 یری در عدم دستگ  یتواند نقش موثر  یم
 .کند فایاشما 

  در صورت بروز ھر گونھ شک بھ احتمال
ممکن است    س یحمل اسلحھ توسط شما، پول

  د،یکند. مقاومت نکن   یبدن  یتالشاقدام بھ  
گونھ    چی: "من بھ ھ دییمحترمانھ بگو  یول

 ." ستمیموافق ن  یتالش
 

 مامور  بدون با  اجازه   سی پول  نیتفاھم  و 
دست   شان ج،  داخل    طھ ی خر  ای  بی تانرا 
  د یخواھ  یکنند کھ م  ی(چون فکر م  دینبر

 ).دیاسلحھ بکش
 

ف دستگ�ی شدن هست�د:   ا�ر در �ش

  دستگ پول  ریدر صورت  اجازه    سی شدن، 
را   یبدن  یتالش اطرافتان  محوطھ  و  شما 

ول را   نیا  شھیھمشما    کن، یدارند.  حق 
کن  دیدار اظھار    د یکھ محترمانھ و واضح 
 ".ستمیموافق ن ی: "من با تالشکھ
 دنی دارد قبل از پرس  فھ یوظ  سی پول  مامور 

  ی(حق قانون  راندایسؤال از شما، حقوق م
) را  لیکردن و داشتن وک شما بھ سکوت  

سکوت    اریکند. قبل از اخت   انیشما ب  یبرا
  لیخواھم با وک  یمن م" کامل، ابتدا عبارت  

   ."صحبت کنم و اکنون سکوت خواھم کرد
 . دیرا واضح و محترمانھ اظھار کن

 

کھ سکوت و درخواست    دیرا بدان   ن یالبتھ ا
شما استفاده    ھیبعداً بر عل  لیصحبت با وک

  د،یسال دار  ۱۸اگر کمتر از    نخواھد شد.
سرپرست تان   ا ی  ن یصحبت با والد  ی تقاضا

 حقوق خود  د یاز تأک  پس. اما دینمائ  زیرا ن

کدام    نکھیو ا  رندیگیآنچھ را کھ با خود م
  ادداشت یکردند    یخانھ را تالش  یقسمت ھا

شکل کھ اما بھ    د یریبگ  لمیآنھا ف از    ای  دیکن
تالش نگ   یبا  صورت  مداخلھ   .  ردیآنھا 

نام مکمل، محل استخدام، شماره   دیکن  یسع
مامور تمام  کارت  با    ینی نشان و  شما کھ 

  افت یصحبت کرده اند را در  ا یگرفتھ  تماس  
کن  نگاه  خود  تالشا.  دیوبا  حکم   ی گرچھ 

مامور توسط  آنرا  سی پول  نیخانھ  حق 
کنند    ریدستگ دھد کھ شما را    ینم  شانیبرا

در   نکھی انظر بھ    یزندان ببرند ولبھ  و    
توانند شما   یچھ را بدست آوردند م  یتالش

دستگ بھ    ریرا  و  اگر کرده  ببرند  زندان 
آنھا در مقابل  چگاهیگرفتند ھ  میتصم  نیچن

 د یندھ انمقاومت نش
 گفتن،   دیبدان  دیبا دروغ  گونھ  ھر  کھ 

غلط  و گفتن جمالت متناقض بھ    ییرھنما
و    بزرگ است  میجرااز   سیپول   نیمامور
 انجام شود. د ینبا یطی شرا چیدر ھ

 
مامور  تماس     س �پول   ن�ا�ر  شما  با 

 کرد؟  د �گرفتند چه با

  و قبل از    دییبرآ  رونیب   دیاگر در خانھ ھست
با آنھا ، دروازه خانھ را از عقب  صحبت 

 . دیتان ببند
 ییآ نھا را بھ جا  دیدر محل کار ھست  اگر  

 . دیکار خود ببر طیدور از مح
 ک یگرفتھ شد بھ    یلفونیبا شما تماس ت  اگر  

 . دیو بعد صحبت کن  د یریآرام قرار بگ  ی فضا
 مامور  اگر از  آمدند  تان     سیپول   نینزد 

شان را   تیھو   یکھ کارت رسم  دیتقاضا کن 
اسم مامور، نام دفتر    ایبدھند و  بھ شما نشان  

شان   لیمیو ا   لفونیو موسسھ شان، شماره ت
 . دیریرا بگ

   من  با شما   لی" وک  دییسپس مؤدبانھ بگو
تمام   را  صحبت  و  گرفت"  خواھد  تماس 

  یو حقوق  یقانون  ییجھت رھنما  اما.   دیکن
 .دیریتماس بگ   CAIRبا  یتان بزود

 

 

 شما    سی پول  نیدر ھنگام برخورد با مامور
کھ سکوت کرده و از پاسخ گفتن   دیحق دار

خود   ن یا  .دیکن  یخود دار  آنھا سواالتبھ  
شما استفاده شود و    ھیتواند عل   ی نم  یدار

  ی برا  یزیکھ چ  ستین  یمعن  نیھمچنان بھ ا
ممکن    سی پول  نیمامور  .د یپنھان کردن دار

سند ثبت نام   ا ی ت یاست از شما  کارت ھو
نشان   اما  بخواھد  را  شما  اموتر    ن یدادن 

 ندارد. گریپاسخ بھ سواالت د  یازیاسناد ن 
 نیمامور نیکھ با ا  دیشما ھمچنان حق دار 

ولو کھ تحت    دیصحبت کن   لیوک  ق یاز طر
قرار   مشکل  ای  دیندار بازداشت   یکدام 

ادیندار  یقانون افراد   نی.  ھمھ  را  حقوق 
   .نباشند  ایباشند    تزنی س  ا یدارند چھ شھروند  

 بھ    ستند ی مجبور ن  ستندیکھ شھروند ن یکسان
نوع بھ  مربوط  و    زه یو  ت یسواالت 

پاسخ   امامھاجرت  ھر صورت  دھند  در 
 یمدارک جعل  ایو    دییدروغ نگو  چگاهیھ

نکن حتدیارائھ  اسناد    ی.  حمل    ت یھو از 
 . دیکن  یجداً خود دار یجعل
 د یخانھ شما با  یتالش  یبرا  سیپول  نیمامور  

حکم محکمھ را داشتھ باشند. اگر گفتند کھ 
 شانی محکمھ را دارند قبل از آنکھ برا حکم  

از آنھا تقاضا    دیاجازه ورود بھ خانھ را دھ
نشان دھند    تان یمحکمھ را برا کھ حکم    دیکن

 نیکلک  قی از طر  ایاز دروازه    رونی(در ب
ز  ای   د یبامحکمھ  حکم    دروازه).  ریاز 

مشخص  را داشتھ باشد و    ی قاض  یامضا
چ چھ  کھ  م  زھایباشد   یتالشتوانند    یرا 

نباشد  کنند.   کامل  محکمھ  حکم    ا یاگر 
کھ   د ییشود بگو   یآن مشاھده م  در  یاشتباھ

تالش نم  ی"با  ھر   یموافقت  در  کنم".  
ھم محترمانھ      شھ یصورت  و  مؤدبانھ 

کن بھ خاطر    دیصحبت  باش و  کھ   د یداشتھ 
م کن  دیتوان   یشما  وکدیسکوت  اگر    لی. 

 انیجر  فوراً با او تماس گرفتھ و در دیدار
صحبت  با او در    لفونیت  قی از طر  یتالش
    .  دیباش

شما در هنگام    حقوق قانوین 
  (مح� س�پول ن�برخورد با مامور 

 ) یآ ـــ اف یب  فدرال    ا � الیت �ا ا �
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 Council on American-Islamic Relations 

با   دی مالقات نکرده ا لی کھ با وک یزمانتا  
 .دیحرف نزن س یپول

   حق شماست کھ نام مامور و شماره   ن یا
بپرس  را  او  ا دینشان  بھ    نی.  را  اطالعات 

   .دیخاطر بسپار
    از مقاومت ، جر و بحث و دست زدن با

  ی در صورت  یفرار حت  ایو    سیمامور پول
ناعادالنھ باشد، خود کھ رفتار آنھا با شما  

آرامش خود را در تمام حاالت   د یکن یدار
 ا ی  س یپول موتر    یاگر در پھلو  .دیحفظ کن

  س ی ولو کھ پول   دیداخل آن قرار داده شد 
تنھا   کھ   دیشما نباشد فکر نکن   یکیدر نزد

باش  د، ی ھست چ  دیمتوجھ  ھر  کھ   یزیکھ 
 ممکن است ثبت شود.    دییگویم
  دیندھ ھرگز معلومات غلط. 
 ت   ل یوسا   گرید  ایو    لی موبا  لفونیاگر 

دار  یکیالکترون ھمراه  حق    سیپول   د، یبھ 
ندارد   یداخلمعلومات    یجستجو را  آنھا 
 ا یحکم محکمھ را داشتھ باشد    نکھیمگر ا

 .دیشما بھ آنھا اجازه دھ نکھیا
 

ن�ع   با  رابطه  در  باز ا�ر    اقامتتان 
 خواست شد�د: 

 د یحق شما است کھ در پاسخ سکوت کن  نیا  
نوع اقامتتان بھ    حیبھ توض   یالزام  چیو ھ

مھاجرت   نیمامور  س، یپل  نیمامور اداره 
 .د یکارمندان دولت ندار ریسا ای

سوال    یتیمجبور   چیھ  شما بھ  پاسخ  بھ 
س تولدتان،  محل  عدم   ا ی  تزنی درباره 

تار  کا، یآمر  تزنیس  یچگونگو    خ یذکر 
ا  خاک  بھ  آمر  االتیورود  را    کا یمتحده 

اطالعاتدیندار گونھ  ھر  ا  ی.  در   ن یکھ 
تحو ا   دیدھ  سیپول   لیمورد  را   ن یاحتمال 

شما   ھیدارد کھ در دادگاه مھاجرت بر عل
تاک  مامور  بھ  شود.  تا    دیکن   دیاستفاده  کھ 

تان حضور ندارد از پاسخ   لیکھ وک  یزمان
 .دیورز  یامتناع م  یدادن بھ ھر گونھ سوال

 وقت راجع بھ نوع اقامتتان اطالعات    چیھ
جعل مدرک  و   نیمامور   ل یتحو  ی غلط 
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