
قانون کالیفرنیا به مقامات مجری قانون اجازه نمی دهد 
از افراد، از جمله کسانی که جرائم احتمالی را گزارش 

 میدهند یا قربانی آنها  شدهاند، در مورد وضعیت 
مهاجرتشان سؤال بپرسند، مگر اینکه چنین اطالعاتی 

برای تأیید قربانی جهت ویزای U )ویزای قربانی جرم( یا 
ویزای T )ویزای قربانی قاچاق انسان( الزم باشد.

جرایم نفرت پراکنی

آنچه که باید برای محافظت از 
خودتان و دیگران بدانید

از کجا  میتوان کمک گرفت: 
اگر نیاز به کمک پزشکی فوری دارید با 911 تماس بگیرید یا 
به یک بیمارستان محلی بروید. برای طرح گزارش، با سازمان 

مجری قانون محلی خود تماس بگیرید.

واحد خدمات قربانیان دادستان کل کالیفرنیا 
به ارائه پشتیبانی و اطالعات به قربانیان جرایم و خانواده های 

آنها در طول مراحل دادرسی کیفری می پردازد. برای کسب 
اطالعات بیشتر با شماره 9069-433 )877( تماس بگیرید یا 

به آدرس oag.ca.gov/hatecrimes مراجعه کنید.

)DFEH( وزارت اشتغال و مسکن عادالنه کالیفرنیا
سازمان ایالتی مسئول اجرای قوانین حقوق مدنی کالیفرنیا 

و محافظت از افراد در برابر تبعیض غیرقانونی در زمینه 
اشتغال، مسکن و اقامتگاه های عمومی و در برابر خشونت 

ناشی از نفرت و قاچاق انسان است. DFEH ادعاهای قربانیان 
خشونت نفر تپراکنی یا تهدید به خشونت به دلیل گروه 

اجتماعی محافظت شده واقعی یا متصور شده قربانی را ثبت 
و پیگیری می کند. برای کسب اطالعات در مورد طرح کردن 

مطالبه، به آدرس dfeh.ca.gov مراجعه کنید.

مرکز کمک به شاهد قربانی دفتر دادستان ناحیه ای
 )CalVCB( مستقیما با هیئت جبران خسارت قربانیان کالیفرنیا

همکاری می کند تا به قربانیان در هر ناحیه کمک نماید.  برای 
victims. کسب اطالعات در مورد یک دفتر محلی و منابع به

ca.gov/victims/localhelp.aspx مراجعه کنید.

ً

وزارت دادگستری ایاالت متحده، خدمات روابط عمومی 
با گروه های اجتماعی برای حل تعارضات جامعه و جلوگیری 

و پاسخگویی به جرائم نفرت پراکنی احتمالی همکاری می کند. 
برای کسب اطالعات، به justice.gov/crs مراجعه کنید.

<Farsi>

 Grant ،2018 فدرال VOCA این نشریه با بودجه اعطا شده توسط وجوه
Subaward شماره VT20199504 از طریق دفتر خدمات اضطراری 

فرماندار کالیفرنیا )CalOES( مورد پشتیبانی قرار گرفت.

اطالعات مربوط به قربانیان:

قانون منشور حقوق قربانیان کالیفرنیا، موسوم به قانون 
مارسی، حقوق مهم زیر را در اختیارتان قرار می دهد: 

پول ضرر و زیان خود را دریافت کنید. شامل پول برای 	 
جبران خسارات اموال، هزینه های پزشکی، دستمزد از 

دست رفته و سایر زیان ها می شود. 

بگویید جرم چه تأثیری بر شما گذاشت. قبل از محکوم 	 
شدن متهم، به دادگاه بگویید که جرم چه تأثیری بر زندگی 

شما گذاشته است. 

 درباره پرونده کیفری اطالعات کسب کنید. برخی 	
اطالعات مربوط به پرونده را از دادستان بخواهید. 

از دادگاه حکم بگیرید. دادگاه می تواند حکم حفاظت 	 
را برای جلوگیری از نزدیک شدن متهم به شما یا در 

صورتی که برای کمک به پرونده خود وکیلی استخدام 
کرده باشید، حکم پرداخت هزینه های وکیل را صادر 

کند. همچنین ممکن است دادگاه متهم را به دلیل نقض 
حقوق شهروندی شما، به پرداخت 25,000 دالر یا بیشتر 

محکوم کند. )با یک وکیل در مورد حقوق خود بر اساس 
قانون رالف و قانون بانه صحبت کنید.( 
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وزارت دادگستری کالیفرنیا ابزار و منابعی را به منظور 
کمک و مساعدت به مقامات محلی، ایالتی و فدرال مجری 

قانون در زمینه تحقیقات در مورد جرائم نفر تپراکنی 
احتمالی، از جمله شناسایی، دستگیری، پیگرد و 

محکومیت مرتکبان این جرایم در اختیار قرار می دهد.

راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، اطالعات زیر را در 
مورد چگونگی شناسایی و گزارش دادن جرائم نفر تپراکنی 

و خدمات در دسترس قربانیان جرائم نفر تپراکنی ارائه 
می دهد.

جرم نفرت پراکنی یا واقعه نفرت پراکنی؟
دانستن تفاوت بین جرم نفر تپراکنی و واقعه نفر تپراکنی 

مهم است. 

جرم نفرت پراکنی جرمی است علیه یک شخص، گروه یا 
دارایی که انگیزه ارتکاب آن گروه اجتماعی محافظت شده 

واقعی یا متصور شده قربانی است. جرائم نفر تپراکنی 
بسته به اعمال ارتکابی، به عنوان بزهکاری یا جرم قابل 

پیگرد قانونی است.

در کالیفرنیا، اگر به دلیل یکی از ویژگی های واقعی یا 
متصور شده زیر هدف قرار گرفته باشید، ممکن است 

قربانی جرم نفرت پراکنی محسوب شوید:
نژاد یا قومیت	 
 ملیت	

	 دین
جنسیت	 

	 گرایش جنسی
	 ناتوانی جسمی یا ذهنی، یا

	 ارتباط با یک شخص یا گروه دارای یک یا چند مورد از 
این ویژگی های "واقعی" یا "متصور شده".

لطفا توجه داشته باشید که ویژ گیهای ذکر شده در باال 
نوعی مثال است و مبنای ویژ گیهای گروه اجتماعی 

محافظت شده واقعی یا متصور شده دیگری نیز وجود دارد.

ً

اگر شاهد جرمی نفر تپراکنی هستید، باید آن جرم را به 
سازمان مجری قانون محلی خود گزارش دهید. 

واقعه نفر تپراکنی عمل یا رفتاری است که انگیزه آن نفرت 
است اما از نظر قانونی توسط اصالحیه اول حق آزادی 

بیان مورد محافظت قرار  میگیرد. اگر واقعه نفر تپراکنی 
موجب تهدید یک شخص یا اموال شد، ممکن است به یک 

جرم نفرت پراکنی تبدیل گردد.

مثال های واقعه نفر تپراکنی عبارتند از: 

دادن لقب نامناسب	 

 توهین	

نمایش مطالب نفر تپراکنانه در ملک خودتان.	 

درج مطالب نفر تپراکنانه که باعث خسارت دیدن 	 
اموال نشود.

 توزیــــع مطالب توأم با پیام های نفر تپراکنی در مکان های 	
عمومی.

چطور می توان جرایم نفرت پراکنی را 
تشخیص داد

نشانه های مربوط به این مسئله که انگیزه ارتکاب جرم، 
نفرت پراکنی بوده می تواند شامل موارد زیر باشد:

 مجرم به این دلیل قربانی یا اموال را انتخاب کرده باشد 	
که آنها به یک گروه محافظت شده نظیر یک دین یا 

جنسیت خاص تعلق داشته اند. 

 مجرم با نظرات کتبی یا شفاهی خود تعصبی را نشان 	
دهد. 

 جرم در تاریخی اتفاق بیفتد که برای گروه محافظت 	
شده قربانی یا مجرم مهم است. 

در منطقه فعالیت سازمان یافته نفر تپراکنی وجود 	 
داشته باشد.

اگر قربانی جرم نفرت پراکنی هستید، باید:
	 بالفاصله با سازمان مجری قانون محلی خود تماس بگیرید. 

	 )در صورت نیاز( مراقبت های پزشکی را دریافت کنید. 
 کلماتی که گفته شده است را دقیقا بنویسید. 	

ً

در مورد واقعیت های دیگر یادداشت برداری کنید.	 
 تمام شواهد )به عنوان مثال، دیوار نویسی، پو ستههای تخم 	

مرغ، نو شتههای روی وسیله نقلیه قربانی( را نگهدارید. صبر 
کنید تا مجری قانون از راه برسد و عکس بگیرد، به شرطی که 

امنیتتان به خطر نیفتد. 
 نام، آدرس، شماره تلفن و ایمیل سایر قربانیان و شاهدان را 	

از آنها بگیرید. 
سعی کنید توضیحات شاهدان عینی مجرم یا وسیله نقلیه 	 

او را دریافت کنید. 
 با سازمان های اجتماعی در منطقه خود که به جرایم 	

نفرت پرا کنی پاسخ میدهند تماس بگیرید.

کاری که شما و جامعه تان می توانید انجام دهید: 
 علیه نفرت پراکنی و عدم مدارا صحبت کنید. 	

برای حمایت از قربانیان، گردهما ییهای اجتماعی برگزار کنید. 	 
 از قربانیان حمایت کرده و به آنها کمک نمایید. 	
 از مقامات دولتی بخواهید علیه جرایم نفر تپراکنی صحبت 	

کنند. 
یک کمیسیون روابط انسانی یا شبکه جرایم نفر تپراکنی ایجاد 	 

کنید که شامل نیروهای مجری قانون، دولت محلی، مدارس، 
سازما نهای مذهبی و سازما نهای اجتماعی باشد. از آنها 

بخواهید در صورت وقوع جرائم نفر تپراکنی بالفاصله واکنش 
نشان داده و پیشگیری و آگا هیبخشی را تقویت کنند.
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