
                 خشونِت راستگرا چیست؟   

هیچکس اجازه ندارد شما را به خاطر ظاهرتان، رنگ
پوستتان، اصل و نسب تان، دین تان، نوع زندگی و

فکرتان تبعیض کند. هر کس به این دلیل به شما توهین
کند، شما را تهدید کند و یا به شما حمله کند، جنایتی

مرتکب شده است.

حمالت خشونت بار راست گرایان اعمالی هستند که
از افکار ضد انسانی و علیه گروه های اجنماعی به

خصوصی نشأت می گیرند. از جمله:

Rudolf-Breitscheid-Straße 164 
14482 Potsdam

Telefon: 0331 8170000 
Telefax: 0331 8170001

Email: info@opferperspektive.de 
http://www.opferperspektive.de

gefördert aus Mitteln des 0331 8170000
w w w . o p f e r p e r s p e k t i v e . d e

کمک
برای قربانیاِن

• راسیسم، یهودی ستیزی و اسالم هراسی

• نفرت علیه چپ گرایان و دموکراتها

• نفرت علیه فرهنگ دگرگونه جوانان

• نفرت علیه بی خانمانان، بیکاران، بیماران
  و معلولین

• نفرت علیه هم جنس گرایان
  برای

برای تشخیص عملی به عنوان خشونِت راست گرایان
درک و حس شخصی شما مالک است. نظر شاهدان

یا پلیس در درجه دوم قرار دارد.

فارسي

  مشاوره و همراهی برای 
  قربانیان، خویشاوندان و
  آنها و هم چنین دوستاِن
 ِبرای شاهداِن خشونت

راست گرایان

خشونِت راست گرایان

Farsi



ما چه کارهایی برای شما می توانیم انجام دهیم؟

ما از شما حمایت می کنیم
اگر به شما و یا به اطرافیان شما از طرف دسِت راستیها

توهینی بشود ویا شما تهدید شوید و یا مورد حمله قرار
بگیرید، ما به شما کمک می کنیم. با شما مشاور مرد یا زنی

صحبت می کند، که در مقابل خشونِت راست گرایان و عواقب
آن چگونه رفتار کنید. جلسه مشاوره می تواند یکبار باشد و یا
به مشایعِت دراز مدت تبدیل گردد. نوجوانان هم می توانند به
ما رجوع کنند، حتی اگر سرپرست و ولی آنها موافق نباشد.

حقوق شما
ما به شما روند پیگرد کیفری را توضیح می دهیم و شما را

برای رفتن به نزد پلیس و به دادگاه همراهی می نماییم و برای
اختیار وکیل به شما کمک می کنیم.

موقعیت اجتماعی شما
ما با شما وضعیت اجتماعیتان را مشخص می کنیم، به شما

کمک می کنیم، خسارِت مالی دریافت نمایید و در امور بیمه و
تامین مالی به شما مشاوره می دهیم.

سالمتی شما
اگر آسیب دیده باشید، ما به شما برای معالجه پزشکی کمک

می کنیم. اگر شما به کمکهای روان درمانی نیاز داشته باشید،
ما می توانیم شما را معرفی کنیم.

اطرافیان شما
اگر شما خواهان آن هستید که خطِر خشونِت راست گرایان

را در جمع اطرافیانتان و یا به طور عمومی و علنی به بحث
بگذارید، تا تغییری حاصل شود، ما می توانیم برای شما

ارتباط با نهادها، سازمانها و رسانه های عمومی را برقرار
سازیم.

ما به شما مشاوره می دهیم

حضوری
ما به هر جایی که شما در ایالت براندنبورگ تعیین کنید،

می آییم.

مجانی
برای شما هیچ هزینه یا تعهد مالی بوجود نمی آید.

چند زبانه
اگر برای شما مناسبتر باشد، ما با خود مترجمی به همراه

می آوریم.

داوطلبانه
شما تعیین می کنید، که آیا می خواهید مشاوره داشته

باشید و چه قدم هایی را می خواهید بردارید. ما در این
امور از شما حمایت می کنیم.

محرمانه
تمام آنچه که شما با ما صحبت می کنید، محرمانه خواهد

ماند. بدون اجازه شما ما هیچ اطالعاتی را در اختیار
شخص ثالثی نمی گذاریم.

مستقل
خدمات مشاوره ای ما مستقل از همه ادارات است.

جانبدار
ما خود را با نیازهای شما تطبیق می دهیم. ما برای

خواسته های شما فعالیت می کنیم.

تسا یداهن هچ Opferperspektive؟

هفته به هفته انسان های زیادی کتک می خورند یا مورد
تهاجم قرار می گیرند، زیرا آنها با دنیاِی تصورات راست
گرایان سازگاری ندارند. قربانیان این خشونت از زندگی
روزمره خود بریده و دچار حس ناامنی می شوند، حتی

تا مدت زمانی طوالنی بعد از وقوع حادثه. معموال آنها با
ترسهای خودشان تنها می مانند.

بی تفاوتی سبب می گردد که عاملیِن خشونت گمان کنند
که به نمایندگی اکثریت مردم عمل می کنند. هدف ما این

است، که این سکوت شکسته شود و به چنان اتمسفر
اجتماعی بینجامد که همه انسانها بتوانند زندگی آزاد و

عاری از ترس داشته باشند.

انجمن ما برای قربانیاِن خشونِت راست گرایان در ایالت
براندنبورگ خدمات مشاوره و همراهی ارائه می دهد.
ما راجع به خشونِت راست گرایان روشنگری می کنیم
و برای تحقق خواسته های گروه های مربوطه فعالیت

داریم.

انجمن غیر انتفاعی و عام المنفعه است و هیچ وابستگی
سیاسی ندارد. خدمات ما از طریق برنامه "حمایت از

دفاتر و نهادهای مشاوره  دخالِت سیار علیه راست
گرایان" واز طریق کمک های مالی تامین می گردد.

 هر کمک مالی اثرگذار است.   
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