
HATE
CRIME

You Can Do Something About It!

 ٜحرأىم
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 حقایق: جرایم ناشی از تنفر، خصومتھای غیر قانونی بر علیھ شما بدلیل کسی کھ شما
ھستید و آنچھ شما نشانگر آن می باشید ھستند

جرائم ناشی ازتنفر
  !شما میتوانید در این مورد کاری انجام دھید

 سالم، بھ کشور ولز خوش آمدید!  ما از دانستن اینکھ کسانیکھ جدیدا بھ ولز آمده اند، فرھنگھا،
 استعدادھا و شایستگیھای جدید را بھ این کشور می آورند و جامعھ ما را غنی می سازند لذت می

بریم. خب برای شما زندگی در ولز چطور پیش میرود؟

 این خیلی ناخوشایند است، من از اینکھ شما چنین احساسی دارید متعجب نیستم.  ولیکن شما میدانید کھ این
  موضوع تقصیر شما نیست؟  این حادثھ ای ناشی از تنفر است.  شما میتوانید در این مورد بھ پلیس اطالع دھید.

 اگر شما فکر میکنید کھ این جرمی ناشی از تنفر است، ایشان میتوانند در این مورد اقدام کنند.  ایشان بھ شما
 گوش کرده، از شما حمایت کرده واین موضوع کھ آیا این مورد میتواند جرمی ناشی از تنفر طلقی شود را
 بررسی خواھند کرد.  حتی اگر نتوانند آنرا در زمره جرایم ناشی از تنفر قرار دھند، مھم است کھ شما این

  موضوع را گزارش دھید تا ایشان بتوانند از شما حمایت کنند. شما نباید با چنین مواردی بسازید

 ولز کشوری زیبا است واکثریت مردم آن
 رفتاری دوستانھ دارند ولی بعضی ھا

اینطور نیستند
. 

  آه... چرا چنین است؟  چیزی اتفاق افتاده است؟

 مدتی قبل وقتیکھ در اتوبوس بودم، کسی شروع بھ گفتن سخنان اھانت آمیز کرد، او گفت کھ من باید بھ کشور
 خود بازگردم.  وقتی کھ ازاو خواستم کھ این کار را متوقف کند، او چیزی را بطرف من پرتاب کرد.  من فکر

میکنم انگور بود.  من خجالت زده و ترسیده بودم، من نمیدانستم چکار کنم

 من میتوانم آنرا گزارش دھم؟  جرم ناشی از تنفر چیست؟ 

 جرم ناشی از تنفر و یا حادثھ ناشی از تنفر اعمال خصومت بار بر علیھ شما میباشند و بھ دلیل قومیت،
  دین، مذھب، معلولیت، جنسیت، ھویت جنسیت تغییر یافتھ و یا گرایشات جنسی شما بھ وقوع می پیوندند.
 شما میتوانید این موضوع را اگر این عمل شخصا در ارتباط با شما اتفاق افتاده و اینکھ شما شاھد وقوع

 آن در مورد شخص دیگری بوده اید، گزارش دھید.  ایشان میتوانند اعضای خانواده شما، دوستان، کسی
  کھ شما کمی قبل مالقات کرده و یا شخصی کھ نمی شناسید باشند

 جرایم ناشی از تنفر ممکن است ھرجا اتفاق بیافتند، درخانھ شما، در اتوبوس، در پارک، در مدرسھ و یا
  دانشگاه



باشماره تلفن 999 ویا 101 تماس بگیرید
 ".بیاد داشتھ باشید کھ بگوئید " میخواھم جرم ناشی از تنفر را گزارش دھم

   ولیکن من فکر میکنم کھ این شخص فقط احمق بود؟ 

  صحیح، ولیکن چگونھ آنرا گزارش دھم؟ 

 او در مورد شما قضاوت کرد و بھ شما بر مبنای قضاوتی کھ کرده بود حملھ نمود.  این در کشور
 پادشاھی بریتانیا قابل قبول نمی باشد.  این غیر قانونی بوده و انجام آن جرم محسوب می شود!  این

کنید حق شما است کھ در خانھ خود، اجتماعات خود و در مساکن عمومی احساس امنیت 
بھ  موارد متفاوتی ممکن است برای اشخاص بیافتند کھ قابل قبول نیستند و این موارد حوادث تنفرآمیز 

.شمار می آیند و چنین اتفاقاتی در صورتی رخ میدھند کھ کسی در مورد شما قضاوت می کند  اینھا 
مواردی از این نظیر ھستند

شدن قلندری، عذاب و یا تھدید 

 پرتاب چیزی بھ طرف شما و یا پست کردن مطلبی اھانت آمیز در داخل صندوق پست شما 
آمیز نزدیک شدن بھ شما در حالتی تھدید 

شما  حرکات بدون-کلم و یا شکلک در آوردن در مقابل با 
زدن تف کردن، کتک و یا لگد 

شما استفاده از کلمات اھانت آمیز، مسخره کردن و یا گفتن جکھای بد در مورد 

 وارد کردن خسارت بھ اموال شما و یا دزدیدن آنھا

 یورش آوردن ھمسایھ بھ شما
 ایجاد حریق عمدی و یا نزاع با ھمسایھ ھا و

 قلندری با کسی بھ دلیل معلولیت، نژاد، مذھب ویا گرایشھای
 جنسی و یا ھویت جدید بعنوان شخصی کھ تغییر جنسیت داده است

 ب، در موارد اورژانس، شما میتوانید آنرا از طریق تماس با شماره تلفن999، گزارش دھید ، اگر
حادثھ در حال اتفاق افتادن است و شما بھ کمکھای اورژانس نیاز دارید

   شخص حملھ کننده ھنوز ھم در نزدیکی است
 شما احساس میکنید کھ زندگی شما و یا شخص دیگری در خطر است ویا
 رفتار خشونت آمیز بھ کار گرفتھ می شوند و شما احساس خطر می کنید

 با شماره 101 تماس بگیرید اگر 
 حادثھ مدت زمانی قبل اتفاق افتاده است و شما میخواھید آنرا گزارش دھید

شخصی کھ بھ شما حملھ کرد در حال حاضر در نزدیکی شما نیست
 زندگی شما و یا شخص دیگری االن در خطر نیست

خشونت در برابر شما اعمال نمی شود



  :بھ یاد داشتھ باشید 
 شما نیاز نیارید با کسی برای گزارش دادن جرم ناشی از تنفرصحبت کنید؛ شما متیوانید

  این کار را از طریق اینترنت انجام دھید

  اگر من این موضوع را گزارش دھم، بعد از آن چھ اتفاقی می افتد؟ 

 وقتی کھ شما جرمی ناشی از تنفر را گزارش میدھید، پلیس اقدامات الزم را برای اطمینان از
 اینکھ زندگی شما امن است انجام خواھد داد.  ایشان برای دیدن شما خواھند آمد، مگر اینکھ شما

 بخواھید کھ در اداره پلیس ایشان را مالقات کرده ویا از طریق تلفن صحبت کنید، و جزئیات شما
 بطور محرمانھ برخواھند داشت.  پلیس بھ اظھارات شما گوش کرده و بھ شما حمایتھای الزم،

 برای مثال حمایتھای الزم از طرف سازمان حمایت از قربانیان را در طی بازجویی ھای فراھم
   خواھد نمود

 پلیس ھمچنین اگر الزم باشد راھھایی را پیدا خواھد کرد کھ از ارتباط این شخص با شما جلوگیری
 کند.  تمامی نیروھای پلیس ولز مامورین خاص برای  حمایت در مقابل جرایم ناشی از تنفر را در

  اختیار دارند کھ برای کمک و حمایت شما نیز در دسترس می باشند

 از شما خواستھ نخواھد شد تا با این شخص صحبت کند، با او روبرو شوید ویا با این شخص تماس
 :مستقیم داشتھ باشید، ولیکن ممکن است از شما خواستھ شود

اظھارنامھ ای فراھم کنید
 شواھدی برای مثال اگر ویدیو بر روی تلفن خود ویا دوربین مداربستھ  ویا عکسی

درمورد صدمات وارد شده در اختیار دارید را فراھم کنید
اظھارنامھ ای بعنوان قربانی این حادثھ فراھم کنید و توضیح دھید کھ

در مورد این حادثھ چھ احساسی دارید و این حادثھ چھ تاثیراتی بر روی زندگی شما گذاشتھ است و   •
 با کمک شخص نماینده سازمان حمایت از قربانیان در دادگاه شھادت دھید

در صورتیکھ من نخواھم این موضوع را
 گزارش دھم، چرا کھ ممکن است گزارش این موضوع 

وضعیت را مشکل سازتر کند چھ خواھد شد؟

 اگر شما نمیخواھید با کسی در این مورد صحبت کنید، میتوانید آنرا ازطریق اینترنت بھ
 سازمان حمایت از قربانیان بھ آدرس وبسایت زیر گزارش دھید

www.reporthate.victimsupport.org.uk/hate-crime/ 
 از این وبسایت، شما میتوانید زبانی را کھ ترجیح میدھید را انتخاب کرده، فرم را تکمیل
 :کرده و آنرا بھ آدرس زیر ایمیل کرده و یا از طریق پست رایگان بھ آدرس زیر بفرستید

 تماس 03003031982 و یا با شماره تلفن 
   hate.crimewales@victimsupport.org.uk بگیرید

https://www.reporthate.victimsupport.org.uk/hate-crime/
hate.crimewales@victimsupport.org.uk


 با سازمان حمایت از قربانیان با شماره تلفن 03003031982
   .تماس بگیرید و ایشان آنرا برای شما گزارش خواھند داد

 من پناھجو ھستم و نمی خواھم توجھ افراد را بطرف
 خود جلب کنم؟  من نمی خواھم مشکل سازی کنم و نمی
خواھم کھ تقاضای پناھندگی من تحت تاثیر قرار گیرد

 پلیس بھ موارد مربوط بھ جرائم ناشی از تنفر و وقایعی از این قبیل رسیدگی می کند و این بر روی
 درخواست پناھندگی شما ھیچ تاثیری نخواھد داشت.  اگر کسی سعی کند بھ شما بھ دلیل کسی کھ ھستید و
 یا شخصی کھ آنھا فکر می کنند شما ھستید، بھ شما صدمھ ای وارد کند، این تقصیر شما نیست.  پلیس با
 شما کار خواھد کرد تا اطمینان حاصل کند کھ وقفھ ای در قرارھای مالقات شما برای تقاضای پناھندگی
  تان ایجاد نشود و جزئیات گزارش جرم تنفر آمیز بھ شخص مسئول پرونده در وزارت کشورفرستاده

نخواھد شد
 ھمچنین، گزارش دادن جرمی ناشی از تنفر، بھ موضوعات مسکن و کمکھای دریافتی در رابطھ با مسکن

 تاثیر نخواھد گذاشت، ولیکن اگر شما بھ دلیل حادثھ ناشی از تنفر نیاز بھ مسکنی امنتر دارید، در این
  .مورد حمایت خواھید شد

 گر نمی خواھم کھ این حادثھ را شخصا گزارش دھم، آیا
 ممکن است شخص دیگری را آنرا برای من گزارش دھد؟

 بلھ، با سازمان حمایت از قربانیان، با شماره تلفن 030030311982 تماس بگیرید
 و ایشان آنرا بجای شما گزارش خواھند داد.  شما ھمچنین میتوانید از آژانس حمیات محلی
 درخواست کنید کھ این حادثھ را بھ جای شما گزارش دھند. آژانسھایی کھ کمک میکنند
  .شورای پناھندگان  ولز، سازمان مشاوره شھروندان و صلیب سرخ بریتانیا میباشند



 بھ یاد داشتھ باشید
 پلیس میتواند از ویدیوی تلفن ھمرا و یا دوربین مدار بستھ بعنوان مدرکی برای گفتھ

  .ھای شما استفاده کند

 آیا میتوانم حادثھ ای تنفر آمیز را حتی اگر نمیتوانم شخصی کھ بھ من
 حملھ کرد را دقیقا بھ خاطر بیاورم، گزارش دھم؟

 بلھ.  ھرگونھ اطالعاتی کھ شما فراھم کنید ممکن است مھم باشند و ممکن است بھ حادثھ ای
 مشابھ کھ برای شخص دیگری درمنطقھ شما اتفاق افتاده باشد مرتبط باشد.  پلیس ممکن است
 این شخص را بشناسد و ممکن است بتواند در مورد حادثھ مدارک موجود را از طریق تلفن

 ھمراه و یا فیلم دوربین مدار بستھ فراھم کند.  ایشان حتی ممکن است بتوانند از اینکھ این
حادثھ بھ جرم جدی و تنفر آمیز تغییر یابد جلوگیری کنند.  پس لطفا آنرا گزاش دھید

 ولیکن اگر از نظر پلیس این جرمی
   ناشی از تنفر نباشد؟

 اگر حادثھ شما بعنوان جرم کیفری شناختھ نشود، پلیس در مورد اقدامات انجام شده بھ شما اطالع خواھد داد،
  و سازمان حمایت از قربانیان بھ کمک بھ شما ادامھ خواھد داد

 آیا من باید ثابت کنم کھ این حادثھ جرمی
 ناشی از تنفر بوده است؟

 خیر.  اگر شما فکر میکنید کھ خصومت وارده بھ شما بھ دلیل نژاد، مذھب،
 معلولیت، گرایش جنسی و یا تغیرجنسیت شما می باشد و بھ این دلیل ھدف

  قرار گرفتھ اید، درآن زمان پلیس باید این حادثھ را جرم کیفری محسوب کند.
 حتی اگر این اتفاق جرم کیفری نباشد (پلیس آنرا حادثھ ناشی از تنفر خواھد

 نامید) پلیس در این مورد تحقیقات
 را انجام خواھد داد و برای توقف آن اقدام خواھد نمود و مامور خاص  حمایت

  از جرایم ناشی از تنفر از شما حمایت خواھد نمود



  :نھادھای دیگری کھ می توانند حوادث مربوط بھ جرایم ناشی از تنفر را از طرف شما گزارش دھند از قرار زیر ھستند
020 772 08444صلیب سرخ بریتانیا

774 245 01633  سازمان مشاوره شھروندان

1982 303 0300 سازمان حمایت از قربانیان
800 489 02920 شورای پناھندگان کشور ولز

 یادآوری: زمانی کھ جرم ناشی از تنفر را گزارش می دھید این تغییری در زندگی شما،
دوستان شما و جامعھ شما ایجاد می کند

 چرا گزارش آن مھم است؟

 غلب جرایم کیفری گزارش نمی شوند.  وقتی کھ شما جرم ناشی از تنفر را گزارش میدھید، باعث میشود کھ زندگی
  شما، دوستان، خانواده و جامعھ شما تغییر کنند.  با گزارش این موضوع وقتی کھ اتفاق بیافتد شما میتوانید

کمک کنید کھ چنین اتفاقی برای شما و کسی دیگر اتفاق نیفتد
  کمک کنید کھ مواردی کھ در رابطھ با پناھجویان مورد نگرانی می باشند مشخص شوند

 بھ پلیس کمک کنید کھ در مورد میزان و سطح جرایم ناشی از تنفربھتر اطالع  پیدا کنند و
روشھایی را کھ پلیس بھ جرایم ناشی از تنفر رسیدگی میکند را بھبود بخشد

 اگر شما نمی خواھید مشخصات شخصی خود را فراھم کنید، فقط بھ ایشان بگوئید کھ چھ اتفاقی افتاده است و ایشان
 می توانند از اطالعات فراھم شده برای بررسی فعالیتھای مربوط بھ جرایم ناشی از تنفر در منطقھ شما استفاده

 کرده، و جامعھ شما را امنتر نمایند و بھ مردم کمک کنند کھ در رابطھ با اتفاقی کھ با ایشان افتاده کمتر احساس انزوا
 و وھم کنند.  پلیس تمامی جرایم ناشی ازتنفری را کھ بھ ایشان گزارش می شود را ثبت میکند.  ممکن است موردی
 کھ در رابطھ با شما اتفاق افتاده است بھ دادگاه نرود، ولیکن، ایشان ھنوز ھم با شما و نھادھای حمایتی دیگر کھ بر
 .علیھ جرایم ناشی از تنفر مشغول بھ کار ھستند، کار خواھند کرد از بدتر شدن حوادثی از این نظیرجلوگیری کنند

 ولی اگر پلیس بھ من گوش نکند چھ می شود؟  وقتی بھ
 دوست من با تخم مرغ حملھ کردند، پلیس اظھار نامھ ای از

او گرفت، ولیکن کار دیگری انجام نداد

 اگر شما احساس میکنید کھ مامور پلیسی و یا یکی از کارکنان پلیس بھ حرف شما گوش نکرده وبا شما منصفانھ رفتار
 نکرده است، شما میتوانید در این مورد شکایت کنید.  شما می توانید در اداره پلیس محلی خود شکایت کرده و بخواھید
 کھ تقاضای شما را بھ بخش استاندارھای حرفھ ای ارجاع کنند.  تمامی مراکز پلیس این خدمات را دراختیار دارند.  شما
) ھمچنین می توانید بھ نماینده مجلس خود (AM) ویا نماینده انجمن ملی (AM))  در این مورد اطالع دھید، و ایشان 
 میتوانند بھ شما برای انجام شکایت کمک کنند.  شما ھمچنین میتوانید با کمیسیون مستقل شکایات مربوط بھ پلیس
Independent Police Complaints Commission (IPCC))  www.ipcc.gov.uk  از طریق 

  .تماس بگیرید.  شما ھمچنین می توانید اگر وکیلی داشتھ باشید از طریق ایشان شکایت کنید
.رفتھ و لینک مربوطھ را دنبال کنید www.parliament.uk برای پیدا کردن نماینده مجلس خود بھ آدرس

 برای پیدا کردن نماینده انجمن بھ این آدرس بروید
www.senedd.assembly.wales/mgFindMember.aspx



سگزاری

 کتابچھ جرایم ناشی از تنفر، راھنمایی برای تفھیم جرایم و حوادث ناشی از آن در ولز
 میباشد و اطالعاتی در مورد چگونگی گزارش این موارد و روشھایی کھ از طریق آن
 شما می توانید از وقوع آنھا جلوگیری کنید را فراھم می کند. شورای پناھندگان ولز در

 مورد اینکھ میتواند این اطالعات را با شما شریک شود خشنود بوده و از تمامی
سازمانھایی کھ با ما برای تھیھ این کتابچھ ھمکاری کرده اند سپاسگزاری می کند

 از کمکھای شما متشکرم.  من ھنوز ھم از اینکھ این حادثھ
 اتفاق افتاد احساس بدی دارم، ولیکن در مورد اینکھ میتوانم

   در این مورد کاری انجام دھم اطمینان بیشتری دارم

 خواھش می کنم!  بیاد داشتھ باشید شما میتوانید این موضوع را گزارش
 داده و برای انجام این کار حمایتھای الزم را دریافت کنید، و از این طریق
 بھ پلیس برای اینکھ از وقوع چنین اتفاقی برای دیگران جلوگیری کنند،

    .یاری کنید




