
AUTOBAHN A100

Bundesplatz

SU

60
Detmolder Straße

Bundesallee

Wexstraße

◄
◄

◄

◄
◄
◄
◄

◄
 

◄
◄
◄

◄

بیقعت ناینابرق یارب هرواشم  

نتشاد لالقتسا و ندرک یگدنز لقتسم هرابود م  

 :یلام کمک باسح
 

selbst.bestimmt e.V. Stop-Stalking هژاودیلک  
IBAN: DE74 1002 0500 0001 6582 04 

 
 

Stop-Stalking am Bundesplatz 
Detmolder Str. 60 

10715 Berlin-Wilmersdorf 
یلبق رارق اب طقف هرواشم  
030221922000 :نفلت هرامش  

info@stop-stalking-berlin.de : لیمیا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب.و.ک نمجنا زا ھمانرب کی گنیکاتسا-پوتسا  

(www.kub-in.berlin.de) 
لاس زا ھک ،یعامتجا-یناور یاھ کمک نامزاس کی  

  هرواشم و ییاپرس یکشزپ  تامدخ ھیھت ھنیمز رد  ١٩٨٣
رد تسا لاعف یرارطضا عقاوم . 

 
 

 .و.پ.د وضع
 
 
 
 

 
 
 :زا یلام تیامح اب

 

 تسامش راظتنا رد یزیچ ھچ
 
 لیمیا ای نفلت قیرط زا سامت :سامت

 
                                                                  و میراذگ یم رارق کی مھ اب هرواشم نیلوا یارب
                                                             و میزاس یم نشور ار امش تیعضو وگتفگ نیا رد
 .میراد یم رب … و تظافح یارب ار لوا مدق

 
                                                             مینک یم لرتنک و میراپس یم ناج شوگ امش ھب ام
                                                                   وگتفگ ای و دیراد زاین تدم دنلب هرواشم کی امش ایآ ھک
                                                         لیامت تروص رد .دنک یم تیافک تاعالطا و رظن لدابت و
 .مینک یم داھنشیپ یرتشیب یاھ ینابتشپ امش ھب

 
 
                                                      رحم و میھد یم ھئارا یقوقح هرواشم امش ھب نینچمھ ام
  StGB 203 § هدام قبط ار دوخ یا ھفرح ندوب ھنام
 .مینک یم ظفح یقوقح

 
 
 یراکمھ کیرش
 مینک یم رارق رب طابترا موزل تروص رد اھنآ اب ھک 

 
 

ین لرب س ی  لپ
ی قوقح ی   الکو

ین لرب ناتسداد تئ  ھی
گروبندنارب و ن ی لرب ت ی انج نا ی نابرق زا ت ی  امح نامزاس

ی گداوناخ ی  اھ تنوشخ رد ھلخادم زکرم .گ. ی  .ب
نادرم و نانز ی   ارب هرواشم زکارم

ی نامرد ناور و ی  امتجا ی- ناور اھ کمک   
یت انج نا ی نابرق زا ت ی امح عامتجا  Weisser Ring 

ی رتسگداد ی   عامتجا تامدخ

 تسامش راظتنا رد یزیچ ھچ
 
 لیمیا ای نفلت قیرط زا سامت :سامت

 
                                                                  و میراذگ یم رارق کی مھ اب هرواشم نیلوا یارب
                                                             و میزاس یم نشور ار امش تیعضو وگتفگ نیا رد
 .میراد یم رب … و تظافح یارب ار لوا مدق

 
                                                             مینک یم لرتنک و میراپس یم ناج شوگ امش ھب ام
                                                                   وگتفگ ای و دیراد زاین تدم دنلب هرواشم کی امش ایآ ھک
                                                         لیامت تروص رد .دنک یم تیافک تاعالطا و رظن لدابت و
 .مینک یم داھنشیپ یرتشیب یاھ ینابتشپ امش ھب

 
 
                                                      رحم و میھد یم ھئارا یقوقح هرواشم امش ھب نینچمھ ام
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ی گداوناخ ی  اھ تنوشخ رد ھلخادم زکرم .گ. ی  .ب
نادرم و نانز ی   ارب هرواشم زکارم
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                                                         لیامت تروص رد .دنک یم تیافک تاعالطا و رظن لدابت و
 .مینک یم داھنشیپ یرتشیب یاھ ینابتشپ امش ھب

 
 
                                                      رحم و میھد یم ھئارا یقوقح هرواشم امش ھب نینچمھ ام
  StGB 203 § هدام قبط ار دوخ یا ھفرح ندوب ھنام
 .مینک یم ظفح یقوقح
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 ؟دنک کمک دناوت یم یزیچ ھچ
 
 

                                                                   ماجنا اب .دنک ادیپ ھمتاخ تعرسب بیقعت ھک تسین نکمم ھشیمھ
                                                                بیقعت زا لبق ھک ینورد تردق دیوش یم رداق صخشم تامادقا
.دیبای زاب ،دیتشاد  
 
                                                                    .دنک یم ریذپ ناکما ار یرفیک بیقعت ،دیدج نوناق تابوصم 
                                                                 زن تیعونمم کی ناوت یم ،تنوشخ ھیلع تیامح نوناق کمک اب
                                                                     .دروآ تسد ھب ار امش ھب تبسن درف نآ یروضح ندش کید
                                                                  ینوناق تامادقا مادک ھک دوش هدیجنس دیاب ،ھناگادج دروم رھ رد
.دنشاب دیفم تسا نکمم  
 
!دننک عافد دوخ زا دنراد قح دنا هدید بیسآ ھک یناسک   
 
 

:مینک یم داھنشیپ ام  
 

                                                              رد ھک میھد یم هرواشم و تاعالطا ،بیقعت هرابرد امش ھب ام
؟داد ماجنا ناوت یم ھچ رما نیا اب ھلباقم  
                                                               و مینکفا یم رظن صخشم روطب بکترم درف و بیقعت ھب امش اب ام
.مینک یم یسررب ار یدرف رصحنم یاھ لح هار  
                                                             و میروایب زیم یور ھب ار امش یاھ دیدرت میوش قفوم میناوتب ھک ات
،مینک یزیر ھمانرب ار امش تینما یارب مزال تامادقا  
.مینک یم رتمک ار اھدیدھت و لیلحت ار نکمم تارطخ ،رگیدمھ کمک ھب  
                                                                    ینابیتشپ امش زا ،دیراد ینوناق دروخرب ھب میمصت ناتدوخ ھکیماگنھ ام
.مینک یم  
                                                      کیدزن یراکمھ ،ینوناق درگیپ ھب طوبرم تارادا اب ،موزل تروص رد
.تشاد میھاوخ  
 
 

.تسا رتمھم ام یارب یزیچ رھ زا امش یرادیاپ و تظافح  
 
 

                                                      اب یلغش ھطیح رد ھک یدارفا و ناینابرق هداوناخ یاضعا ھب زین ام
.میھد یم هرواشم ،دنراد راکورس بیقعت  
 

 
                                                     ماجنا اب .دنک ادیپ ھمتاخ تعرسب بیقعت ھک تسین نکمم ھشیمھ
                                               بیقعت زا لبق ھک ینورد تردق دیوش یم رداق صخشم تامادقا
.دیبای زاب ،دیتشاد  

                                                  .دنک یم ریذپ ناکما ار یرفیک بیقعت ،دیدج نوناق تابوصم 
                                                        زن تیعونمم کی ناوت یم ،تنوشخ ھیلع تیامح نوناق کمک اب
                                                           .دروآ تسد ھب ار امش ھب تبسن درف نآ یروضح ندش کید
                                                         ینوناق تامادقا مادک ھک دوش هدیجنس دیاب ،ھناگادج دروم رھ رد
.دنشاب دیفم تسا نکمم  

!دننک عافد دوخ زا دنراد قح دنا هدید بیسآ ھک یناسک   

 
 

                                                 ھک میھد یم هرواشم و تاعالطا ،بیقعت هرابرد امش ھب ام
؟داد ماجنا ناوت یم ھچ رما نیا اب ھلباقمرد  
                                                  یم رظن صخشم روطب بکترم درف و بیقعت ھب امش اب ام
.مینک یم یسررب ار یدرف رصحنم یاھ لح هار ومینکفا  
                                                    زیم یور ھب ار امش یاھ دیدرت میوش قفوم میناوتب ھک ات
،مینک یزیر ھمانرب ار امش تینما یارب مزال تامادقا و میروایب  
                                                           رتمک ار اھدیدھت و لیلحت ار نکمم تارطخ ،رگیدمھ کمک ھب
.مینک یم  
                                                        زا ،دیراد ینوناق دروخرب ھب میمصت ناتدوخ ھکیماگنھ ام
                                                  رم تارادا اب ،موزل تروص رد .مینک یم ینابیتشپ امش
.تشاد میھاوخ کیدزن ی اکمھ ،ینوناق درگیپ ھب طوب  

 
   .تسا رتمھم ام یارب یزیچ رھ زا امش یرادیاپ و تظافح   

 
                                                 یلغش ھطیح رد ھک یدارفا و ناینابرق هداوناخ یاضعا ھب زین ام
.میھد یم هرواشم ،دنراد راکورس بیقعت اب  

 

 
                                                     ماجنا اب .دنک ادیپ ھمتاخ تعرسب بیقعت ھک تسین نکمم ھشیمھ
                                               بیقعت زا لبق ھک ینورد تردق دیوش یم رداق صخشم تامادقا
.دیبای زاب ،دیتشاد  

                                                  .دنک یم ریذپ ناکما ار یرفیک بیقعت ،دیدج نوناق تابوصم 
                                                        زن تیعونمم کی ناوت یم ،تنوشخ ھیلع تیامح نوناق کمک اب
                                                           .دروآ تسد ھب ار امش ھب تبسن درف نآ یروضح ندش کید
                                                         ینوناق تامادقا مادک ھک دوش هدیجنس دیاب ،ھناگادج دروم رھ رد
.دنشاب دیفم تسا نکمم  

!دننک عافد دوخ زا دنراد قح دنا هدید بیسآ ھک یناسک   

 
 

                                                 ھک میھد یم هرواشم و تاعالطا ،بیقعت هرابرد امش ھب ام
؟داد ماجنا ناوت یم ھچ رما نیا اب ھلباقمرد  
                                                  یم رظن صخشم روطب بکترم درف و بیقعت ھب امش اب ام
.مینک یم یسررب ار یدرف رصحنم یاھ لح هار ومینکفا  
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،مینک یزیر ھمانرب ار امش تینما یارب مزال تامادقا و میروایب  
                                                           رتمک ار اھدیدھت و لیلحت ار نکمم تارطخ ،رگیدمھ کمک ھب
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                                                  رم تارادا اب ،موزل تروص رد .مینک یم ینابیتشپ امش
.تشاد میھاوخ کیدزن ی اکمھ ،ینوناق درگیپ ھب طوب  

 
   .تسا رتمھم ام یارب یزیچ رھ زا امش یرادیاپ و تظافح   

 
                                                 یلغش ھطیح رد ھک یدارفا و ناینابرق هداوناخ یاضعا ھب زین ام
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؟داد ماجنا ناوت یم ھچ رما نیا اب ھلباقمرد  
                                                  یم رظن صخشم روطب بکترم درف و بیقعت ھب امش اب ام
.مینک یم یسررب ار یدرف رصحنم یاھ لح هار ومینکفا  
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،مینک یزیر ھمانرب ار امش تینما یارب مزال تامادقا و میروایب  
                                                           رتمک ار اھدیدھت و لیلحت ار نکمم تارطخ ،رگیدمھ کمک ھب
.مینک یم  
                                                        زا ،دیراد ینوناق دروخرب ھب میمصت ناتدوخ ھکیماگنھ ام
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.تشاد میھاوخ کیدزن ی اکمھ ،ینوناق درگیپ ھب طوب  

 
   .تسا رتمھم ام یارب یزیچ رھ زا امش یرادیاپ و تظافح   

 
                                                 یلغش ھطیح رد ھک یدارفا و ناینابرق هداوناخ یاضعا ھب زین ام
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گدنز لقتسم هرابود    
نتشاد لالقتسا و ندرک ی  

 STALKING هژاو ناملآ رد
 
 

                                                                             صخش ،تجامس اب وً ادمع یصخش ھک تسانعم نیا ھب )بیقعت(
  .دھد یم رارق دوخ تیذا و رازآ دروم و بیقعت ار یرگید
                                                                        شالت یفلتخم یاھ هویش ھب ،دننک یم بیقعت ھک یصاخشا
                                                                 ھب یلیم ھک ،دنراد ار یرگید صخش اب طابترا یرارقرب یارب
                                                                             صاخشا لاح نیا اب .دشک یم جنر عوضوم نیا زا و درادن ھطبار
 .دنھد یم ھمادا شیوخ شالت ھب هدننک بیقعت

 
 :دنشاب ریز دراوم لماش دنناوت یم اھنیا
 
 

 ینفلت یاھ سامت
 لیمیا نامھ ای یکینورتکلا یاھ ھمان و ھمان
 ناسر مایپ یاھ سیورس یاھ مایپ
                                                                    ،لعج و ارتفا ،یعامتجا یاھ ھناسر رد ھتساوخان یاھ سامت
 یصوصخ یاھ سکع و بلاطم عیزوت
                                                                     یاھزمر و اھ باسح کھ لاثم ناونع ھب( یربیاس نامرجم
 )هریغ و یلعج یاھ باسح زا هدافتسا ،روبع
 یسوساج ،نتفر ھیاس ھب ھیاس ،بیقعت
 ھتساوخان یاھالاک شرافس و ایادھ
 هریغ و ناراکمھ و ناتسود ،ماوقا ندرک ریگرد
 لاوما ھب تراسخ
 کلم یور رب روضح ،نامتراپآ ھب دورو
 ندرک دنلب تسد و یحور ندروآ راشف

 
 
                                                                    یحطس نایانشآ ای و قباس یفطاع کیرش ،ناینابرق زا یدایز دادعت
                                                                   ناسانشناور ،ناکشزپ ،ناراکمھ ،)یزاجم ای و یعامتجا یاضف زا(
 .دنتسھ هریغ و ناکشزپناور و
 
                                                                         ریثأت تحت نانچ ار هدید بیسآ دارفا و تسا هدرتسگ یردق ھب بیقعت
                                                          کی ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                                              ریگ یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دن
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                                                                 ھب یلیم ھک ،دنراد ار یرگید صخش اب طابترا یرارقرب یارب
                                                                             صاخشا لاح نیا اب .دشک یم جنر عوضوم نیا زا و درادن ھطبار
 .دنھد یم ھمادا شیوخ شالت ھب هدننک بیقعت

 
 :دنشاب ریز دراوم لماش دنناوت یم اھنیا
 
 

 ینفلت یاھ سامت
 لیمیا نامھ ای یکینورتکلا یاھ ھمان و ھمان
 ناسر مایپ یاھ سیورس یاھ مایپ
                                                                    ،لعج و ارتفا ،یعامتجا یاھ ھناسر رد ھتساوخان یاھ سامت
 یصوصخ یاھ سکع و بلاطم عیزوت
                                                                     یاھزمر و اھ باسح کھ لاثم ناونع ھب( یربیاس نامرجم
 )هریغ و یلعج یاھ باسح زا هدافتسا ،روبع
 یسوساج ،نتفر ھیاس ھب ھیاس ،بیقعت
 ھتساوخان یاھالاک شرافس و ایادھ
 هریغ و ناراکمھ و ناتسود ،ماوقا ندرک ریگرد
 لاوما ھب تراسخ
 کلم یور رب روضح ،نامتراپآ ھب دورو
 ندرک دنلب تسد و یحور ندروآ راشف

 
 
                                                                    یحطس نایانشآ ای و قباس یفطاع کیرش ،ناینابرق زا یدایز دادعت
                                                                   ناسانشناور ،ناکشزپ ،ناراکمھ ،)یزاجم ای و یعامتجا یاضف زا(
 .دنتسھ هریغ و ناکشزپناور و
 
                                                                         ریثأت تحت نانچ ار هدید بیسآ دارفا و تسا هدرتسگ یردق ھب بیقعت
                                                          کی ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                                              ریگ یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دن
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؟دراد یبقاوع ھچ بیقعت  
 
 
                                                                            زین تاقوا یھاگ و دنا ھتفرگ رارق ھلمح دروم دننک یم ساسحا
                                                                      ،دبای ھمادا ینالوط ینامز هرود کی رد زیچ ھمھ رگا .دنسرت یم
                                                                            هدید بیسآ دارفا ،دنراذگب ریثأت نآ رب دنناوتب ھکنیا نودبً ارھاظ
                                                                بیقعت .دنوش یبصع مھ دیاش ،دننک یم یناوتان و سای ساسحا بلغا
.دربب نیب زا ار یگدنز تذل دناوت یم  
 
                                                                         ش تکرح یدازآ ھنوگچ ھک دینک ھبرجت ینابرق کی ناونع ھب ھکنیا 
                                                         هدننک بیقعت درف اب دروخرب زا ات دوش یمدودحم ھنازور تروص ھب ام
.تسا سرتسا یانعم ھب ،دینک یریگولج  
 
                                                           رکف ھب یخرب .دننک یئرمان ار دوخ و دننزب ھجریش دنھاوخ یم یخرب

.دنتفا یم لغش رییغت ای ییاجباج  
 
                                                      یگدنز یداع روط ھب مناوتب ھخالاب ھک ،دوش مامت مھاوخ یم طقف نم« 
.تسا یتلاح نینچ رد دارفا لوادتم رکف زرط نیا »منک  
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ینرب وزنرول نا6ج رثا «هنفاد و ولوپآ» یرمرم همس
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