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یلبق رارق اب طقف هرواشم  
030221922000 :نفلت هرامش  
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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

 

تیذا و رازآ یارب یا ھیصوت  

 

،میراد راظتنا امش زا ھچنآ  

 
لیمیا ای نفلت قیرط زا :تسا ندرک لصاح سامت  
                                                   و و امش یاھ ینارگن ،میراذگ یم رارق ھسلج نیلوا یارب

.مینک نشور رگیدکی کمک اب ار امش یلعف تیعض  
                                                          ھب ایآ ھک مینک یم یسررب و میھد یم شوگ امش ھب ام
                                                         الطا ھبحاصم کی ای دیراد زاین تدم ینالوط هرواشم
.تسا یفاک یتاع  
                                                          دقعنم یتروشم دادرارق کی ام ،اھوگتفگ یرس کی یارب
                                                                  .مینک یم نییعت ار یئزج فادھا و مینک یم
                                                       ھبلغ یارب و میھد یم رارق ثحب دروم ار اھ مدق نیلوا ام
.مینک یم تیامح امش صاخ لکشم رب  
                                                                                ھیصوت ار یرتشیب کمک تساوخرد تروص رد
.مینک یم  
 

                                                        یارب  یگدنیامن چیھ اما ،میھد یم ھئارا یقوقح هرواشم ام
                                                       قبط ار دوخ یا ھفرح ندوب ھنامرحم و میرادن جراخ یایند
تسا ناگیار ام داھنشیپ . .مینک یم ظفح  203§  
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یراکمھ کیرش  

 
میشاب سامت رد امش اب میناوت یم موزل تروص رد  
 
نیلرب سیلپ  
الکو  
نیلرب ھقطنم ناتسداد  
                                                                                     تامدخ ھطقن امنھار یولبات
نیلرب تنوشخ زا یریگشیپ زکرم  

تنوشخ ربارب رد نادرم یارب ییاھ ھیصوت  
!توافتم روطب  
                                                                        رایسب نیدلاو یارب نیکست - کرتشم جرخم
هرجاشم  
ینامرد و یعامتجا یناور کمک  
یحالصا تالیھست  

یرتسگداد یعامتجا تامدخ  
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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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

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
                                                 ناونع ھب ناملآ ییازج نوناق 238 شخب قبط ھک ،دھد یم رارق
                                         یم رارق ریثأت تحت ھک یناسک و تسا تازاجم لباق بیقعت ،مرج کی
 .دنوش عقاو تیامح و تظافح دروم دیاب ،دنریگ

 

 

؟دراد یبقاوع ھچ بیقعت  

 

                                             لکشم داجیا فرط ود رھ یارب بیقعت ،دراوم زا یرایسب رد
                                               رارق بیقعت تحت ھک یدرف تسا نکمم لاثم ناونع ھب .دنک یم
 .دنیبب یمئاد بیسآ یتمالس رظن زا ،دریگ یم
 

                                                  وتم اھ یپ رد یپ نیا ھک تسا ینامز لح هار نیرتھب اھنآ یارب
                                              فقوتم دنناوت یم دننک یم بیقعت ھک یدارفا طقف اما .دوش فق
 .دنوش
 

                                            تحت ھک یدارفا زا تظفاحم ناونع ھب بیقعت فقوت ،انعم نیا ھب
 .دوش یم کرد زین دنریگ یم رارق بیقعت

 
                                                      تارثا و راتفر زا بلغا زین دننک یم بیقعت ھک یدارفا یتح اما
                                            ب یرتمک هدننک راودیما رازبا ھچ رھ .دنرب یم جنر دوخ بیقعت
                                                   ھمھ یارب تیعضو ،دوش یھتنم رظن دروم فدھ ھب ندیسر یار
                                                     بیقعت نیا زا یرایسب .دوش یم رت هدننک دیماان ،ریگرد دارفا
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                                                              ،دیتسھ بیقعت ھب مھتم رگا ،دینک یم بیقعت رگا
                                                                        ،دیناد یم رطخ ضرعم رد ار دوخرگا ای
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