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مرکز حفاظت از قربانیان

و پیشگیری از خشونت 

موسسه به رسمیت شناخته شده حفاظت از قربانیان، از طرف 

“Stalking”؛ آزار و تعقیب مداوم 

3100 St.Pölten, Riemerplatz 1/DG
(-6 :       ) 02742/319 66 :       
office.st.poelten@gsz-noe.at

2700 Wr. Neustadt, Zehnergasse 1, E05
(-6 :       ) 02622/24 300 :         
office.wr.neustadt@gsz-noe.at

3910 Zwettl, Landstraße 42/1  
(02822/53 155 :       ) 02822/53 003 :
office.zwettl@gsz-noe.at

www.gewaltschutzzentrum.at/noe

فکس تلفن

فکس تلفن

فکس تلفن

چه اقداماتی می توانم انجام دهم؟

در رشایط تهدیدکننده حاد، فوراً با شامره فوریت های پلیس 

)133( یا اورژانس اروپایی )112( متاس بگیرید. همچنین می 

توانید به پاسگاه پلیس مراجعه کنید.

شام می توانید اقدامات قانونی را برای محافظت در برابر نفوذ 

بیشرت به حریم خصوصی خود انجام دهید.

هر مورد ایجاد مزاحمت فردی است.

 هیچ قاعده کلی رفتاری در برابر ایجاد مزاحمت وجود ندارد. به 

منظور استفاده کامل و موثر از امکانات قانونی، از امکان مشاوره 

موسسات تخصصی استفاده کنید. 

Gewaltschutzzentrum Niederösterreich  )مرکز حفاظت 
از خشونت( در کنار شامست و در مواردی مانند ارائه درخواست 

Einstweilige Verfügung )صدور حکم موقت( و از طریق 
همراهی روان شناسی و اجتامعی و حقوقی در روند دادرسی کیفری، 

از شام حامیت کند. 

Gewaltschutzzentrum Niederösterreich

St. Pölten – Amstetten
Wr. Neustadt                              
Zwettl – Krems



مستندسازی

شفافیت
اجتناب و 

ترک کردن
تداوم

ایجاد مزاحمت نوعی خشونت است و تحت مفهوم “آزار و 

تعقیب مداوم” به عنوان یک جرم کیفری در ماده a107 کتاب 

قانون جزا ثبت شده است و همچنین ممکن است مجازات 

حبس تا یک سال داشته باشد.

ایجاد مزاحمت معموالً یک عمل جداگانه نیست، بلکه اغلب 

شامل یک رسی اقدامات در مدت زمان طوالنی است. 

ایجاد مزاحمت عمدتاً از روابط )سابق( ایجاد می شود.

 

ایجاد مزاحمت یک جرم خنثی از لحاظ جنسیت است، با این 

وجود زنان بیش از حد متوسط تحت تأثیر آن قرار می گیرند. 

انگیزه های رایج اعامل قدرت، تسلط و کنرتل است. 

ایجاد مزاحمت )STALKING( چیست؟

اعامل ایجاد مزاحمت می تواند انواع مختلفی 

داشته باشد، مانند: 

متاس های تلفنی، پیامک، نامه، ایمیل و موارد دیگر در متام 

ساعات روز و شب

خشونت سایربی از طریق کانال های رسانه های اجتامعی

 )به عنوان مثال فیس بوک، واتساپ، اینستاگرام، ...(

انتشار عکس هایی از بخش های بسیار شخصی زندگی

 

حضور و همچنین ردیابی و کمین، به عنوان مثال جلوی خانه، 

محل کار، سوپر مارکت، ...

افرتا، به عنوان مثال علیه کارفرمایان

هدف از ایجاد مزاحمت

جلب توجه به هر وسیله ای و ایجاد و حفظ ارتباط بر خالف میل 

شخص مورد نظرمی باشد.  به عنوان مثال بازگرداندن رابطه پایان یافته 

یا انتقام از توهین  و تحقیرها.

چگونه باید واکنش نشان دهم؟

رشایط را جدی بگیرید.

در رشایط تهدیدآمیز عینی، حتامً با شامره فوریت های پلیسی 133 

یا اورژانس اروپایی 112 متاس بگیرید.

1. اجتناب و ترک کردن

فقط یک بار و بدون ایجاد سوء تفاهم برای شخص ایجاد مزاحمت 

کننده روشن کنید که دیگر منی خواهید با او متاس داشته باشید. 

به تالش برای متاس از طرف این شخص واکنش نشان ندهید. 

هیچ بحث “خصوصی” وجود ندارد!

در موارد تهدید تلفنی و سایر اقدامات ایجاد مزاحمت، به عنوان 

مثال از طریق گوشی هوشمند، رایانه شخصی و غیره )اصطالحاً 

ایجاد مزاحمت سایربی(، در مورد گزینه های حفاظت فنی )شامره 

تلفن های مخفی، دستگاه ردیابی، دستگاه پاسخگویی، آدرس 

ایمیل و غیره( مشاوره دریافت کنید. 

کاالهایی را که سفارش نداده اید قبول نکنید.

اگر اتومبیل شام را تعقیب می کند، مستقیامً به نزدیکرتین پاسگاه 

پلیس بروید.

2. شفافیت

بخواهید که هیچگونه اطالعاتی در مورد شام ندهند. این شام را قوی 

می سازد و شخص ایجاد مزاحمت کننده را ضعیف می کند.

3. مستندسازی

با وجود اینکه مستندسازی مشکل است، باز هم همه اقدامات ایجاد 

مزاحمت را جمع آوری و ذخیره کنید. مهم: چه کسی، چه زمانی، چه 

چیزی، کجا، )تاریخ، زمان، مکان، نوع اتفاق، شاهدان احتاملی و غیره(. 

از طریق مستندسازی درک فرآیند ایجاد مزاحمت را آسان تر می کند 

و می تواند به عنوان مدرک در صورت اقدامات قانونی مورد استفاده 

قرار گیرد.

4. تداوم

اقدامات فوق الذکر را به طور مداوم و پایدار دنبال کنید و نسبت به 

آزار و اذیت فرد ایجاد مزاحمت کننده واکنش نشان ندهید، زیرا تنها 

از این طریق پایان ایجاد مزاحمت محتمل است.

مشاوره, اقدام قانونی


