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 امنیت و محافظت در برابر خشونت در آلمان

MiMi  ارائه شده در قالب پروژۀ 

 «مبارزه با خشونت، توسط مهاجرین برای مهاجرین»
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 چرا ما اینجا هستیم؟

 

 از یک میلیون پناهجو ثبت شده اندزیادتر ۲۰۱۵در سال  .•

 تعداد مردان بیشتر از زنان است •

 با رشد تعداد پناهجویان، به اخبارحمله به زنان و کودکان نیز افزوده می شود•

 اکثرقربانیان از حقوق خود و امکانات حمایتی  به اندازه کافی آگاهی ندارند•



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 3 

 MiMi پروژۀ پیش گیری از خشونت 

اطالع رسانی به زنانی که خودشان مهاجرت کرده اند، به زبان مادری و در 
 :مورد

 انواع و عواقب خشونت •

 حقوق و راه های رهایی از خشونت•

 امکانات محافظت از خود•

  در برابر خشونتی ساختار سیستم محافظت آلمان امکانات حمایتی در آلمان•
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 محافظت در برابر خشونت در آلمان

خشونت چیست؟. ۱  

احتمالی برای زنان و کودکان خطراتروش کارعاملین خشونت و . ۲  

خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد؟. ۳    

دارند؟ وجودکدام ماده های قانونی در آلمان . ۴  

داردکدام راه هایی برای رهایی از خشونت وجود . ۵  
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خشونت چیست؟. ۱  

 زنان بیشتر از همه مورد خشونت قرار می گیرند•

 به کار برده می شود( عامل خشونت)خشونت در اکثر موارد به حیث بخاطر جبران ناتوانی •

 

:موارد خشونت  

 دردی وارد نماید/ جنسی وارد کند•

 تهدید به چنین مواردی•

 اجبار یا منع آزادی در اجتماع و زندگی خصوصی •

 

 

 

 

 

•   
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 خشونت چیست؟. ۱

 مکان های خشونت

مانند خشونت جنسی در محیط خانه، تجاوز در رابطۀ زناشویی یا ) خانواده•
 (خارج از آن، ناقص کردن اعضای تناسلی زنان

مانند تجاوز، سوءاستفاده، آزار جنسی و ترساندن در محل کار، ) اجتماع•
 (مکتب و امثال آن

 (ِاعمال هر گونه خشونت روانی، جنسی و بدنی)  حکومت•
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خشونت چیست؟. ۱  

 حمایت از خشونت

نابرابری ها مثال در زندگی هائی اتفاق می افتند، که در آنها مردان باالتر از زنان •
 قرار گرفته اند 

       ₒ مانند قدرت، تسلط، کنترل و حق مالکیت نسبت به زن  

از دید مردان ) ممکن است باعث بیشترشدن خشونت شود : رشد وظیفه داری زنان•
 (یک تهدید حساب می شود

اطفال و دیگران زبان را می فهمند و ترجمه می )سرگردانی در جریان پناهندگی •
 ...(کنند، مردان بعضی ها ناتوانند

 آشنائی با زبان و ارتباطات زنان به اندازه ای نیست که بتوانند درخواست حمایت کنند•
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خشونت چیست؟. ۱  

خشونت خانگی: انواع خشونت  

 مردان عامل خشونت،  زنان و   اطفال قربانی: موارد ٪۹۰در •

 زندگی نسبت به زن( سابق)اعمال خشونت توسط شریکهای •

 کنترل و ظاهرکردن قدرت: هدف عاملین خشونت•

 جسمی، روحی، جنسی و غیره: انواع مختلف خشونت•

 

به این دلیل آسیب . خشونت عمدتاً در محیط خصوصی انجام می گیرد: بزرگترین مشکل

دیدگان به سختی می توانند از خود دفاع کنند، و باعث حمایت از عاملین در برابر نتیجه 
!آن می باشد  
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خشونت چیست؟. ۱  

 انواع خشونتهای خانگی
 جسمی

کش و مانند  •
گیرازموی 

، ( موی کنک)
خفه سیلی، 
 کردن

 روحی

مانند تهدید، •
 تحقیر

 جنسی

مانند اجبار به •
عمل جنسی، 
خودفروشی، 

 تجاوز

 اجتماعی

مانند کنترل •
، همیشه گی

در  زندانی
منزل، 

ممنوعیت 
 ارتباط برقرای

 مالی

مانند ایجاد •
وابستگِی مالی، 

 وظیفهممنوعیت 

 درک اشخاص از خشونت با یکدیگر متفاوت است! 
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خشونت چیست؟. ۱  

 خشونت جسمی 

 تم، مانندسو  ظلم•

oلت و کوب 

oلگد کردن 

o دادنتکان 

oکش و گیر کردن موها 

 

! از نزدیکان آسیب دیدگان هستند کثراً عاملین ا  
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 خشونت چیست؟ .۱

 خشونت جنسی

 هدف عاملین•

o تحقیر← قربانیان  یتنمایش قدرت او و ضعف← رابطه جنسی به عنوان سالح 

        انواع           •

o به رفتارهای جنسی تا   اطفالآزار جنسی، اجبار یا متعاقد کردن زنان و
   ₒمرحله ِسکس

oاجبار یا متقاعد کردن به تماشای رفتارهای جنسی ₒ 

oاجبار به عکس و فیلمبرداری ₒ 

 !آسیب دیدگان اکثرا قربانیان را از قبل می شناسند
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 وقوع

 در تمام دنی•

 :در آلمان نیز اتفاق می افتد•

oسالگی تجربه کرده اند۱۵زنان خشونت جسمی را از ٪  ۳۳ تقریبا 

o۵۰ زنان خشونت روحی توسط شریک زندگی را تجربه کرده اند ٪ 
 

 

 

  

 

 خشونت چیست؟ .۱
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 ۲. روش کار عاملین و موارد احتماالً خطرناک برای زنان و کودکان

 انگیزه های احتمالی عاملین 

 

 قدرت و کنترل•

 بودنحرف خود را باالی دیگران تحمیل کردن، حس برتر•

بازگشت تناسب قدرت، رهائی از : در صورت تجربه کردن خشونت در گذشته•
 حقارت تجربه شده

  . احتیاج به قدرشناسی و احساس کم ارزشی•
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 عاملین

 موارد عامل خشونت یک مرد، و از نزدیکان قربانی است   ٪۹۹در •

، معلم، دوست خانوادگی، کالنشوهر، پدر، پدر: در تمام محیط های اجتماعی هستند•

معالج و  داکتر، مددکار اجتماعی، (کلیسا/مسجد)مال ، برادر، ماماو  کاکامربی، 
 موارد بسیار دیگر

 خود استفاده می کند پوشانیدناز استانداردها، ارزش ها و ساختارهای اجتماعی برای •

 

 

.روش کار عاملین و موارد احتماالً خطرناک برای زنان و کودکان  ۲   
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.روش کار عاملین و موارد احتماالً خطرناک برای زنان و کودکان  ۲   

پیروی می کنند اه هایعاملین از چه ر  

    او قربانیش را به خود وابسته کرده و به این صورت قدرت خود را حفظ می کند•

o وابستگی مال← مثال به این صورت که او به زن اجازه کارکردن نمی دهد 

oمثال به این صورت که او به زن چنان صدمه جسمی بزند که زن نتواند کار کند و  ₒ  را  وظیفه اش

 وابستگی مالی← از دست بدهد 

o اجتماعی   وابستگی← مثال به این صورت که او تماس زن با خانواده و دوستانش را ممنوع کند   

رفتار  با وجودعامل خشونت ممکن است ← خشونت همیشه با زور همراه نیست •

  محبت آمیز به قربانیان صدمه وارد کند
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 روش کار عاملین و موارد احتماالً خطرناک برای زنان و کودکان .۲

  پیروی می کنند اه هایعاملین از چه ر

 ، که خشونت جنسی را مهیا یا برنامه ریزی می کنند«مراقبتی»امور •

 

 گاهی ایجاد یک رابطه دوستی، جلب اعتماد و جعل هدفدار درک شخصیتی قربانیان  ←

 عاملین قربانیان خود را هدفمند انتخاب می کنند ←

 

احتمال  ←( مثال در جریان پناهندگی)برخی از زنان به حمایت مردان احتیاج دارند •

 خطر افزایش می یابد
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 چه اقدامی از من در برابر خشونت حمایت می کند؟ 

 

o (مثال اسامی اعضای تناسلی)دانش در رابطه با بدن خود 

o  دانش در رابطه با امور جنسی خود 

o و نقاط قوت خود( احساسات بد را جدی بگیرید)اعتماد به احساسات و عواطف شخصی 

oاشخاص و ارتباطات خارج از خانواده 

oمسئولیت پذیری 

oآشنائی با زبان 

 

 

 

 

 

 روش کار عاملین و موارد احتماالً خطرناک برای زنان و کودکان .۲
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 خشونت چه عواقبی می تواند درپی داشته باشد؟. ۳

 عواقب شخصی .۱

 عواقب جسمی .۲

 عواقب اجتماعی و مالی .۳

 عواقب برای کودکان .۴

 عواقب برای نسلی آینده .۵

 عواقب اجتماعی .۶
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 خشونت چه عواقبی می تواند درپی داشته باشد؟. ۳

 

برخی . همه عالئم و عواقب بالفاصله و مستقیما پس از تجربه خشونت ظاهرنمی شوند

 از آنها ابتدا در دوره بلوغ یا در سنین بزرگسالی نمایان می شوند

 

 قربانیان گاهی ارتباطی بین مشکالت خود و خشونتهای تجربه شده نمی بینند
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 خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد؟ .۳

 عواقب شخصی .۱

 

 رفتار غیر معمول، عکس العمل ها و احساسات متفاوت•
oتقاضای کمک، اعتماد به دیگران، خردمندی، تنهایی و غیره 
oترس، نفرت، افسوس، ناتوانی، شرم، نفرت و بیزاری از خود، ضربٔه روحی، اعتماد به نفس ضع

 یف

 اغلب در حالت شوک، بی فکری، احساس گناه•
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 خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد؟ .۳

 عواقب ضدِّ تندرستی .۲

 عواقب جسمی•
o(سبب مرگ: در بدترین حالت)شکستگی، صدمه به اعضای بدن و مغز، صدمات ماندگار : جراحات 

o(بعضاً کشنده)وی و ایدز .آی.سیفلیس، هپاتیت، اچ: بیماریهای واگیردار 

 عواقب احساسی و روحی، ضربات روحی•
o بی خوابی 

oترس، افسردگی روانی، بعضاً با افکار خودکشی 

oاختالل استرسی پس از ضایعه روانی 

oاعتیاد به مواد مخدر 

oسوء تغذیه 
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 خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد؟ .۳

 عواقب اجتماعی و مالی .۳

 پیامدها در روابط اجتماعی•
oتنهائی 
oترس از رد شدن توسط خانواده و اجتماع 
oترس از شروع یک رابطٔه جدید 

 پیامدها در شرایط زندگی و کار•
oمشکالت در محل کار تا مرحلٔه اخراج 
oبیکاری 
oفقر یا افزایش احتمال فقر 
oاز دست دادن احتمالی خانه 
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 خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد؟. ۳

 پیامدها برای کودکان.۴

 

کودکانی که خشونت خانگی را به صورت غیر مستقیم تجربه می کنند، صدمات روح•

 :ی مشابهی مانند خود قربانیان می بینند
oبچه ها خشونت را در مکانی تجربه می کنند که در واقع پناهگاه آنان حساب می شود 

 دیگر امنیتی وجود ندارد، در خانواده سیستم خشونت برقرار می شود ←
oاعتماد به نفس کم می شود، ارادۀ شخصی محدود می شود 

oدیدن ناتوانی یکی از والدین ممکن است که ناتوانی آنها را بیشتر کند 

oبچه ها ممکن است به سمت عامل خشونت کشیده شوند 

oعواقب روحی شدید و صدمات جسمی 
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خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد؟. ۳  

 عواقب به نسل آینده .۵

برای اشخاصی که در کودکی خشونت را تجربه کرده اند، احتمال خطر بیشتری وجو•

 بمانند« قربانی»د دارد که خود نیز بعدها مرتکب خشونت شوند یا مانند یک 
oدخترانی که در خانواده شان شاهد خشونت بوده اند، اغلب در روابط آینده خود نیز تحت خشونت قرا

 ر می گیرند 

o اغلب پسرانی که شاهد خشونت در خانواده شان بوده اند، خود در آینده مرتکب خشونت می شوند 
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خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد؟. ۳  

 عواقب اجتماعی .۶

 بی اعتمادی و احتیاط•

 از دست دادن آزادی ها•

 کنترل و نظارت•

 بار مسئولیت مالی برجامعه •
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چه رفتار قانونی در آلمان وجود دارند؟. ۴  

 قوانین مختلف مورد توجه در آلمان

 معاهدٔه حقوق بشر•

 قانون اساسی•

 قانون جزائی•

 :مهم

 همٔه انسانها در برابر قانون برابرند•

 زنان حقوقی مساوی با مردان دارند و اجازه دارند که خود تصمیم بگیرند•

 تصویب قوانین و مذهب از یکدیگر جدا هستند•
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چه رفتار قانونی در آلمان وجود دارند؟. ۴  

 شرایط خاص زنان پناهنده

 
گاهی بدون اجازه قانونی اقامت، بدون محل سکونت مشخص، اجازه اقامت همراه با ا•

 زدواج

 (بازگشت)ترس از دیپورت  ←ترس از از دست دادن شریک زندگی و خانواده •

 به همین دلیل زیاد به سازمانهای تعقیب جرائم مراجعه نمی کنند ←
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چه رفتار قانونی در آلمان وجود دارند؟. ۴  

 

 محکمه جزائی 

 اعالم شکایت و عریضه پس از تجربٔه خشونت اولین و مهمترین راه برای زنان •

 باشد نمیقربانی 
o غیر از ترس، خطر زیاد شدن شرایط خشونت ممکن است 

oحفاظت پیش از اعالم شکایت و عریضه امکانی مهم است: مهم! 

oدر ابتدا مراجعه به مراکز تخصصی مشاوره منطقی تر است  

o آماده گی برای آنچنین موقعیت پیش از واقعه 
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چه رفتار قانونی در آلمان وجود دارند؟. ۴  

 محکمه جزائی

 

 :امکان شکایت حتی پس از گذشت چندین سال•
oسال ۳۰تا  ۵: مهلت های مشمول مرور زمان پس از تجربٔه خشونت جنسی   

o ضبط گردد( مراکز مشاوره، پزشکان)مدارک باید با سرعت ممکن از طرف کارگر تخصصی 

 

 روش ها در رابطه با سوءاستفادٔه جنسی •
o سال همیشه شامل مجازات می شود ۱۴رفتار جنسی با کودکان زیر 

o مجازات( افراد فامیل، معلم و غیره)سال توسط افراد سرپرست  ۱۸همچنین در رابطه با جوانان تا   

 دارد 
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 چه رفتار قانونی در آلمان وجود دارند؟. ۴

 حقوق قربانیان و حمایت در جریان محکمه جزائی

به محکمه شهری م ←امکان یک مشاورٔه اولیٔه رایگان  :مشاورٔه اولیه توسط وکیل•

 حل سکونت قربانی مراجعه شود

 سال قرار می گیرند ۱۸دراختیار کودکان و جوانان تا : وکیل قربانیان•

برای تمام جریان محک ←برای اشخاصی که درآمد کمی دارند : کمک هزینٔه محکمه•

 مه امکان دارد
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چه رفتار قانونی در آلمان وجود دارند؟. ۴  

 امکانات حمایتی بسیار در جریان محکمه جزائی

 

 عکس و صدابرداری از شاهدان •

 سال فقط توسط قاضی محکمه ۱۶بازجوئی از شاهدان زیر •

 خارج کردن متهم از سالن محکمه در زمان بازپرسی از قربانیان•

 مترجم از طرف محکمه اختصاص داده می شود•
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چه رفتار قانونی در آلمان وجود دارند؟. ۴  

 حمایت ها بر اساس قانون تاوان قربانیان
قربانی چنان از نظر جسمی صدمه دیده است که او می تواند خدمات پزشکی و مالی •

 مطالبه نماید

 :خدمات•
oمعاینات، مانند معایینه روانشناس 

oخدمات تقاعدی 

oخدمات مراقبتی، مثال برای سهم گرفتن در زندگی ، در وظیفه ، به خاطر مراقبت 

o طرحهای پرورش دوباره 

 ورق اقامت و کارت بیمه دارندهمچنین برای زنان پس از فرار که •
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چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد؟. ۵  

 پیشنهاد می شود
به مراکز تخصصی مشاوره مراجعه کرده شود، آنها در صورت تقاضا بدون ثبت نام •

 کمک و مشاوره می کنند

بدون توجه به اینکه اعالم شکایت می شود یا خیر، بهتر است که برای یک محکمه ا•

 حتمالی از جراحات عکس برداری کرده و توسط کارگر مخصوص ضبط گردد

 :در مورد عوارض جسمی و جراحات•

 معاینات پزشکی، تا از وخیم و دائمی شدن عوارض پیشگیری شود    
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 لیست مؤسسات و اشخاص پاسخگو

  
 داکتران

 

 

 مراکز مشاوره

 

 

ارنوالڅپلیس و   

 

 

 وکال محکمه

 

 معاینٔه جسمی•

مثال ) ثبوت•

 (عکسها
 

 

 کمک، مشاوره•
 هشد آماده اقدام •
 
 
 
 

 قانونی/تعقیب قضائی
 
 
 

 پیش ازمشاوره 

اقدامات قانونی،    

 حمایت در رابطه با

 بازپرسی پلیسی

 

چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد؟. ۵  
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چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد؟. ۵  

 مراکزمشاوره
 کمک و مشاوره•

 به آسیب دیدگان کمک می کنند و با اقدامات الزم جهت شروع محکمه آشنایی دارند•

 معرفی به وکالی محکمه •

   ، گاهی شرکت در محکمه به عنوان همراه(در صورت عریضه)حمایت •

 برنامه ریزی اقدامات، جهت پیشگیری از ایجاد خطر•

 همچنین حمایت از زوج ها، جهت یادگیری راه های داشتن یک رابطٔه بدون خشونت•

 

 

مراکز مخصوص مشاوره مجبور به رازداری هستند، آنها اجازه دادن اطال

 غیر را ندارند عات به
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چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد؟. ۵  

 مراکز مخصوص مشاوره  
 
    به خطر انداختن  ←استثنائات کمی در رابطه با مجبور به رازداری وجود دارند •

 :آرامش کودک
oدر صورت وجود خطر برای کودکان، مراکز مخصوص مشاوره موظف هستند که محافظت از کود

 !کان را در نظر بگیرند

 یک مشاورٔه بی نام با وجود این موضوع ممکن است: با آن هم               ←
oاگر خانواده یا اشخاص نزدیک جزء عاملین خشونت هستند، در ابتدا محافظت از کودکان اول قرار م

 ی گیرد

مراکز تخصصی مشاوره در رابطه با ا :در صورت وجود خطر برای افراد بزرگسال•

 قدامات بعدی راهنمائی می کنند



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 37 

چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد؟. ۵  

 

 :پلیس
   اگر پلیس یا دادستانی از جرمی اطالع پیدا کند، موظف به اعالم شکایت•

   !عریضه است و  

قربانی باید بازپرسی شود، تا هم مدارک جمع آوری شوند و هم جاهای خالی پر شوند •

 (وظیفٔه دقت)این بدین معنا نیست که حرف قربانیان پذیرفته نمی شود  ←

 پیش از آن با وکیل صحبت  ←بازپرسی های پلیس به طور مختلف انجام می شوند •

 شود، آنها با این مسائل آشنایی دارند 

 

ش   در ابتدا بهتر است که راهنمائی توسط مراکز مخصوص مشاوره انجام 

 ود، آنها مجبور به رازداری هستند
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چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد؟. ۵  

 مدارک برای اعالم شکایت مهم هستند
     مثال )قربانی باید مدارک ارائه نماید، تا هم جرم را ثابت کند و هم قابل باور شود •

 (اسناد داکتر و مراکز مخصوص مشاوره، عکس و غیره

 همیشه به آمادگی قربانیان جهت اظهار وقایع بستگی دارد: جریان محکمه•

 

خطر برای قربانیان افزایش می یابد، اگر شخص دیگری برای آنها اعالم ش

 !هرگز بدون موافقت اعالم شکایت و عریضه ننمائید ←کایت و عریضه نماید 
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چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد؟. ۵  

 :نتیجه

 قربانی بودن به معنای شریک جرم یا خود مسئول بودن در خشونت نیست•

 زن همواره خودش تصمیم می گیرد که به چه راهی برود•

 هیچ کس نمی تواند یک قربانی را مجبور به اعالم شکایت و عریضه نماید•

بسیاری از آسیب دیدگان از این بیم دارند که پس از شکایت  خانوادٔه خود را از دست •

 داده و مجبور به پیدا کردن دوستان و آشنایان جدید باشند 

مراکز مخصوص مشاوره در رابطه با این ترسها هم راهنمائی می کنند، بدون اینکه  ←

 نیاز به اعالم شکایت باشد

تجربه کردن خشونت بدین معنا نیست که تمام عمر یک قربانی باقی بمانید، چرا که ر•

 اههائی برای خروج از خشونت وجود دارند
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چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد؟. ۵  

 رازداری: نتیجه

داکتران، )مراکز مخصوص مشاوره، مؤسسات کمک رسانی و امدادگران حرفه ای   •

استثناء در حالت )موظف به رازداری هستند ( مشاوران، مددکاران اجتماعی و غیره

 (خطر انگیز

 آنها بدون ثبت نام کمک و اطالع رسانی می کنند•

 تمام اطالعات محرمانه بررسی می شوند•



Bildquelle aller Folien – fotolia.com  

!از توجه شما سپاسگزاریم  

 آیا هنوز سوالی دارید؟


