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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؟

 .  بیش از یک میلیون پناهجو ثبت شده اند ۲۰۱۵در سال •

 تعداد مردان بیشتر از زنان است•

با رشد تعداد پناهجویان، به آمار گزارش های حمله به زنان و کودکان نیز افزوده می •

 شود

 از حقوق خود و امکانات حمایتی به اندازه کافی آگاهی ندارند اکثرقربانیان •
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MiMi  پروژۀ پیش گیری از خشونت 

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

 و عواقب خشونتانواع •

 و راه های رهایی از خشونتحقوق •

 محافظت از خودامکانات •

 :حمایتی در آلمانامکانات •

 ساختار سیستم محافظت در برابر خشونت در آلمان 
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 محافظت در برابر خشونت در آلمان

 ؟چیستخشونت . ۱

 ؟ کودکانروش کارعاملین خشونت و خطرات احتمالی برای زنان و . ۲

 ؟خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد. ۳

 ؟چه آئین نامه های قانونی در آلمان وجود دارند. ۴

 چه راه هایی برای رهایی از خشونت وجود دارد ؟. ۵

 



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 5 

خشونت چیست؟. ۱  

 گیرند بیشتر از سایرین مورد خشونت قرار می زنان •

 به کار برده می شود ( عامل خشونت)در اکثر موارد جهت تالفِی ناتوانی خشونت •

 

 

:موارد خشونت  
 نمایددردی وارد / عملی که به زن صدمٔه جسمی، روانی یا جنسی وارد کندهر •

 مواردیبه چنین تهدید •

 یا صلِب آزادی در اجتماع و زندگی خصوصی اجبار •

 

 

 

 

 

•   
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 مکان های خشونت 

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

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

 (ِاعمال هر گونه خشونت روانی، جنسی و بدنی)  حکومت•

 

 

خشونت چیست؟. ۱  



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 7 

خشونت چیست؟. ۱  

 از خشونتحمایت 

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

o زنقدرت، تسلط، کنترل و حق مالکیت نسبت به مانند ₒ 

از دید مردان یک ) ممکن است باعث بروز خشونت شود : اشتغال رو به رشد زنان•
 (تهدید تلقی می شود

بچه ها و دیگران زبان را می فهمند و ترجمه می )در جریان پناهندگی سردرگمی •
 ...(کنند، مردان بعضاً ناتوانند

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

خانگیخشونت : خشونتانواع   

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

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

 قدرتکنترل و ابراز : عاملین خشونتهدف •

  غیرهجسمی، روحی، جنسی و : مختلف خشونتنواع •

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

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

 انواع خشونتهای خانگی
 جسمی

مانند کشیدن •
موها، سیلی، 
فشار دادن 

 گردن

 روحی

مانند تهدید، •
 تحقیر

 جنسی

مانند اجبار به •
عمل جنسی، 
خودفروشی، 

 تجاوز

 اجتماعی

مانند کنترل •
مداوم، حبس در 

منزل، 
ممنوعیت 

 برقرای ارتباط

 مالی

مانند ایجاد •
وابستگِی مالی، 
 ممنوعیت اشتغال

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

 خشونت جسمی 

 مانندو شتم، ضرب •

oکتک زدن 

oلگد کردن  

oتکاندن 

o موهاکشیدن  

 !آسیب دیدگان هستند نزدیکانعاملین اغلب از 
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خشونت چیست؟. ۱  

 جنسیخشونت 

 هدف عاملین•

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

  انواع•

o ِسکسجنسی، اجبار یا متعاقد کردن زنان و بچه ها به رفتارهای جنسی تا مرحله آزار 

o اجبار یا متقاعد کردن به تماشای رفتارهای جنسی 

oاجبار به عکس و فیلمبرداری 

   
 

 !آسیب دیدگان اکثرا قربانیان را از قبل می شناسند
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خشونت چیست؟. ۱  

 وقوع

 دنیاتمام در •

 :آلمان نیز اتفاق می افتددر •

o اندسالگی تجربه کرده  ۱۵خشونت جسمی را از زنان  ۳٪ ۳تقریبا 

o٪۵۰  خشونت روحی توسط شریک زندگی را تجربه کرده اندزنان 
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روش کار عاملین و موارد احتماالً خطرناک برای زنان و کودکان. ۲  

 انگیزه های احتمالی عاملین 

 و کنترل قدرت •

 خود را به کرسی بنشانند، حس برتریحرف •

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

 احتیاج به قدرشناسی و احساس کم ارزشی•
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روش کار عاملین و موارد احتماالً خطرناک برای زنان و کودکان. ۲  

 عاملین 

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

شوهر، پدر، پدربزرگ، معلم، دوست خانوادگی، : تمام محیط های اجتماعی هستنددر •

مربی، عمو و دائی، برادر، کشیش، مددکار اجتماعی، پزشک معالج و موارد بسیار 
 دیگر 

 استانداردها، ارزش ها و ساختارهای اجتماعی برای استتار خود استفاده می کنداز •
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روش کار عاملین و موارد احتماالً خطرناک برای زنان و کودکان. ۲  

 کنند عاملین از چه روشی پیروی می 

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

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

o به این صورت که او به زن چنان صدمه جسمی بزند که زن نتواند کار کند و شغلش را از دست بدهد مثال

 مالیوابستگی ← 

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

عامل خشونت ممکن است علیرغم رفتار ← همیشه با زور همراه نیست خشونت •

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

 کنند عاملین از چه روشی پیروی می 

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

 

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

 

 کنندعاملین قربانیان خود را هدفمند انتخاب می ←   

 

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

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

 چه اقدامی از من در برابر خشونت حمایت می کند؟ 

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

o خوددر رابطه با امور جنسی دانش 

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

o خانوادهو ارتباطات خارج از اشخاص 

o پذیریمسئولیت 

oآشنائی با زبان 
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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 ماوراء نسلی. ۵

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

 

 

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

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

 

 .اغلب ارتباطی بین مشکالت خود و خشونتهای تجربه شده نمی بینندقربانیان 
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؟خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد. ۳  

 عواقب شخصی. ۱

 :متفاوتعکس العمل ها و احساسات ، " غیر معمول"رفتار •

o کمک، اعتماد به دیگران، خردمندی، انزوا و غیرهتقاضای 

oنفرت، افسوس، ناتوانی، شرم، انزجار از خود، ضربٔه روحی، اعتماد به نفس ضعیفترس ، 

 در حالت شوک، بی حواسی، احساس گناهاغلب •
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خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد؟. ۳  

 عواقب ضدِّ تندرستی. ۲

 جسمیعواقب •
oبهمنجر : در بدترین حالت)شکستگی، صدمه به اعضای بدن و مغز، صدمات ماندگار : جراحات      

 (مرگ

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

 احساسی و روحی، ضربات روحیعواقب •
o خوابی بی 

oافسردگی روانی، بعضاً با افکار خودکشیترس ، 

o استرسی پس از ضایعه روانیاختالل 

o به مواد مخدراعتیاد 

o تغذیهسوء 
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 عواقب اجتماعی و مالی. ۳

 در روابط اجتماعیپیامدها •
oتنهائی 

o از طردشدن توسط خانواده و اجتماعترس 

o جدید (از شروع یک رابطٔه ترس( 

 در شرایط زندگی و کارپیامدها •
o در محل کار تا مرحلٔه اخراجمشکالت 

oبیکاری 

o یا افزایش احتمال فقرفقر 

o دست دادن احتمالی منزلاز 

 
 

 

 

 

 خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد؟. ۳



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 23 

 پیامدها برای کودکان. ۴

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

 :ی مشابهی مانند خود قربانیان می بینند
o ها خشونت را در مکانی تجربه می کنند که در واقع پناهگاه آنان محسوب می شودبچه 

 دیگر امنیتی وجود ندارد، در خانواده سیستم خشونت برقرار می شود ←           

o اعتماد به نفس کاسته می شود، ارادۀ شخصی محدود می شوداز 

o ناتوانی یکی از والدین ممکن است که ناتوانی آنها را تشدید کنددیدن 

o ها ممکن است به سمت عامل خشونت کشیده شوندبچه 

o روحی شدید و صدمات جسمیعواقب 

 

 

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

 عواقب به نسل آینده .۵

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

 !بمانند« قربانی»د دارد که خود نیز بعدها مرتکب خشونت شوند یا مانند یک 
o دخترانی که در خانواده شان شاهد خشونت بوده اند، اغلب در روابط آینده خود نیز تحت خشونت قرار می

 گیرند 

o اغلب پسرانی که شاهد خشونت در خانواده شان بوده اند، خود در آینده مرتکب خشونت می شوند 
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 اجتماعیعواقب . ۶

 

 اعتمادی و احتیاطبی •

 دست دادن آزادی هااز •

 و نظارتکنترل •

 مسئولیت مالی برجامعه بار •

 

؟خشونت چه عواقبی می تواند داشته باشد. ۳  
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چه راهکارهای قانونی در آلمان وجود دارند؟. ۴  

مختلف مورد توجه در آلمانقوانین   

 حقوق بشرمعاهدٔه •

 اساسیقانون •

 قانون جزائی•

 
:مهم  

 انسانها در برابر قانون برابرندهمٔه •

 حقوقی مساوی با مردان دارند و اجازه دارند که خود تصمیم بگیرندزنان •

 قوانین و مذهب از یکدیگر جدا هستندتصویب •
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؟چه راهکارهای قانونی در آلمان وجود دارند. ۴  

پناهندهویژٔه زنان شرایط   

 
 بدون اجازه قانونی اقامت، بدون محل سکونت مشخص، اجازه اقامت همراه با اغلب •

 ازدواج

 ترس از دیپورت ←از از دست دادن شریک زندگی و خانواده ترس •
 به همین دلیل اغلب به سازمانهای تعقیب جرائم مراجعه نمی کنند ←    
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؟چه راهکارهای قانونی در آلمان وجود دارند. ۴   

 جزائیدادرسی 

ن         قربانیشکایت پس از تجربٔه خشونت اولین و مهمترین راه برای زنان اعالم •

 باشد می
o از ترس، خطر تشدید شرایط خشونت ممکن است غیر 

oحفاظت پیش از اعالم شکایت احتمالی مهم است: مهم! 

o ابتدا مراجعه به مراکز تخصصی مشاوره منطقی تر استدر   

o و تحلیل موقعیت در پیش زمینه تجزیه 
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؟چه راهکارهای قانونی در آلمان وجود دارند. ۴  

 دادرسی جزائی
 

 :شکایت حتی پس از گذشت چندین سالامکان •
o سال   ۳۰تا  ۵: های مشمول مرور زمان پس از تجربٔه خشونت جنسیمهلت 

o گ   ضبط ( مراکز مشاوره، پزشکان)می بایست با سرعت ممکن از طرف پرسنل تخصصی مدارک

 ردد

 
 نامه ها در رابطه با سوءاستفادٔه جنسی آئین •

o سال همیشه شامل مجازات می شود ۱۴جنسی با کودکان زیر رفتار 

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

 دارد 
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 حقوق قربانیان و حمایت در جریان دادرسی جزائی
  

 امکان یک مشاورٔه اولیٔه رایگان : مشاورٔه اولیه توسط وکالی دادگستری•

 به دادگاه شهرستان محل سکونت قربانی مراجعه شود ←    

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

    برای تمام جریان  ←برای اشخاصی که درآمد کمی دارند : هزینٔه دادرسیکمک •

 امکان دارددادرسی 
 

؟چه راهکارهای قانونی در آلمان وجود دارند. ۴  
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حمایتی بسیار در جریان دادرسی جزائیامکانات   

 و صدابرداری از شاهدان عکس •

 سال فقط توسط قاضی دادگاه ۱۶از شاهدان زیر بازجوئی •

 قربانیانکردن متهم از سالن دادگاه در زمان بازپرسی از خارج •

 از طرف دادگاه اختصاص داده می شودمترجم •

 
 

؟چه راهکارهای قانونی در آلمان وجود دارند. ۴  
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 حمایت ها بر اساس قانون غرامت قربانیان
چنان از نظر جسمی صدمه دیده است که او می تواند خدمات پزشکی و مالی قربانی •

 مطالبه نماید

:خدمات  
oمانند روان درمانیمعاینات ، 

o بازنشستگیخدمات 

o مراقبتی، مثال برای سهیم بودن در زندگی شغلی، جهت مراقبتخدمات 

oطرحهای بازپروری 

 

 که مدرک اقامت و کارت بیمه دارندبرای زنان پس از فرار همچنین •
 

؟چه راهکارهای قانونی در آلمان وجود دارند. ۴  
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؟چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد. ۵  

می شودپیشنهاد   
مراکز تخصصی مشاوره مراجعه کرده، آنها در صورت تقاضا بدون قید نام کمک به •

 و مشاوره می کنند

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

 احتمالی از جراحات عکس برداری کرده و توسط پرسنل تخصصی ضبط گردد

 :مورد عوارض جسمی و جراحاتدر •

پزشکی، تا از وخیم و دائمی شدن عوارض پیشگیری شودمعاینات       
 
 



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 34 

 لیست مؤسسات و اشخاص پاسخگو

 

 پزشکان

  

 

دادستانیو پلیس   

 

 

 وکالی دادگستری

 

 معاینٔه جسمی•

 مثال ) مدارک•

 (عکسها

 

 

  برنامهاقدام •

 شده ریزی

 

 مشاوره، کمک•

 

 

 

 تعقیب قضائی

   

 

پیش از مشاوره 

اقدامات قانونی، 

حمایت در رابطه با 

 بازپرسی پلیسی

 

؟چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد. ۵  

مشاورهمراکز   

 
مشاورهمراکز   

  



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 35 

؟چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد. ۵  

 مراکزمشاوره 
 و مشاورهکمک •

 آسیب دیدگان کمک کرده و با اقدامات الزم جهت شروع دادرسی آشنایی دارندبه •

 به وکالی دادگستری معرفی •

     ، اغلب مجاز به شرکت در دادرسی به عنوان (در صورت اعالم شکایت)حمایت •

 همراه  

 ریزی اقدامات، جهت پیشگیری از ایجاد خطربرنامه •

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

 

تخصصی مشاوره ملزم به رازداری هستند، آنها اجازه دادن اطالعات به غیر را مراکز 

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

 مراکز تخصصی مشاوره  
   به مخاطره انداختن  ←کمی در رابطه با الزام به رازداری وجود دارند استثنائات •

 :کودکآرامش 
o ک    صورت وجود خطر برای کودکان، مراکز تخصصی مشاوره موظف هستند که محافظت از در

 !را در نظر بگیرندودکان 

 !!!استیک مشاورٔه بی نام علیرغم این موضوع ممکن : با این وجود ←     
o خانواده یا اشخاص نزدیک جزء عاملین خشونت هستند، در ابتدا محافظت از کودکان مالک قرار اگر 

 گیردمی      

   باتخصصی مشاوره در رابطه مراکز  :بزرگسالصورت وجود خطر برای افراد در •

 کننداقدامات بعدی راهنمائی می 
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؟چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد. ۵  

 پلیس

   ! پلیس یا دادستانی از جرمی اطالع پیدا کند، موظف به اعالم شکایت استاگر •

می بایست بازپرسی شود، تا هم مدارک جمع آوری شوند و هم جاهای خالی پقربانی •

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

پیش از آن با وکیل صحبت شود، آنها ← های پلیس متفاوت انجام می شوند بازپرسی •

 !دارندبا این مسائل آشنایی 

 
در ابتدا بهتر است که راهنمائی توسط مراکز تخصصی مشاوره انجام شود، 

 رازداری هستند آنها ملزم به
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؟چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد. ۵  

 مدارک برای اعالم شکایت مهم هستند
     شودقربانی می بایست مدارک ارائه نماید، تا هم جرم را ثابت کند و هم قابل باور •

 (مثال اسناد پزشکی و مراکز تخصصی مشاوره، عکس و غیره)

 همیشه به آمادگی قربانیان جهت اظهار وقایع بستگی دارد: دادرسی دادگاهیجریان •

 
شخطر برای قربانیان افزایش می یابد، اگر شخص دیگری برای آنها اعالم 

   !ننمائیدهرگز بدون موافقت اعالم شکایت ← نماید کایت 
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؟چه راههائی برای رهایی از خشونت وجود دارد. ۵  

 قولنقل 

 بودن به معنای شریک جرم یا خود مسئول بودن در خشونت نیستقربانی •

 همواره خودش تصمیم می گیرد که به چه راهی برودزن •

 کس نمی تواند یک قربانی را مجبور به اعالم شکایت نمایدهیچ •

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

 داده و مجبور به پیدا کردن دوستان و آشنایان جدید باشند 
         اینمراکز تخصصی مشاوره در رابطه با این ترسها هم راهنمائی می کنند، بدون  ←    

 نیاز به اعالم شکایت باشدکه  

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

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

 رازداری: نقل قول
پزشکان، )مراکز تخصصی مشاوره، مؤسسات کمک رسانی و امدادگران حرفه ای   •

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

 .(موارد حاد مخاطره انگیز

 .کنندبدون قید نام کمک و اطالع رسانی می آنها •

 .شونداطالعات محرمانه بررسی می تمام •
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!از توجه شما سپاسگزاریم  

   آیا هنوز پرسشی دارید؟


