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به نام خداوند بخشنده و مهربان

ای مردم، ما همه شام را نخست از مرد و 

زنی آفریدیم و آنگاه بصورت طوایف و ملل 

مختلف درآوردیم تا یکدیگر را بشناسید، 

هامنا بزرگوار و با افتخارترین شام نزد خدا 

با تقواترین شامیند، هامنا خدا کامال دانا و 

آگاه است.
سوره حجرات، آیه 13:49



 همه کشورها، فرهنگها و جوامع به

 یک حقیقت جهانی باوردارند: خشونت

 علیه زنان، هرگز قابل قبول، قابل مدارا

 و توجیه پذیر نیست.
Ban Ki-Moon، دبیرکل سازمان ملل- 2008
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به نام خداوند بخشنده و مهربان

هر کس از مرد و زن کار نیکی به 

رشط ایامن به خدا به جای آرد ما او 

را به زندگانی خوش و با سعادت زنده 

ابد می گردانیم و اجری بسیار بهرت از 

عمل نیکی که می کردند به آنان عطا 

می کنیم.
سوره نحل، آیه 97:16
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درباره ما

 Australian Muslim Women’s Centre for Human
Rights (مرکز حقوق برش بانوان مسلامن اسرتالیا) 

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights (مرکز حقوق برش بانوان مسلامن 
اسرتالیا) (AMWCHR) سازمانی است که درآن بانوان مسلامن برای احقاق حقوق زنان مسلامن در 
اسرتالیا فعالیت می کنند. به باور ما زنان مسلامن باید نقطه رشوعی برای تغییر دروضعیت خود به 

عنوان یک شهروند باشند. سازمان ما یک سازمان غیرمذهبی است که به ما این امکان را می دهد که 
از همه جهات متضمن بانوان مسلامن باشیم به نحوی که از ارتباط با کلیه بخش ها ، مدارس، گروه ها 

و جامعه مسلامنان اطمینان حاصل مناییم.

اصول ما

برقراری مساوات برای بانوان به نحو زیر، اصلی است که 

رویکرد کاری ما را تضمین می مناید:

بدون استثنا	 

بدون پیش رشط	 

خالی ازهرگونه تهدید. 	 

ماچگونه به بانوان کمک می مناییم؟

ما کارهای عملی را به طوری که به صورت ملموس و 

قابل سنجشی کیفیت زندگی زنان را بهرتمنایند، دراولویت 

قرارمی دهیم. ما درزمینه های زیر با افراد، گروه ها و ارائه 

دهندگان خدمات همکاری می مناییم:

مددکاری، ارجاع ودسرتسی هریک ازبانوان که به 	 

حامیت احتیاج دارد

حامیت از مسائلی که برای بانوان مهم است – هامهنگی 	 

با ارائه دهندگان خدمات و نیز متامی سطوح دولتی

برنامه هایی در سطح اجتامع که به مسائل خاص آن 	 

جامعه می پردازد

پروژه های ایجاد ظرفیت برای جامعه مسلامن که بر 	 

چالش های آنها در یک کشور جدید مترکز می مناید

به وجود آوردن قابلیت رهربی برای بانوان در همه سنین 	 

حامیت و رشد جوانان مسلامن	 

پشتیبانی و ارائه آموزش به کارشناسانی که مشغول به 	 

کار با بانوان مسلامن و خانواده های آنها می باشند.



به نام خداوند بخشنده و مهربان

 آنها ( زنان شام) جامه عفاف شام و

شام نیز لباس عفت آنها هستید.
سوره بقره، آیه 187:2
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درباره این کتابچه

راهنامیی برای بانوان مسلامن که توسط بانوان مسلامن تهیه 
شده است

این راهنام برای متامی بانوان مسلامنی که تجربه خشونت خانوادگی را دارند و یا درباره آن احساس نگرانی می منایند، تهیه 

شده است. همچنین این راهنام برای متامی اعضای روز افزون جامعه مسلامن که متایل دارند آگاهی بیشرتی در رابطه با 

ماهیت خشونت خانوادگی، تاثیر آن بر قربانیان و بر جامعه مسلامنان به دست آورند، مناسب می باشد.

جامعه مسلامنان نیز همگام با سایر جوامع در اسرتالیا این حقیقت را که خشونت خانوادگی نه تنها تاثیراتی عمیق و دراز 

مدتی بر افرادی که از آن متاثر می شوند دارد، بلکه باعث تضعیف پیکره جامعه نیزمی شود را بیش از پیش درک منوده است.

اطالعاتی که دراین کتابچه ارائه شده است بر اساس تجربه 20 ساله کار ما با زنان مسلامن درباره خشونت خانوادگی 

گردآوری گردیده است. همچنین این کتابچه شامل آثاری از کارشناسان دیگر ازجمله متخصصان سالمت روان، پژوهش گران، 

دانشگاهیان و نیز کادر حقوقی که هم با قربانیان و هم با افرادی که مرتکب خشونت خانوادگی گردیده اند، می باشد.

مهمرت از همه این راهنام شامل بینش و تالش زنان و مردان مسلامنی است که برای حفاظت و امنیت زنان و خانواده ها در 

جهان اسالم از جمله کشورهای مسلامن می کوشند.

این راهنام تلفیقی از آموزه های علامی اسالمی، قرآن و سنت می باشد که به وضوح و به صورت شفاف موید این مطلب 

می باشد که خشونت علیه زنان به عنوان یک سنت در دین اسالم شناخته نگردیده و به ما رهنمود هایی نیز در خصوص 

جایگاه بانوان و خشونت خانوادگی می دهد.

این کتابچه برای جامعه اسرتالیا تدوین گشته است وبه نحوه برخورد نظام حقوقی اسرتالیا با مساله خشونت خانوادگی علی 

الخصوص ازدواج زودهنگام و اجباری که دستخوش تغییرات بسیاری در جوامع ، دولت و مسایل حقوقی بوده است ، می پردازد.

توجه به این مطلب که این کتابچه تنها مقدمه ای بر موضوع خشونت خانوادگی است بسیار حائز اهمیت است. کمک و 

حامیت های بیشرتی توسط ما و نیز سازمانهای فهرست شده در پایان این راهنام فراهم گردیده است.

همچنین چنانچه شام قربانی خشونت خانوادگی و یا ازدواج زودهنگام و اجباری شده باشید، اطالعاتی درخصوص گزینه 

های قانونی فراهم گردیده است.

با وجود آنکه این راهنام با کمک مراکزی مانند پلیس که در وضعیت های بحرانی خدمات خود را ارائه می دهند نوشته 

شده است، مخاطب این راهنام بانوانی که در وضعیت بحرانی به رسمی برند منی باشد. چنانچه شام درچنین رشایطی قرار 

دارید در اولین فرصت با یک کارشناس گفتگو منایید.

رفع خشونت خانوادگی علی الخصوص در خانه علیه زنان رویکرد کُند، پیچیده و دشواری برای متامی جوامع در رسارس 

جهان بوده است. بانوان بسیاری در برابر خشونت همرسانشان در خانه خود جان باخته اند و نیز کودکان زیادی هستند 

که نتوانسته اند از آثار و درد و رنج مشاهده خشونت در خانه رهایی یابند.



ستند
ت علیه زنان ه

شون
ف خ

امنان مخال
سل

اسالم و م

4

خشونت در خانه یک مساله شخصی، یک سنت فرهنگی و یا تقدس دینی نیست. خشونت در خانه همیشه آسیب زننده 

بوده و هرگز سهمی از قداست در خانواده نداشته است. هم مردان و هم زنان توسط خشونت تحت تاثیر خشونت خانگی 

قرار گرفته اند.

مسلامنان اسرتالیا، چه آنها که تازه به این کشور آمده اند و چه آنها که چندین نسل در اینجا برس برده اند، می دانند 

که جوامع مسلامنان برای اسکان در اسرتالیا به عنوان وطن خود با چالشهای بسیاری روبرو می شوند. این مساله، الویت 

رفع معضل خشونت خانوادگی رابرای برخی از آنها کاهش داده است. اما مهم این است که در مورد چالشهای پیش روی 

مسلامنان، به موضوع خشونت در خانه نیز پرداخته شود، چرا که ما برای داشنت جامعه ای با اعضای قوی، سامل وانعطاف پذیر 

به خانواده های دارای امنیت و با محبت نیاز داریم. رفع خشونت یک موضوع فوری است، زیرا درد و رنج زنان و کودکان به 

استحکام جامعه لطمه می زند. اجازه بروز خشونت در خانه به معنای آسیب به شان و منزلت جامعه مسلامنان است.

امید است که این کتابچه گامی سودمند درجهت افزایش آگاهی و کمک به بانوان مسلامن باشد تا بتوانند بدون قرار گرفنت 

در معرض تهدید و خشونت، زندگی کنند.
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 رابطه بین ازدواج زود هنگام و ازدواج 

اجباری با خشونت خانوادگی
یکی از موارد مورد توجه این منبع، ازدواج زودهنگام و اجباری است. دالیل بسیاری وجود دارد که ازدواج زودهنگام و 

اجباری را در تعریف خود از خشونتی که در خانوادها رخ می دهد، بگنجانیم. مهمرت ازهمه گزارشهای دسته اولی است 

که زنان درباره صدمات، رنج و فشارهای ناشی از چنین ازدواجهایی می دهند. همچنین نشان داده شده است که ازدواج 

زودهنگام و اجباری خطر بروز شکلهای دیگری از خشونت خانوادگی را افزایش می دهند.

برای بسیاری از مسلامنان، تصمیم به ازدواج در حصارخانه گرفته می شود. این تصمیم با هدایت اعضای خانواده گرفته می 

شود و اجازه ازدواج درمورد زنان جوانی که مایل به ازدواج زودهنگام هستند، توسط والدین داده می شود. به همین دلیل 

است که تصمیم گرفته ایم که ازدواج زودهنگام و اجباری را در راهنامی مربوط به خشونت خانوادگی بگنجانیم. 

ازدواج در بسیاری از جوامع مسلامنان یک مساله خانوادگی است.

اسرتالیا در سال 2013 قوانینی وضع منود که اجبار، تهدید و فریب افراد به منظور ازدواج را غیر قانونی منود. همچنین 

ازدواج با کودک زیر سن 16 سال همواره غیر قانونی بوده است، چرا که چنین در نظر گرفته می شود که کودک توان درک 

ماهیت و تاثیر مراسم ازدواج را ندارد.

 Family عالوه بر این ایالت ویکتوریا در سال 2019 ازدواج اجباری را در فهرست منونه هایی از خشونت خانوادگی در

Violence Protection Act (قانون حفاظت در برابر خشونت خانوادگی مصوب) 2008 قرار داد. هم اکنون بر اساس این 

قانون، ممکن است که فریبکاری، تهدید، اذیت و آزار جسمی، روحی و عاطفی را برای اجبار و یا تالش برای اجبار شخصی 

برای ازدواج، نوعی خشونت خانوادگی محسوب گردد.

ازدواج زودهنگام و اجباری در اسرتالیا جرم تلقی می شوند. اطالق جرم به این کار در پاسخ به آگاهی رو به رشد در 

خصوص لطامت ازدواج زود هنگام و ازدواج اجباری بر کودکان و زنان، در اسرتالیا و در رسارس جهان، از جمله کشورهای 

اسالمی صورت پذیرفته است. سطح آگاهی در مورد انواع مختلف آسیب و محافظتی که کودکان و زنان جوانان به آن نیاز 

دارند، رو به رشد است.

ما با گسرتش جوامع و فرهنگها، به درک بهرتی از روابط، ازدواج، تاثیر رابطه جنسی بر سالمت جسمی و روحی زن، تاثیر 

دراز مدت آن بر زنان و کودکان قربانی خشونت و بدرفتاری دست یافته ایم. ما می دانیم که ازدواج زودهنگام و اجباری 

باعث افزایش احتامل و امکان گونه های مختلفی از سوء رفتار نسبت به زنان می شود.

ما می دانیم که ازدواج زودهنگام و اجباری باعث افزایش مشکالت روانی و از دست رفنت فرصت های زندگی و سالمتی می 

شود. در این کتابچه اثرات کامل ازدواج زودهنگام و اجباری رشح داده شده است.



من از ازدواج درچنین سن پایینی ترسیده بودم. منی دانستم 

که نزدیکی چیست و این برای من تجربه ای دردناک بود. 

این تجربه تاثیر زیادی بر من داشت و باعث گردید که خود 

را مانند یک شی ببینم. 

ازدواج با شخصی که نادرست بود بسیار دردناک بود. 

حاال سالمت من بدلیل ازدواج در سن کم دچار مشکل 

شده است. این کار بر بدن یک دخرت جوان تاثیر می گذارد. 

احساس می کنم که یک پیرزن شده ام. 

ازدواج در سنین پایین برای حفظ سالمت خوب نیست. بدن 

آماده نیست و درنتیجه مشکالتی به همراه می آورد. هیچ 

کس به من در مورد ازدواج توضیحی نداد. من شوکه شده 

بود و گریستم. 

ازدواج در سنین پایین یک زن را از بین می برد. همه 

دخرتها رنج خواهند برد. بدن جوان است و مردها منی 

توانند دخرتان را آماده کنند.

Padma, Marrying Young (ازدواج درسن پائین)، صفحه. 11
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 خشونت علیه زنان: 
حقایق و آمار و ارقام 

خشونت عليه زنان يعني هـر اقـدام خشـن متكـي برجنسـيت کـه منجـر بـه آسـيب يـا رنـج جسمي، جنيس يا رواين نسبت 

به زنان، از جمله تهديد انجام چنني اعاميل، محروميت اجباري يا خودرسانه از آزادي، چه در زندگي عمومي يا خصويص شود 

يا احتامل دارد منجربه آن منجر شود.
اعالمیه رفع خشونت خانوادگی علیه زنان سازمان ملل

خشونت خانوادگی چیست؟ 

به نقل از عایشه: 

رسول خدا (صلوات الله علیه) 

هرگزکسی را خواه یک زن باشد خواه یک خدمتکار 

با دستش منی زد. 

صحیح مسلم، کتاب فداییل شامره 2328

خشونت خانوادگی هر گونه رفتار ازسوی یکی از اعضای خانواده است که سبب آسیب جسمی، 
جنسی یا عاطفی به دیگران می شود و یا باعث می شود که شخص از جهت خود و یا شخص دیگری 
در هراس زندگی می کند. خشونت خانوادگی سوء استفاده از قدرت و انتخاب یا متایل به اعامل رفتار 

کنرتل آمیز در یک وضعیت ویا بر رشیک زندگی، همرسو فرزند است.

همچنین خشونت خانوادگی می تواند درسطح گسرتده تری از روابط خانوادگی رخ دهد و می تواند 
شامل سوء رفتار یا غفلت از کودکان توسط بزرگساالن، رفتار خشونت آمیز یک کودک نسبت به پدر و 

مادر، آزار و اذیت کودک توسط برادر یا خواهرش و خشونت خانوادگی از سوی خویشاوندان نسبی شود. 

بدون در نظر گرفنت رشایط مالی یا پیش زمینه های مذهبی، خشونت خانوادگی در خانواده ها در 
رسارس جهان رخ می دهد. اعامل رفتار خشونت آمیز بدون در نظر گرفنت پیشینه فرهنگی و دینی فرد 

نسبت به یکی از اعضای خانواده، خشونت خانوادگی می باشد.
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خشونت رشیک زندگی چیست؟

تعابیر بسیاری برای اشاره به خشونت خانوادگی دربین رشکای زندگی، مانند خشونت خانگی، خشونت رشکای زندگی، 

خشونت نزدیکان، بدرفتاری با همرس و رضب و شتم زن استفاده می شود.

مهم است که متایز بین خشونت خانوادگی و خشونت همرس مورد توجه قرار گیرد، چرا که غالبا خشونت در خانه یا محیط 

درونی خانه توسط مرد نسبت به زنانی اعامل می گردد که با آنها رابطه نزدیکی داشته و یا داشته اند.

داشنت اختالف نظر، بگو مگو و عصبانیت از اختالف نظر با یکدیگر، بگو و مگو و عصبانیت مساله غیرمعمولی بین زوجین 

نیست. این یک مساله طبیعی است اما اعامل زور و خشونت و یا رفتار سلطه جویانه و کنرتل آمیز که باعث بدنامی و یا 

ایجاد ترس و احساس ناامنی اختالف طبیعی و الزمه بودن در یک رابطه محسوب منی شود.

خشونت خانوادگی یک مساله جدی است

در اسرتالیا به طور متوسط در هر هفته یک زن به دست رشیک زندگی فعلی و یا قبلی اش به قتل می رسد.
2017 (AIC) (انستتو جرم شناسی اسرتالیا) Australian Institute of Criminology

گزارش در سال 2017 که توسط AIC تهیه شده است نشان می دهد که در یک بازه زمانی دوساله از سالهای 13/2012 تا 

14/2013، 99 زن جان خود بر اثر خشونت رشکای زندگیشان از دست داده اند. باالترین میزان قربانیان قتل توسط رشکای 

زندگی به میزان 79 درصد از تعداد قربانیان، همچنان به زنان تعلق دارد. در اینجا یافته هایی آورده شده است:

آمارهای تخمینی سازمان بهداشت جهانی حاکی ازآنست که حداقل یک نفر (35 درصد) از هر سه نفرزن در رسارس 	 

دنیا، در طول عمر خود خشونت جسمی و/یا جنسی را از سوی رشیک زندگی خود یا فردی غیر از رشیک زندگی را 

تجربه کرده اند.

بیشرت موارد خشونت ازاین دست، انجام آن توسط رشیک زندگی است. تقریبا دررسارس دنیا یک سوم (سی درصد) 	 

زنانی که دررابطه به رس می برده اند گزارش می کنند که در طول عمر خود، نوعی خشوت جسمی و/یا جنسی را از 

سوی رشیک زندگی خود تجربه کرده اند. 

در سطح جهانی، 38 درصد ازموارد قتل زنان توسط مرد رشیک زندگی آنها انجام می شود.	 
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یک نفر از هر شش زن اسرتالیایی، خشونت جسمی یا جنسی را از سوی رشیک زندگی فعلی و یا قبلی خود، تجربه 	 

کرده است.

زنان جوان اسرتالیایی (18-24 ساله) خشونت جسمی و جنسی بسیار بیشرتی را درمقایسه با زنان در گروه های سنی 	

باالتر را تجربه می کنند.

خشونت خانوادگی به طور مستقیم ، یک نفرازهر پنج نفر زن در ویکتوریا را تحت تاثیر قرار می دهد. این عامل به 	
سزایی در مرگ و میر قابل پیشگیری، معلولیت و بیامری در زنان ویکتوریا 15 تا 44 ساله محسوب می شود.1

قربانیان خشونت خانوادگی

اعامل خشونت توسط رشیک زندگی، غالبا دردوران بارداری 
زنان رخ می دهد.

هامنطور که پیش از این رشح داده شد، اکرثا زنان قربانی و مردان مرتکب خشونت خانوادگی هستند. اما با این حال مهم 

است که بدانیم عالوه بر اعضای خانواده که قربانی بدرفتاری و خشونت هستند، مشاهده بدرفتاری و خشونت نیز نوعی 

خشونت خانوادگی محسوب می گردد.

بر اساس Victorian Family Violence Protection Act (قانون محافظت دربرابر خشونت خانوادگی، مصوب) 2008 

خشونت خانوادگی شامل رفتارهایی می شود که به سبب آن، کودکی، شاهد و یا درمعرض خشونت خانوادگی باشد و یا آن 

را بشنود. ما ذیال مثالهایی را خواهیم آورد، اما قانون آن را به رشح زیر روشن می کند: 

ممکن است که رفتارهای زیر باعث شوند که یک کودک شاهد رفتارهایی که در بند (الف) ذکر شد، باشد یا در معرض آن 

قرار گرفته و یا آنها را بشنود: شنیدن تهدید به آزار و اذیت جسمی توسط یک فرد خانواده نسبت به فرد دیگر خانواده، 

مشاهده و یا شنیدن صدای رضب و شتم یک فرد خانواده توسط فرد دیگر خانواده، آرام منودن و کمک رسانی به یک عضو 

خانواده که توسط عضو دیگر خانواده مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته است، پاکسازی محل پس ازآنکه یک عضو 

خانواده عامدانه به اموال یک عضو دیگر خانواده آسیب رسانده باشد و حضور در زمان مراجعه پلیس به منظور رسیدگی 

به واقعه ای که درآن یک عضو خانواده توسط عضو دیگر خانواده مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته باشد. 



خشونت نسبت به زنان اصلی ترین دلیل مرگ و 
معلولیت رصف نظر از سن آنها در رستا رس جهان 

است...

هر 10 دقیقه در گوشه ای از جهان یک دخرت بزرگسال 
در اثر خشونت می میرد. 

UN Women, National Committee Australia

خشونت بر مبنای جنسیت: خشونتی که خصوصا به 
طورمستقیم نسبت به یک زن به دلیل اینکه او یک زن 
است ، اعامل می شود و یا به طور نا همگنی بر زنان 

تاثیر می گذارد
Our Watch
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خشونت خانوادگی در جامعه مسلامنان 
اسرتالیا

خشونت خانوادگی در دررسارس دنیا و در متام کشورها، مناطق و جوامع رخ می دهد. براساس داده 
های Australian Bureau of Statistics (اداره آمار اسرتالیا) (b2017) یک نفر از هر شش نفر زن 

باالتر از 15 سال دراسرتالیا تجربه خشونت جسمی و جنسی را از طرف رشیک زندگی و از هر چهل زن 
یک نفر تجربه آزار و اذیت عاطفی را داشته است. آمار مشخصی درباره میزان خشونت خانوادگی بین 
مهاجران و جوامع مسلامنان وجود ندارد اما کارشناسانی که در این حیطه کار می کنند، معتقد هستند 

که ارقام مربوطه شباهت بسیاری با این آمار دارد. 

ممکن است که خشونت خانوادگی به صورت جسمی، عاطفی، مالی، اجتامعی، جنسی، تناسلی و یا 
روحی باشد. موارد زیر انواع خشونت خانوادگی نسبت به زنان را ترشیح می کند و ما مثالهایی دقیق 

در مورد خشونت خاص که زنان مهاجر یا مسلامن با آنها مواجه هستند را گنجانده ایم.
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آزار و اذیت عاطفی یا روحی روانی 

به نام خداوند بخشنده و مهربان 

.دنرگیدکی رادتسود و روای همه نمؤم نانز و نادرم
سوره توبه- آیه 9:17

آزار و اذیت عاطفی و روحی و روانی نوعی رفتار است که باعث عذاب، استیصال و ارعاب شخص دیگری می شود. چند 

منونه از آن به قرار زیر است:

صدا کردن با نامهای نژادپرستانه	 

ایراد اتهام که فرهنگ خود را ترک کرده اید	 

تهدید به آسیب رساندن شخصی از اعضای خانواده شام در اسرتالیا و در وطن شام	 

مامنعت ازبرقراری متاس و یا حفظ ارتباط با افراد مهم در زندگی شام	 

توقیف و یا ازبین بردن مدارک مهم قانونی از جمله گذرنامه های خانوادگی یا شناسنامه ها	 

تخریب متعلقاتی شخصی که از وطن خود آورده اید. 	 

اجبار به باور این مطلب که خشونت خانوادگی در اسرتالیا غیر قانونی نیست.	 

اجبار به باور این مطلب که در صورت درخواست کمک از پلیس و یا مراکز حقوقی و رفاهی، بصورت خودکار حق 	 

رسپرستی کودکانتان را ازدست می دهید

ایراد اتهام در این مورد که تنها به قصد مهاجرت ازدواج منوده اید و تهدید به گزارش و یا اقدام به ارسال گزارش به 	 

مقامات مهاجرتی

رسزنش به دلیل ازهم پاشیدن خانواده و جامعه درصورت ترک زندگی زناشویی	 

تهدید به اخراج از کشور، امتناع از تشکیل پرونده مهاجرتی و یا انرصاف از اوراق مهاجرتی.	 

آزاردهندگان مکررا به روشهای زیر از کودکان برای استیصال قربانیان استفاده می کنند:

تهدید به دور کردن و یا عمال دورمنودن کودکان یا درصورت امکان بردن آنها به کشورهایی که زنان درآنجا حق حضانت 	 

کودکان را نخواهند داشت 

تهدید به آسیب رسانی و یا درعمل آسیب رساندن به کودکان	 

بهره گیری ازوضعیت مهاجرتی کودکان در پرونده های حضانت به منظور تضعیف شانس او و انحراف توجه دادگاه از 	 

مساله خشونت خانوادگی.
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آزار و اذیت مالی/اقتصادی 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

هر یک از مرد و زن از آنچه اکتساب کنند بهره مند شوند.
سوره نسا، آیه 32:4

 مردان، زنانی را که طالق دهند به چیزی بهره مند کنند، 
که این کار سزاوار مردم پرهیزکار است.

سوره بقره، آیه 241:2

آزار و اذیت مالی نوعی رفتار فریب دهنده ، زورگویانه و یا کنرتل نامعقول شخص دیگری بدون رضایت آن شخص می باشد 

به نحوی که او را از اختیار تصمیم گیری مالی و حامیتهای مالی مورد نیاز محروم مناید. چند منونه از آن به قرار زیر است:

اجبار به واگذاری کنرتل اموال و درآمد	 

جابجایی و یا نگهداری اموال شام بدون اجازه شام و یا تهدید به انجام این کار	 

واگذاری اموالی که به شام تعلق دارد و یا در مالکیت آن سهیم هستید، برخالف میل شام و بدون توجیه قانونی	 

مامنعت بدون توجیه قانونی ازدسرتسی شام به داراییهای مشرتک که به منظور مصارف معمول خانوار مورد استفاده 	 

قرار می گیرند

اجبار به درخواست دریافت پرداختیهای سنرتلینک و یا اجبار به دست کشیدن از پرداختی های سنرتلینک	 

اجبار به امضا وکالتنامه ای که بر اساس آن اموال شام توسط شخص دیگری اداره گردد	 

اجبار به امضا قراردادی برای دریافت تسهیالت، وام یا اعتبارات	 

مامنعت از کاریابی و یا ادامه کار	 

مامنعت از یادگیری زبان انگلیسی، کسب سایر مهارتهای کاری و یا اجبار به کارغیرقانونی	 

آزارواذیت در محل کار که سبب اخراج و یا نبود فرصتهای قانونی کاری شود	 

اجبار به پرداخت هزینه ویزاهای مهاجرتی	 

اجبار به کنار گذاشنت پول برای ارثیه	 

اجبار به اجازه دسرتسی به حساب بانکی شام	 

رسقت پولی که شام برای حامیت از خانواده به کشور موطن خود می فرستید. 	 
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آزار و اذیت اجتامعی 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

آن بندگانی که سخن بشنوند و به نیکوتر آن عمل کنند، آنان هستند که 
خدا آنها را (به لطف خاص خود) هدایت فرموده و هم آنان به حقیقت 

خردمندان عاملند. 
سوره الزمر، آیه 18:39

آزار و اذیت اجتامعی، منزوی کردن یک زن از شبکه های حامیتی اجتامعی و خانواده اش به منظور اعامل کنرتل بر اومی 

باشد. برخی از منونه های آن به قرار زیر است:

مامنعت از دیدن خانواده، دوستان و یا افراد دیگر	 

نداشنت اجازه ترک خانه	 

نداشنت اجازه رشکت در فعالیتهای عامه و اجتامعی 	 

الزام به گزارش کردن هرمکانی که می روید و یا رفته اید	 

الزام به گزارش کردن هر کسی که دیده اید یا برنامه دیدنشان را دارید	 

دروغگویی به خانواده و دوستان درباره شام و تالش برای برانگیخنت دیگران علیه شام	 

تالش عامدانه برای تخریب چهره شام و رشمساری شام جلوی دیگران	 

مامنعت از ابراز هویت فرهنگی شام	 

محدودیت دسرتسی به خودرو شام، سایر وسائل حمل و نقل، صندلی چرخ دار و وسائل کمکی برای حرکت	 

افشا ارسار خانوادگی و ارسار شام برای از بین بردن آبرو شام درجامعه و دربین خانواده و دوستان	 

مامنعت از مالقات با افرادی که به زبان مادری شام صحبت می کنند. 	 

ابطال اشرتاک دریافت مجالت و روزنامه ها به زبان مادری شام	 

انزوا از خانواده و سایر افراد حامی شام درجامعه 	 

مامنعت و کنرتل تعامالت شام با جامعه انگلیسی زبان	 

محدود کردن شام تا به وسایل ارتباطی از جمله تلفن موبایل دسرتسی نداشته باشید 	 

نداشنت اجازه صحبت کردن با مردان	 

مامنعت از دسرتسی به خدمات به غیر خدماتی که توسط زنان ارائه می شوند (مثال پزشکان)	 

وادارشدن به امضا اوراقی به زبان انگلیسی که درکشان منی کنید.	 
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آزارواذیت جنسی 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

 ای اهل ایامن، برای شام حالل نیست که زنان را به اکراه 
و جرب به میراث گیرید.

سوره نسا، آیه 19:4

علی ابن ابی طالب فرمود: 

اگر هریک از شام با همرس خود نزدیکی منودید او را به تعجیل وا ندارید تا 
ارضا شود هامنند آنکه خود دوست دارید ارضا شوید.

آزارواذیت جنسی به اجبار، فریب و اعامل فشار به انجام کارهای جنسی است که مایل به انجام آنها نیستید. آزارواذیت 

جنسی نوعی رفتار است که باعث می شود که زنان احساس کنند که تهدید می شوند، برتسند و احساس ناراحتی کنند. چند 

منونه از آن به قرار زیر است:

تجاوز	 

تحمیل عامدانه درد در هنگام نزدیکی	 

نزدیکی اجباری بدون وسائل پیشگیری کننده از بارداری و بیامریهای مقاربتی	 

اجبار به انجام اعامل جنسی	 

استفاده از توهینهای تحقیرآمیز جنسی	 

ملس بدن بدون اجازه	 

امتناع از نزدیکی به منظور تنبیه	 

استفاده از نزدیکی به منظور اجبار به تبعیت	 

رشمگین کردن و یا تحقیر زنانی که درخواست نزدیکی می کنند یا پیش قدم می شوند و تجربه لذت یا میل جنسی دارند	 

اجبار به متاشای تصاویر مستهجن	 

اجبار به باور این مطلب که نزدیکی اجباری و بدون رضایت یک فریضه مذهبی است.	 

تهدید به ازدست رفنت حق شهروندی و یا اقامت درصورت عدم تامین نیازهای جنسی یک فرد	 

ایراد اتهام به روسپیگری در اوراق قانونی.	 



الناسب ابن مالک روایت می کند که رسول الله فرمود:

"هیچ کدام از شام نباید به مثابه یک حیوان بر 

روی زنتان بیافتید اما بگذارید که پیام آوری بین 

شام باشد"

اصحابش پرسیدند که پیام آور کیست؟ 

و او پاسخ داد: "کلامت و بوسه ها" 
مسند الفردوس الدیلمی 55/2 
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اعامل فشار و آزار و اذیت تناسلی

به نام خداوند بخشنده و مهربان

اوست خدایی که همه شام را از یک تن بیافرید و از (نوع) او نیز جفتش را 
 مقرر داشت تا به او انس و آرام گیرد 

سوره اعراف، آیه 189:7

این نوع اذیت و آزاربه مامنعت زنان از داشنت کنرتل و حق انتخاب درباره بهداشت تناسلی اطالق می گردد.چند منونه از 

آن به قرار زیر است:

اجبار به نزدیکی بدون وسایل محافظتی با هدف بارداری برخالف رضایت شام	 

تهدید به ترک شام درصورت باردار نشدن، تهدید به آوردن بچه با شخص دیگری و یا ازدواج با زن دیگری در صورت 	 

عدم متابعت شام 

آزار و اذیت جسمی بدلیل عدم موافقت شام برای بارداری	 

مداخله در روند پیشگیری با منظور بارداری عامدانه	 

اجبار به تحمل بارداری تا زمان الزم	 

اجبار به سقط جنین برخالف خواسته شام	 

انتقال آگاهانه بیامریهای مقاربتی	 

مامنعت از خرید قرصهای صبح و بعد از مقاربت بدون وسایل پیشگیری کننده 	 

مامنعت از انجام آزمایش پاپ اسمیر و تست ماموگرافی	 

مامنعت از دسرتسی به بهداشت جنسی.	 
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آزار و اذیت روحی 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

آنها آزمایش مردم را مانند عذاب خدا قرار می دهند.
سوره عنکبوت، 10:29

برای برخی از زنان مسلامن سخت است که باور کنند که مردان در مواقعی در تفسیر آموزه های دینی به نفع خود دست 

برده اند. برخی از زنان مسلامن دیگر، همواره واقف بر این مطلب بودند. مسلامنان هرچه بیشرت از دین وگذشته خود 

بدانند، بیشرت خواهند دانست که همواره دین به کردار نیک مومنان و نه جنسیت آنها، مساوات و نه تسلط، احرتام به 

افراد و نه کنرتل آنها، عشق و نه بیزاری، مهربانی و نه ستم و درآخر دوش به دوش هم بودن و نه رتبه بندی ارج می نهد.

آزار و اذیت دینی و معنوی استفاده از عقاید و تعالیم دینی به منظور توجیه خشونت، تهدید و رفتارهای کنرتل کننده 

است. موارد زیر از جمله این نوع رفتار می باشد: 

استفاده از مذهب برای عادی و یا کوچک جلوه دادن و یا توجیه خشونت و بدرفتاری	 

استفاده از مذهب برای کنرتل و برتری جویی در رابطه زناشویی. به عنوان مثال استفاده گزینشی مرد از قرآن و سنت 	 

برای منافع شخصی

دریافت اطالعات مذهبی ناقص و غلط که تنها در جهت تامین منافع و نیازهای همرس شام می باشد.	 

استفاده از اعتقادات مذهبی و معنوی فرد بر علیه او	 

سلب آزادی انتخاب در اعتقادات مذهبی و معنوی	 

جلوگیری از داشنت حجاب و یا اجبار به آن	 

جلوگیری از رشکت در مراسم فرهنگی و یا معنوی	 

مسخره کردن اعتقادات مذهبی-معنوی. استفاده از اعتقادات شخص برای بازیچه قرار دادن و تحقیر کردن او.	 

اجبار به تربیت فرزندان بر اساس مذهبی که مورد قبول شام نیست.	 

تهدید و یا شوخی کردن در مورد ازدواج با زن دوم	 

چندهمرسی (ازدواج هم زمان با بیش از یک زن)	 

استفاده از مذهب برای اجبار شام به ادامه زندگی زناشویی از طریق تاخیر در طالق مذهبی و یا محروم کردن شام از آن	 

استفاده از مذهب برای توجیه ازدواج زودهنگام و/یا اجباری.	 
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 کودک همرسی، ازدواج زودهنگام 
(CEFM) و ازدواج اجباری

خنسا بنت خدام می گوید:

پدرم مرا به ازدواج درآورد... و من انتخاب او را دوست نداشتم، بنابراین 

شکایت به رسول الله (صلوات الله علیهم و سلم) بردم. 

ایشان به من فرمودند" آنچه را که پدرت مقرر کرده بپذیر"

من گفتم " مایل نیستم آنچه را که پدرم مقرر کرده بپذیرم" 

ایشان فرمودند" بنابر این این نکاح باطل است برو و با هر کس که می 

پسندی ازدواج کن." 
رشح صحیح بخاری ابن بطال 194/9 – ابن مجاح نکاح 602/1

مهم است که به منظور درک این مطلب که چرا موضوع ازدواج اجباری و زودهنگام را در این کتابچه 
گنجانده ایم به طور کلی درک کنیم که معنی ازدواج، کودک همرسی، ازدواج زودهنگام و ازدواج 

اجباری در اسرتالیا چیست.

ازدواج چیست؟

ازدواج در اسرتالیا پیوند قانونی مدنی بین دو انسان است که رشایط زیر را داشته باشند: 

حداقل 18 سال سن داشته باشند	 

همزمان با شخص دیگری ازدواج نکرده باشند	 

مفهوم ازدواج را درک منوده و برای ازدواج ابراز رضایت کنند.	 

در اسرتالیا این قوانین رصف نظر از جنسیت، پیشینه، نژاد یا مذهب افراد، برای همگان است.
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رشط رضایت درازدواج چیست؟

هامنطور که پیشرت گفته شد، رضایت یکی از رشوط کلیدی ازدواج است. واژه رضایت روش دیگر، دادن اجازه است. معنی 

آن این است که شخصی که در رشف ازدواج است:

کامال درک می کند که امر ازدواج درحال وقوع است	 

کامال درک می کند که معنی مراسم ازدواج چیست	 

کامال درک می کند که با چی کسی ازدواج می کند	 

(ازهمه مهمرت) آزادانه اجازه ازدواج را می دهد ، با آن موافقت می کند و یا مایل به ازدواج است. 	 

برای ازدواج، رضایت باید واقعی باشد و این بدان معنی است که شخص به درستی مفهوم ازدواج مورد نظر را درک بکند، 

با آن موافق باشد و در صورتی که منی خواهد ازدواج کند و یا با شخص خاصی منی خواهد ازدواج کند و یا قبل از ازدواج 

نظرش عوض شود، بدون هیچ واهمه ای مختار به رد درخواست آن ازدواج باشد.

از نظر اسالم، ازدواج قراردادی است که با رضایت طرفین انجام می شود. رضایت جزء جدایی ناپذیر ازدواج اسالمی است تا 

آنجا که اعالم رضایت قسمتی از مراسم ازدواج اسالمی است و باید به تایید شاهدان حارض در مراسم ازدواج برسد.

هامنند قانون اسرتالیا، اسالم رضایت را برای رسمی شدن ازدواج کامال رضوری می داند.

توسل به دروغ، حیله، تهدید، فشار و یا اجبار درازدواج با اصل رضایت مغایرت دارد. الزم است بدانیم که این گونه تاکتیک 

ها از جمله خصوصیات اکرث خشونت های خانوادگی هستند.
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کودک همرسی چیست؟

کودک همرسی به حالتی گفته می شود كه سن ييك از زوجین يا هر دو آنها زير 18 سال باشد. کودک همرسی به شکل 

روزافزونی، به معناي ازدواج اجباري شناخته می شود، چرا که كودكان به اندازه کافی از لحاظ روحی و عاطفي به بلوغ الزم 

برای ابراز رضایت در امر ازدواج نرسیده اند. کودک همرسی در اسرتالیا و در بیشرت کشورهای جهان از جمله کشورهایی با 

اکرثیت جمعیت مسلامن مانند الجزایر، مرص، مراکش، تونس و اریرته بر خالف قانون است.

کودک همرسی نیز به منزله اذیت و آزار کودک شناخته می شود، زیرا غالبا با تهدید، حبس، خشونت، سوء رفتار عاطفی و 

جنسی، بارداری اجباری و اجبار به ترک تحصیل همراه است.

بر اساس قانون، در اسرتالیا افراد زیر 16 سال منی توانند به بزرگساالن اجازه برقراری رابطه جنسی را بدهند. بنابراین می 

توان هر فرد بالغی که با یک کودک زیر 16 سال رابطه جنسی برقرارکند را به اتهام تجاوز جنسی تحت تعقیب قرار داد. از 

سوی دیگر کودک با هیچ گونه عواقب قانونی روبرو نخواهد شد.

ازدواج زود هنگام چیست؟

ازدواج زودهنگام به حالتی گفته می شود که که یک فرد جوان با یک فرد بزرگسال بسیار جوان در سن 18 سالگی یامدت 

کوتاهی پس از آن ازدواج می کند که ممکن است آزادانه و یا زوری باشد. 

گاهی اوقات افراد اصطالح ازدواج کودک را به جای ازدواج زود هنگام به کار می برند. بنابراین ما در این کتابچه تفاوت بین 

این دو را مشخص می کنیم چرا که ازدواج کودک در اسرتالیا خالف قانون است، در حالی که ازدواج زودهنگام (مدت کوتاهی 

پس از 18 سالگی) غیر قانونی نیست.
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ازدواج اجباری چیست؟ 

من (دقیقا) وادار به ازدواج نشدم اما تحت فشار قرار گرفتم و تسلیم رشایط 
شدم زیرا چاره ای نبود. فرهنگ ما اینچنین است …

Nawal, Marrying Young (ازدواج درسن پائین)، صفحه. 10

ازدواج اجباری زمانی رخ می دهد که شخص برخالف میلش یا به عبارتی بدون اجازه و یا رضایتش مجبور به ازدواج با 

شخص دیگری می شود. ازدواج اجباری یعنی بوجود آوردن رشایطی که در آن فرد احساس می کند که حق انتخاب ندارد، 

به دام افتاده است وامکان ابرازمخالفت بدون عواقب سنگین را امری محال و یا سخت می یابد. همچنین ازدواج اجباری به 

معنی اجبار فرد که هنوز به قدر کافی بزرگ نشده است و یا به لحاظ ذهنی (مثال بدلیل معلولیت ذهنی) به قابلیت الزم 

برای درک کامل موقعیت و ابراز رضایت برای ازدواج نرسیده است، می باشد. 

ازدواج اجباری در اسرتالیا بر خالف قانون است و هامنند ازدواج از قبل برنامه ریزی شده نیست.

زنان و گاهی وقتها مردها به روشهای بسیاری از جمله موارد زیر مجبور به ازدواج می شوند:

متقاعد کردن از راه عشق واقعی، محبت و نگرانی	 

متقاعد شدن که ازدواج بهرتین گزینه برای همه است	 

فشار مستقیم ازجمله آزار و اذیت جسمی، عاطفی و روحی روانی	 

فشارعاطفی، تهدید، کلک و باج خواهی	 

انزوا و به حاشیه رانده شدن از خانواده و جامعه	 

ذکر این مطلب که مخالفت با ازدواج باعث رسشکستگی خانواده و موقعیت خانواده در جامعه است	 

ذکر این مطلب که پدرو مادر حق دارند که آنها را علی رغم عدم رضایت، مجبور به ازدواج کنند	 

متقاعد کردن آنها در این خصوص که ازدواج برای حفظ قوانین و هنجارهای مذهبی و فرهنگی آنها الزم است	 

ذکر این مطلب که ازدواج مسئولیت و وظیفه آنها نسبت به خانواده است	 

وسوسه کردن از طریق مشوق/ رشوه مانند پول و یا رهایی از کنرتل شدید والدین و آزادی برای استقالل و دنباله گیری 	 

اهداف

استفاده ار تاکتیکهای رعب آور درباره عواقب رد درخواست ازدواج، مثال احتامل تاثیر بر سالمت یک نفر و یا هردو 	 

نفر والدین (ازجمله احتامل صدمه به خویشنت).
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صورت دیگری از ازدواج اجباری

به نام خداوند بخشنده و مهربان

اگر زنی بیم داشت که شوهرش با وی مخالفت و بد سلوکی کند یا از او 
دوری گزیند باکی نیست که هر دو تن به گونه ای به راه صلح و سازش باز 
 آیند، که صلح به هر حال بهرت است، و نفوس را بخل و حرص فرا گرفته. 

و اگر (درباره یکدیگر) نیکویی کرده و پرهیزکار باشید.
سوره نسا، آیه 128:4

هرگاه زنان را طالق دادید بایستی تا نزدیک پایان زمان عّده یا آنها را به 
سازگاری (در خانه) نگاه دارید و یا به نیکی رها کنید، و روا نیست آنان را به 
آزار نگاه داشته تا بر آنها ستم کنید. هر کس چنین کند هامنا بر خود ظلم 

کرده است.
سوره بقره، آیه 31:2 

در بسیاری از کشورهای اسالمی، زنان مسلامن همواره به ازدواج اجباری نه تنها به عنوان رشایطی که در آن زن مجبوربه 

ازدواج می شود بلکه به عنوان موقعیتی که زن از حق خروج از پیامن ازدواج با استفاده از مراحل قانونی طالق محروم می 

شود، نگاه می کنند. در اسرتالیا، مراسم و مراحل ازدواج و طالق اسالمی (به جز در مواردی که توسط یک عاقد رسمی انجام 

شود) هیچ گونه جایگاه قانونی ندارد اما بسیاری از زنان به اشتباه فکر می کنند که طالق قانونی از نقطه نظر اسالمی 

کافی نیست و معتقدند که برای اینکه حس منایند که "طالق کامل" گرفته اند ، به طالق "اسالمی" نیاز دارند.

این طرز تفکر به بسیاری از مردها این اجازه را می دهد که از طریق ایجاد مانع و یا طالق ندادن زنان به شیوه اسالمی، 

آنها را مجبور به ادامه ارتباط زناشویی ناخواسته و یا گاهی نامطمنئ بنامیند. بدین ترتیب می توان گفت که زنان رضایت 

خود را برای ادامه ازدواج پس گرفته اند و درنتیجه ارتباط زناشویی آنان اجباری است. مردان به شیوه های زیر زنان را 

مجبور به ادامه زندگی زناشویی می منایند:

عدم موافقت با طالق اسالمی به تنهایی از طرف زن در حضور یک روحانی. بسیاری از روحانیون در چنین رشایطی 	 

صیغه طالق را جاری منی کنند

خودداری از طالق رشعی زن مگر اینکه حق نگهداری از فرزندان به مرد داده شود و یا کلیه اموال مشرتک خانوادگی 	 

به مرد واگذار شود
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عدم حضور در مراسم طالق در حضور یک روحانی. خودداری از ارائه اطالعات مورد نیاز روحانی برای جاری کردن 	 

صیغه طالق

تهدید روحانیونی که طالق بدون رضایت شوهر را برای زنان تسهیل می منایند	 

پیدا کردن روحانیونی که تنها با رضایت شوهر زوج ها را طالق می دهند	 

طوالنی کردن مراحل طالق اسالمی تا سالهای متامدی برای افزایش فشار اجتامعی، روانی و اقتصادی بر زنان به عنوان 	 

نوعی تنبیه برای پایان دادن به رابطه زناشویی

اجبار زنان به دادن "هدیه هایی" همچون پرداخت بدهی قامر و یا قبول بازپرداخت بدهی های مالی شوهر.	 

الزم است که به این نکته توجه شود که در کشورهای اسالمی نیز، هامنند اسرتالیا، تنها دادگاه رای طالق صادر می کند و 

این آرا از نظر اسالمی الزام آور است. اگرچه دادگاه ها در کشورهای دارای اکرثیت مسلامن اصول رشیعت را در مورد طالق 

اجرا می منایند، آنها همچنین در رابطه با طالق ارزش های فرهنگی و آداب و رسوم را در نظر می گیرند و در نتیجه می 

توان گفت که طالق در این کشورها متاما "اسالمی" نیست بلکه آداب و رسوم محلی نیز در نظر گرفته می شود. 
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اثرات خشونت بر زنان

زنان دوبرابر مردان ترس و اضطراب ناشی از خشونت رشیک زندگی پیشین 
خود را تجربه می کنند.

خشونت خانوادگی می تواند تاثیرات ویرانگری داشته باشد. براساس پژوهشهای صورت گرفته، خشونت 
خانوادگی مهمرتین عامل مرگ، ناتوانی و بیامری در زنان ویکتوریا در سن 44-15 سالگی است. اثرات 
جسمی خشونت خانوادگی بر زنان می تواند شامل شکستگی، کبودی، جراحت/ شکستگی استخوان، 

از دست دادن شنوایی یا بینایی، سقط جنین یا زایامن زودرس، بیامری های انتقالی از راه جنسی، 
خودکشی و مرگ باشد. 

عالوه بر این، خشونت خانوادگی یکی از دالیل اصلی بی خامنان شدن زنان و کودکان مسلامن در ویکتوریا است. 

هر زنی که تجربه بدرفتاری را داشته باشد، به نوعی تحت تاثیر قرار می گیرد. ماهیت و شدت اثرات آن از یک فرد تا فرد 

دیگر متفاوت است و بستگی به رشایط فردی دارد. واکنشهای معمول در بین بانوان از قرار زیر است: 

رسزنش خویشنت برای بدرفتاری	 

انکار- اینگونه وامنود می کند این نوع رفتار بد رفتاری محسوب منی شود	 

طبیعی انگاری یا کم اهمیت پنداری- اعتقاد به این موضوع این نوع رفتار در رابطه طبیعی است و بدرفتاری آنچنان 	 

جدی نیست. 

بهانه آوردن و توجیه بدرفتاری	 

ترس/ارعاب	 

خشم/غضب	 

رشم	 

انزوای اجتامعی و در جامعه.	 
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اثرات مستند خشونت خانوادگی بر سالمت بانوان به قرار زیر است:

افرسدگی	 

اضطراب، حمالت پانیک (وحشت زدگی)	 

اختالل اسرتسی پس از آسیب روانی 	 

اختالل در تغذیه	 

اختالالت خواب	 

مشکالت جسمی ناشی از اسرتس، مثال رسدرد، دردهای مزمن و مشکالت فشار خون 	 

مشکالت جنسی و تولید مثل	 

اعتیاد به مواد مخدر/دارو از جمله قرص های خواب و مسکن ها 	 

صدمه به خود ، افکارو رفتار های منجر به ارتکاب خود کشی 	 

از دست دادن اعتامد به نفس و عزت نفس و بی پناهی. 	 

اثرات مستند خشونت خانوادگی بر روابط از قرار زیر است:

عدم توانایی در رفع نیاز های کودکان به شکل مناسب	 

مشکالت در مراقبت از فرزندان به دلیل ناراحتی های عاطفی و روحی و روانی 	 

مشکل در نگهداری / از دست دادن روابط نزدیک	 

اتکاء بیش از اندازه به دیگران 	 

عدم اطمینان به دیگران	 

احساس طرد شدن	 

عدم توانایی برای دفاع از خود	 

پرخاشگری مشهود نسبت به کودکان و سایر اعضای خانواده یا دوستان 	 

از بین رفنت رابطه با کودکان و یا با عزیزان این فرد.	 

خشونت خانوادگی تاثیر بسیاری بر توانایی زنان مسلامنی که به اسرتالیا مهاجرت منوده اند در انطباق با چالش های زندگی 

درکشور جدیدشان دارد به نحوی که یافنت خانه، کاریابی، یاد گیری زبان انگلیسی و یا تطابق با انتظارات اجتامعی و 

اقتصادی در جامعه جدید به طور بالقوه ای غیر قابل دسرتس می شود. 
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تاثیر خشونت خانوادگی بر کودکان
کودکان، حتی در مواقعی که خود قربانی مستقیم خشونت نیستند، از مشاهده خشونت خانوادگی 

متاثر می شوند. مشخص شده است که این تاثیرات حتی زمانی که کودکان در اتاقی که خشونت 
رخ می دهد نباشند بر آنها وارد می گردد. به احتامل زیاد آنها با توجه به سنشان ، به روش های 

مختلف واکنش نشان می دهند. آنها ممکن است سعی به مداخله کنند تا خشونت را متوقف منایند 
یا آنکه ممکن است عقب نشینی کرده و احساس ناراحتی و نا امیدی کنند. کودکان می تواند درنتیجه 
مشاهده خشونت درخانه دچار طیف وسیعی ازمشکالت عاطفی، رفتاری، رشدی و پیرشفت تحصیلی 
شوند. ممکن است بعضی ازاین مشکالت تا بزرگسالی ادامه پیدا کنند. این اثرات را می توان با توجه 

به گروه های سنی کودکان دسته بندی منود. 

نوزادان ممکن است این موارد را تجربه کرده و یا ازخود بروز دهند:

اختالالت خواب و خوراک	 

بی تابی و گریه های ممتد	 

بی قراری	 

متایل به زودرنجی و شوکه شدن.	 

نوپایان/پیش دبستانی ها ممکن است موارد زیر را تجربه کنند و یا از خود نشان دهند:

شکوه های مداوم جسمی	 

بی خوابی و کابوس های مکرر	 

اوقات تلخی پیوسته	 

وابستگی بیش از حد	 

عدم اطالع در مورد چگونگی و زمان بازی	 

افرسدگی عمومی	 

بدرفتاری با سایر کودکان و بزرگساالن.	 
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ممکن است که کودکان مدرسه ای (عالوه بر نشانه های نوپایان) موارد زیر را تجربه و یا نشان دهند:

مشکل در مترکز و یا دنبال کردن دستورالعمل ها	 

عدم توانایی در انجام تکالیف، افت تحصیلی	 

بیش از حد خجالتی بودن و یا ترس از بزرگ ترها	 

رفتارهای بچگانه همچون مکیدن انگشت، چهار دست و پا کردن، عدم کنرتل ادرار	 

قلدری، رفتارهای نامناسب عمومی، پرخاشگری و خشونت	 

متایل به چاپلوسی و پرهیز از تنش در منزل	 

افرسدگی و/یا انزوا.	 

نوجوانان ممکن است موارد زیر را تجربه و یا نشان دهند:

بی حوصلگی، خشم و عصبانیت (به ویژه نسبت به یکی از والدین و یا هر دوی آنها)	 

خودآزاری و متایل به خودکشی	 

شکوه های مکررجسمی	 

مرصف مواد مخدر و یا مرشوبات الکلی	 

بزهکاری همچون آسیب به اموال عمومی و رسقت	 

بدرفتاری با حیوانات، کودکان خردسال، هم سن و ساالن از جنس مخالف	 

فرار از خانه	 

رفتار پرخاشگرانه/نامتعارف/خشن، استفاده از اسلحه	 

رفتار مخاطره آمیز	 

افرسدگی، اضطراب	 

اختالالت خواب	 

اختالالت تغذیه	 

عدم متایل به معارشت با هم سن و ساالن و اعضاء خانواده	 

اعتامد به نفس پایین	 

عدم احرتام به یکی از والدین (قربانی و یا مقرص) و یا هر دوی آنها	 

پذیرش خشونت در ارتباطات	 
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اثرات خشونت بر خانواده ها
باورعمومی بر این است که خشونت تنها به شخصی قربانی و آن هم به صورت لحظه ای تاثیر میگذارد اما ما می دانیم 

که خشونت بر متام افرادی که شاهد آن هستند تاثیر گذار است. خشونت اثرات بلند مدتی از خود بر جای می گذارد که 

توانایی صدمه زدن به نحوه رابطه اعضای خانواده با یکدیگر و نیز به شکل به سزایی بر سالمتی و صحت آنها را دارد.

اثرات بالقوه بر خانواده ها به قرار زیر است:

جو ترس و وحشت 	 

عادی سازی خشونت	 

یادگیری تقلید و مهارت های ارتباطی ناسامل 	 

نادیده گرفنت نیازهای عاطفی	 

انزوا/رشمساری/فشار برای حفظ ارسار 	 

روابط خانوادگی از هم گسیخته و ناسامل مانند حامیت بیش از اندازه یا رقابت	 

نداشنت/محدودیت وقت مناسب با اعضاء خانواده.	 
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 اثرات کودک همرسی، ازدواج اجباری 
و زودهنگام 

پس از طالق چندین ماه منزوی شده بودم. مادرم به ندرت با من صحبت می 
کرد و خانواده ام نگران بودند بنابراین آنها خود را کنار می کشیدند و این 

باعث می شد که احساس بدی نسبت به خود داشته باشم.
Amal, Marrying Young (ازدواج زود هنگام)، صفحه. 10

من زانودرد، کمردرد و دیابت دارم. بچه اومل 5 ماهه بود که 
دوباره حامله شدم. من خودم هنوز بچه بودم. من مریض و 

افرسده هستم. مشکالت قلبی دارم. 

من اکنون در نتیجه ازدواج و بچه دار شدن از کمردرد رنج می برم. در جریان 
اولین حاملگی ام مشکالت پزشکی داشتم.

Zahra, Marrying Young (ازدواج زود هنگام)، صفحه. 12

ما همچنان بازخوردهایی از زنان در مورد اثرات ازدواج زودهنگام و اجباری 
دریافت می کنیم. در اسرتالیا، زنانی که زود ازدواج کرده اند و یا ازدواج اجباری 

داشته اند، اثرات منفی روحی-روانی بلند مدت از جمله احساس کمبود و فقدان، 
خشم، تنفر و غصه را گزارش می کنند. زودمادری یکی از مخرب ترین اثرات 

کودک همرسی است و در برخی کشورها می تواند به مرگ مادر جوان در حین 
زایامن منجر شود. اگرچه این موضوع به طور معمول در اسرتالیا اتفاق منی افتد، 
تاثیر فیزیکی منفی زایامن بر بدن جوان الزاما با راهکارهای مدرن پزشکی قابل 

درمان نیست. بدن رشد نیافته آمادگی چالش های زایامن را ندارد.
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آنها که زود ازدواج می کنند و یا قربانی کودک همرسی هستند به طور فزاینده در معرض خطرات زیر قرار دارند: 

افرسدگی	 

اضطراب	 

فعالیت جنسی زود هنگام / اجباری	 

بارداری و زایامن زود هنگام / اجباری 	 

بیامری های مراقبتی	 

مشکالت جدی سالمتی مادر و کودک 	 

مختل کردن و یا ترک تحصیل زودهنگام	 

بیکاری و مشاغل نامرتبط	 

فقر	 

کاهش عزت نفس و اعتامد به نفس	 

دشواری در تصمیم گیری	 

مشکالت فرزندداری	 

خشونت خانوادگی	 

تجاوز جنسی و اشکال دیگر آزار و اذیت جنسی.	 

تلفیق مشکالت جسمی احتاملی، ناراحتیهای روحی روانی، سطح سواد پایین، مشکالت اقتصادی و احتامال مشاجره/خشونت 

های خانوادگی زنان را به طور کلی در موقعیت بسیار ضعیفی قرار می دهد و تاثیرات عمیقی بر متام زندگی شان دارد. 
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 مضمون تغییر: 
چند پرسش مهم

آیا خشونت خانوادگی متاثر از فرهنگ و مذهب است؟ 

خشونت خانوادگی یک معضل جهانی است. پژوهشها نشان می دهند که خشونت خانوادگی در همه کشورها و جوامع 

در رسارس جهان رخ می دهد. به طور کلی خشونت خانوادگی، ازدواج زودهنگام و اجباری و خشونت علیه زنان می توانند 

متاثر از پیروی از یک مذهب،صیانت از فرهنگ منطقه ای در جهان که شخص به آن تعلق دارد و یا وضعیت اجتامعی و 

اقتصادی او باشد. 

مجرمان اغلب فرهنگ و مذهب را برای توجیه اعامل خشونت آمیز خود و یا اجتناب از بار مسئولیت مورد دست آویز 

قرار می دهند.اما این بدان معنا نیست که فرهنگ و مذهب باعث وقوع و یا ترویج خشونت هستند. خشونت در خانه، 

مانند خشونت خارج از خانه، مرتبط با اعامل قدرت، کنرتل و سلطه گری است و غالبا با این موضوع که مردان دارای قدرت 

بیشرتی در جامعه نسبت به زنان هستند ارتباط دارد.

ما دراین کتابچه، آیات و احادیث قرآنی را که منعکس کننده موضع اسالم درخصوص روابط بین زن و مرد و رفتاری که 

از مردان نسبت به زنان انتظار می رود است، گنجانده ایم. مرور آثار علامی اسالم، به وضوح نشان می دهد که اسالم از 

بدرفتاری با زنان و کودکان خشنود نیست.

چرا مردان مبادرت به اعامل خشونت نسبت به خانواده خود می کنند؟

پژوهشهایی از رسارس دنیا نشان می دهد علت توسل مردان به خشونت این است که آن را به عنوان یک رفتار آموخته اند 

چرا که درگذشته، هیچ کس مانع آنها دراستفاده از خشونت به عنوان ابزاری برای اعامل قدرت و کنرتل نشده است. ممکن 

 است که آنها در خانواده ای زندگی کنند که از خشونت برای حل و فصل اختالف واختالف نظرها استفاده شده است، 

یا ممکن است این رفتار را در جای دیگر آموخته باشند.

این جمله که خشونت یک گرایش طبیعی است که مردان منی توانند کنرتل کنند، یک افسانه است. اکرث مردان حتی در 

زمانی که تحت فشار، نا امیدی، عصبانیت یا تحت تاثیر مرصف الکل قرار می گیرند، به خشونت نسبت به همکاران خود 

متوسل منی شوند.

خشونت در اثر تحریک ظاهر منی گردد. فردی که مبادرت به خشونت می کند همواره مسئول عمل خود است، چرا که او 

قادر به انتخاب نحوه رفتار خود است.
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علت وقوع پدیده های کودک همرسی، ازدواج زودهنگام و اجباری چیست؟

به نام خداوند بخشنده و مهربان

هیچ کس را تکلیف جز به اندازه طاقت نکنند، نه مادر باید در نگهبانی 
فرزند به زحمت و زیان افتد و نه پدر بیش از حّد متعارف برای کودک 

مترضر شود.
سوره بقره، آیه 233:2

کودک همرسی و یا ازدواج نوجوانان و کودکان زیر شانزده سال درمیان مسلامنان اسرتالیا اتفاقی نادر است و اکرث مسلامنان 

بر این باورند که چنین ازدواج هایی سوء استفاده از کودک به حساب می آید. اما همچنان دالیلی وجود دارد که برخی از 

خانواده ها احساس می منایند که تحت فشار قرار دادن و یا حتی مجبور منودن دخرتان به ازدواج زود هنگام در نهایت به 

نفع فرزندان آنها و خانواده خواهد بود. اما اکنون ما می دانیم که در صورت تحمیل ازدواج زودهنگام به دخرتان جوان ، 

آنها درمعرض خطر سوء استفاده های بیشرتواشکال بیشرتی از آسیب ها قرار خواهد گرفت. تحقیق و تجربیات زنان در این 

مورد نشان داده است که ازدواج زود هنگام و اجباری موجب آسیب و حتی ویرانی زندگی بسیاری از افراد شده است و 

این موضوع فوایدی که والدین سعی در تامین آن برای دخرتان خود را داشته اند، در برنگرفته است.

از آنجایی که ما اکنون از عواقب بالقوه ازدواج زود هنگام و اجباری آگاه هستیم، دیگر منی توانیم اثرات آن را بر زندگی 

زنان نادیده بگیریم. به همین دلیل است که متامی کشورها در رسارس جهان به این مساله به عنوان تکریم سنت های 

فرهنگی و مذهبی نگاه منی کنند بلکه آن را منونه ای از خشونت علیه زنان می دانند.

در نهایت ازدواج زود هنگام و اجباری به مانند سایر اشکال خشونت خانوادگی به جایگاه اجتامعی زنان و مردان پیوند 

خورده است. تسلط مردان بر زندگی زنان به آنها این امکان را می دهد که رفتارها، انتخاب ها و تعلیامت زنان و دخرتان را 

تحت کنرتل گرفته و از اجبار و خشونت علیه آنها استفاده منایند. 
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آیا این یک موضوع خانوادگی است یا یک معضل اجتامعی؟

رسول الله (صل الله علی و سلم) فرمود: "به برادر خود رصف نظر از اینکه 
او یک ستم گر است یا یک ستم دیده کمک کن. مردی گفت” 

یا رسول الله (صل الله علی و سلم) اگر ستم دیده باشد به او کمک خواهم 
کرد اما اگر ستم گر باشد چگونه می توانم به او کمک کنم؟

پیامرب(صل الله علی و سلم) فرمود "با مامنعت از ستم بر ( دیگران) می 
توانید به او کمک منایید" 

صحیح بخاری 6952

خشونت علیه زنان و کودکانشان منجر به هزینه های هنگفت شخصی، 
دولتی و کاری می شود.

در جوامع مسلامن و کشورهای رسارسجهان، زنان همچنان مسئولیت اصلی مادری، نگهداری و تربیت فرزندان را عهده دار 

می باشند. زنان از طریق نگهداری و تربیت کودکان نه تنها جامعه و خانواده را به یکدیگرپیوند می دهند، بلکه وظیفه 

تامین و تربیت نسل های آینده را نیز به دوش می کشند و بدین ترتیب هویت زنان و آنچه در خانه برای آنها اتفاق می 

افتد در وجود کودکانی که تربیت می منایند و جوامعی که می سازند، منود پیدا خواهد منود.

جوامع از یک رسی ارتباطات تشکیل شده اند. آنچه در خانه های ما اتفاق می افتد به مدرسه، محیط کارو دیگر نهادهای 

اجتامعی رسایت می مناید. سوء استفاده از یک زن از یک عضو خانواده به دیگری منتقل می شود. 

از مادر به کودک، از برادر به خواهر و به اقوام دیگر و همچنین به خانواده های آینده نیز گسرتش می یابد. اگر از این 

دریچه به موضوع نگاه کنیم، خشونت علیه زنان در خانه، رصفا یک موضوع خصوصی و خانوادگی به شامر منی آید. 

زنان در پایین ترین سطح نصف جمعیت را تشکیل می دهند. کاهش کیفیت دروضعیت تامین و امنیت زنان، عواقبی برای 

کل جامعه در پی دارد. بنا براین موضوع خشونت در خانواده به همه مربوط می باشد. 
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اثرات مستند خشونت در خانواده بر اجتامع به رشح زیر است:

بد رفتاری پیوسته با زنان 	 

تشدید و عادی سازی خشونت 	 

پیوستگی چرخه خشونت	 

اعتامد به نفس پایین در زنان به طور کلی	 

ارتباطات جنسیتی نا برابر	 

تولید نیروی کار محدود	 

توسعه اقتصادی محدود.	 
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چرا زنان را بدلیل خشونتی که نسبت به آنها صورت می پذیرد، مقرص می دانیم؟

به نام خداوند بخشنده و مهربان

در زندگانی به آنها به انصاف، و مهربانی رفتار منایید، و چنانچه دلپسند شام 
نباشند (اظهار کراهت مکنید) چه بسا چیزها ناپسند شامست و حال آنکه 

خدا در آن خیر بسیار مقّدر فرماید.
سوره نسا، آیه 19:4

به طور معمول زنان در مواقع بروز خشونتهای خانوادگی مقرص شناخته می شوند و باور عمومی بر این است که بانوان 

جوانی که منی خواهند با فردی که پدرومادرشان انتخاب کرده است، ازدواج کنند صالح خویش را منی دانند. در اغلب موارد 

بانوان به دلیل تحریک رشیک زندگی و یا والدین خود به اعامل خشونت مورد رسزنش قرار می گیرند. اگر هم دست به 

اقدامی بزنند، غالبا بدلیل گسسنت خانواده مورد شامطت قرار می گیرند. اگر هم به خشونت تن دردهند، اغلب برای اینکه 

اجازه می دهند که خشونت ادامه پیدا کند به خصوص وقتی که بر کودکان تاثیر بگذارد، مورد رسزنش قرار می گیرند.

برخی از بانوان تصور می منایند که فارغ از کاری که انجام می دهند، رسزنش خواهند شد. 

هیچ انسانی، چه کودک و چه بزرگسال، منی خواهد و یا نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد. هیچ فردی منی خواهد که حق 

اولیه تصمیم گیری در مورد زندگی اش ازاو سلب گردد. هیچ انسانی از بد رفتاری نسبت به خود خوشنود نخواهد گردید. 

هیچ کس آگاهانه ازعزت نفس، شئونات، حرمت و حس امنیت روانی و فیزیکی و رفاه خود نخواهد گذشت. 

تصمیم گیری درمورد چگونگی پاسخ به خشنودی که از طرف شخصی که عاشق او هستید نسبت به شام اعامل می شود، 

بسیار دشوار است. این موضوع حتی در رشایطی که زن باید مراقب امنیت فرزندان خود باشد و یا اگر بد رفتاری از طرف 

والدین باشد، مشکلرتهم می شود. 

تفکر اشتباهی در جوامع رایج است مبنی بر اینکه آنچه باعث از هم پاشیدگی خانواده و آسیب اجتامعی می شود 

خشونت مجرم نیست بلکه فرار قربانی است. قطعا مسئولیت از هم پاشیدگی خانواده و جوامع متوجه مجرم اعامل 

خشونت و بد رفتاری است زیرا او همیشه می تواند رفتار خود را عوض مناید. 

رسزنش زن به خاطر بد رفتاری که نسبت به او اعامل می شود و یا به جهت فرار از آن، خود نوعی سوء استفاده است، 

رفتار ناپسندی که ما از طرف مجرم نسبت به زن روا می داریم. 
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ازدواج، خشونت و حقوق برش
امروزه کودک همرسی، ازدواج زود هنگام و خشونت خانوادگی در رسارس دنیا از جمله اسرتالیا به عنوان موضوعاتی شناخته 

شده اند که نقض حقوق اولیه زنان به شامر میروند. حقوق اولیه، امنیت و حق انتخاب در بیانیه بین املللی حقوق برش 

(1948) عنوان شده است و سازمان ملل متحد کودک همرسی، ازدواج اجباری و خشونت خانوادگی را در بسیاری از بیانیه 

های خاص بویژه در بیانیه مبارزه با تبعیض علیه زنان (CEDAW)که در سال 1994 به تصویب رسید، مورد خطاب قرار داده 

است. بسیاری از کشورها از جمله اسرتالیا و کشورهای دیگری که در آنها کودک همرسی و ازدواج اجباری رایج تر است این 

بیانیه را امضا کرده اند و متعهد هستند که از زنان و دخرتان در برابر خشونت، اجبار و ازدواج زودهنگام حامیت کنند.

کودک همرسی و ازدواج اجباری همچنین به عنوان بخشی از بیانیه حقوق کودکان (1990) که به ویژه بر تامین و امنیت 

کودکان از جمله حق سالمت و تحصیل مترکز دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در سال 2013 نیز، شورای حقوق برش 

سازمان ملل متحد بیانیه ویژه ای علیه کودک همرسی و ازدواج زودهنگام و اجباری صادر کرد. 

ازدواج در اسالم 

در بسیاری از آیات قرآن، خداوند به طور مساوی درباره زنان و مردان به عنوان انسانهای برابر به لحاظ ارزش، روح و 

وظایفشان نسبت به پروردگار سخن می گوید. قرآن کریم به مردان امر می کند که با زنان خورشفتاری کنند و مردانی را که 

حقوق زنان را نقض می کنند، قویا محکوم می کند.

قرآن شامل آیات متعددی است که درباره رفتار مناسب با زنان در خصوص ازدواج و حق زنان برای احقاق حقوق و وظایف 

خود هامنند مردان نظر می دهند. باالخص چندین آیه مردان را تشویق به مهربانی نسبت به زنان می کند؛ آیات دیگر به 

روشنی بیان می دارد که باید رابطه بین مردان و زنان، توام با محبت،احرتام متقابل و دلسوزانه باشد و به لزوم ایجاد فضای 

مجاز پر محبت و مهربانی در زندگی زناشویی اشاره دارد. رابطه زناشویی در قرآن و سنت توام با محبت، صفا، مهربانی، 

رحمت، آرامش، ثبات و به مشارکت در تحمل سختیهای زندگی خانوادگی توصیف شده است.

قرآن کریم و سنت رفتار ناپسند نسبت به زنان ازجانب مردان را نهی می کند . این سوء رفتار شامل خشونت؛ پس از جدا 

شدن از زنان به منظور آسیب رساندن به آنها و ایجاد حس ناامنی در همرسان به طور عامدانه، سوء استفاده جنسی و 

ازدواج های اجباری می شود.

شاید مهمرتین دلیل برای روابط زناشویی پر معنی و توام بااحرتام متقابل، سیره شخص پیامرب (صل الله علیه و سلم) باشد. 

او از اعامل خشونت نسبت به زنان بیزاری جست و هیچگاه نسبت به زنان خشونت نورزید.
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 تقاضای کمک: 
نخستین گام مهم 

ممکن است که زمان زیادی برای درک و شناخنت تجربه خشونت یک فرد الزم باشد. پی بردن به این نکته که رفتار شوهر و یا 

والدین منونه ای از خشونت خانوادگی است می تواند برای زنان مدت زیادی طول بکشد. 

برای زنانی که با همرسان خشن و بد رفتار مواجه هستند، پیرشفت در این زمینه می تواند بسیار مشکل باشد زیرا آنها با 

مشکالتی همچون نگرانی در مورد ترک ارتباط و تاثیر آن بر زندگی خود و فرزندانشان، رس پناه و آوارگی و یا واکنش خانواده 

و یا اجتامع، دست و پنجه نرم می کنند. 

در همین راستا ممکن است دخرتان و زنانی که خانواده شان آنها را برای ازدواج تحت فشار قرار می دهند در خصوص نحوه 

پاسخ دهی گیج شده و احساس ترس و واهمه منایند، بخصوص وقتی که خانواده آنها در موارد دیگر مهربان هستند، بهرتین را 

برای فرزندان خود بخواهند و از فشار فیزیکی استفاده ننامیند. 

این بدان خاطر است که این طور مسائل بسیار شخصی می باشند و عزیزان و افراد خانواده در گیرآن هستند. حتی هنگامی 

که بد رفتاری واضح است، ایستادن در مقابل همرس و اعضای خانواده و گالیه منودن از آنها بسیار مشکل است. بنابراین 

گفتگو با دیگران، دوستی مورد اعتامد، یک عضو خانواده و یا یک مددکار حرفه ای با تجربه در این زمینه می تواند هم مفید 

وهم حائز به اهمیت باشد . این گام اول بسیار مهم می باشد. 

عالوه بر این دسرتسی به اطالعات درباره گزینه های مختلف می تواند به زنان در خصوص تصمیم گیری آگاهانه در مورد 

فقط امنیت خود و کودکان کمک مناید. رصف نظرازهرتصمیمی که بانوان اتخاذ می منایند، دریافت حامیت و اطالعات درست 

بسیار حائز اهمیت است. 

دراینجا فهرستی از مراکز خدماتی ارائه دهنده انواع کمک دراختیار شام قرار دارد. این فهرست کامل نیست و برای رشوع 

فرایند کمک طراحی شده است. 

ما می دانیم که تقاضای کمک در این زمینه می تواند تجربه ای سخت باشد. ما آمادگی داریم که حامیت و خدمات محرمانه 

به شام ارائه مناییم تا بتوانید خدمات و اطالعات مورد نیاز خود را بیابید. 

)TIS( )خدمات رایگان ترجمه شفاهی و کتبی( Free Translating and Interpreting Service

خدمات ترجمه شفاهی رایگان برای افرادی که به زبان انگلیسی صحبت منی کنند، به منظور دسرتسی به خدمات بیشرت 

فراهم می باشد:

با TIS به شامره 450 131 متاس بگیرید و از آنها . 1

بخواهید که شام را به مرکز خدماتی مورد نظر و زبان 

مورد نیاز ارتباط دهند. 

TIS به صورت رایگان برای شام مرتجمی را فراهم می . 2

کند و ارتباط شام را به مرکز خدماتی مربوطه برقرار 

می کند.

برای کسب اطالعات بیشرت به www.tisnational.gov.au مراجعه کنید. 
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خدمات پشتیبانی (ویکتوریا)
مراکز متعددی برای ارائه خدمات حرفه ای در اطراف ویکتوریا وجود دارند که می توانند به بانوان برای تصمیم گیری 

آگاهانه کمک کنند. این خدمات می توانند اطالعاتی را برای کمک به شام برای تصمیم گیری و رفع نیازهای فوری خود 

مانند پشتیبانی و مشاوره، یاری رسانی حقوقی و مسکن امن فراهم کنند. کارکنان این خدمات آموزش دیده اند بدون 

قضاوت، صحبتهای شام را بشوند و آنها را محرمانه نگهدارند. تصمیم نهایی در مورد هر اقدامی، همواره به عهده خودتان 

خواهد بود.

خدمات بحران 

پلیس یاآمبوالنس 

رسیدگی به موارد اورژانسی، ایمنی و مخاطره آمیز- 

واکنش به موارد بحرانی، نگرانی درباره امنیت شخص 

و پاسخ ویژه به مسائل مربوط به احکام و قوانین. 

در موارد اورژانسی با 000 متاس بگیرید

 پاسگاههای محلی و واحدهای ویژه 

www.police.vic.gov.au/content.
 asp?Document_ID=7

 Safe Steps

خدمات کمک رسانی تلفنی 24 ساعته - پشتیبانی در 

مواقع بحرانی، برنامه ریزی ایمنی، اسکان در موارد 

بحرانی و خدمات ارجاع برای افرادی که در حال 

حارض تجربه خشونت خانوادگی را دارند. 

تلفن 188 015 1800

www.safesteps.org.au

safesteps@safesteps.org.au

 Australian Federal Police 
 )AFP( )پلیس فدرال اسرتالیا(

چنانچه قربانی ازدواج اجباری و/یا ازدواج 

زودهنگام شده اید یا شخصی را می شناسید 

که قربانی شده است با AFPبه شامره 

131AFP (131 237) یا ایمیل 
AOCC-Client-Liaison@afp.gov.au متاس 

بگیرید

forms.afp.gov.au/ :یا بصورت آنالین گزاش کنید

 online_forms/human_trafficking_form

 Lifeline

مبنظور دریافت کمک در رشایط بحرانی و خدمات پیشگیری 

از خودکشی با شامره 14 11 13 متاس بگیرید

 Child Protection Crisis Line 
)خط حفاظت از کودکان در مواقع بحرانی(

درصورتی که درلحظه، نگران امنیت کودکی در واحد خانواده 

اش هستید، موضوع را7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز از 

طریق متاس با شامره 78 12 13 گزارش کنید

برای پرسشهای عمومی با مراکز خدمات رسانی محلی متاس 

providers.dhhs.vic.gov.au/making- بگیرید

 report-child-protection

 Victorian Centre Against Sexual
 Assault 

)مرکزمبارزه با تجاوز جنسی علیه زنان ویکتوریا(

دریافت کمک در رشایط بحرانی، اطالعات و مشاوره برای 

افراد چه بزرگسال و چه کودک که مورد تجاوز جنسی قرار 

گرفته اند. 

به شامره 292 806 1800 یا 

3688 9635 تلفن کنید.
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مراکز خدمات کمک رسانی خشونت خانوادگی 
توجه: مراکز خدمات کمک رسانی خشونت خانوادگی همچنین می توانند به شام درصورتی که در خطر ازدواج اجباری و 

زود هنگام قرار داشته باشید، کمک کنند

 The Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
)مرکز حقوق برشی زنان مسلامن اسرتالیا( 

برای دریافت کمک به منظور دسرتسی به خدمات، حامیت و ارجاع به مراکز دیگر روزهای دوشنبه تا جمعه از 9:00 تا 

 ausmuslimwomenscentre.org.au 5:00 عرص به شامره 3000 9481 (03) متاس بگیرید و یا از

بازدید کنید.

 InTouch – Multicultural Centre Against Family Violence 
)مرکز چند فرهنگی مبارزه با خشونت خانوادگی( 

خدمات کمک رسانی به پرونده های ویژه خشونت خانوادگی، حامیت حقوقی و مهاجرتی به شامره 

 6500 9413 (03) یا 988 755 1800 
تلفن کنید و یا www.intouch.org.au بازدید کنید.

Women’s Information and Referral Exchange )مرکز اطالعات رسانی و ارجاع بانوان( 

اطالعات، کمک و خدمات و ارجاع برای بانوان.

به شامره 130 134 1300 (از 9:00 صبح تا 5:00 عرص) تلفن کنید. 

.210 Lonsdale Street, Melbourne :مرکز اطالع رسانی بانوان 

www.wire.org.au دوشنبه تا جمعه 10:30 صبح تا 5:00 عرص یا

Victims Referral and Assistance Service )خدمات ارجاع و یاری رسانی قربانیان(

این مرکز برای قربانیان جرائم امکان دسرتسی به مشاوره، ارجاع به مراکز خدمات کمک رسانی و اطالعاتی در خصوص 

کمکهای حقوقی و مالی فراهم می کند. 

تلفن: 817 819 1800 
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 Domestic Violence Outreach Services 
(خدمات حامیتی خشونت خانگی) 

مراکز خدماتی زیر به زنان و کودکانی که از خشونت خانوادگی مداوم رنج می برند و یا از خشونت رشکای زندگی خود 

می گریزند کمک می کنند. این مراکز، استحقاقهای مالی، اطالعات و پشتیبانی عملی الزم درخصوص گزینه های مربوط به 

اسکان امن، دریافت مشاوره حقوقی، دسرتسی به استخقاقهای مالی، ارجاع به خدمات مشاوره و سایر خدمات را ارائه می 

دهند. ممکن است مددکاران ویژه کودکان نیز در محل مرکز خدمات رسانی محلی شام حضور داشته باشند.

 Metropolitan Domestic Violence Outreach Services 
Victoria )مرکز خدمات یاری رسانی خشونت خانگی در مناطق کالنشهری ویکتوریا(

 Eastern Region: تلفن: 

(03) 9259 4200
Northern Region: تلفن: 

(03) 9450 4700
Southern Region: تلفن: 

7777 9536 (03) یا 
 1800 627 727 

 (خط عمومی کمک رسانی در مواقع بحرانی 

بعد از ساعات اداری)

Mornington Peninsula: تلفن: 

 (03) 5971 9454

 Western Region: تلفن: 

(03) 9689 9588
WAYSS Frankston: تلفن: 

(03) 9781 4658
WAYSS Cranbourne: تلفن: 

(03) 5990 6789
 WAYSS Rosebud: تلفن: 

(03) 5982 2863
WAYSS Dandenong: تلفن: 

(03) 9791 6111
WAYSS Narre Warren: تلفن: 

(03) 9703 0044

 Rural/Regional Domestic Violence Outreach Services 
Victoria )مرکز خدمات یاری رسانی خشونت خانگی در مناطق روستایی/ حاشیه ای ویکتوریا(

جیالنگ: تلفن: 8000 5346 (03)

وارنامبوول: تلفن: 1934 5561 (03)

شپرتون: تلفن: 3200 5823 (03)

میلدورا: تلفن: 2130 5021 (03)

بندیگو: تلفن: 4945 5443 (03)

سوان-هیل: تلفن: 1899 5033 (03)

Men’s Referral Service )خدمات ارجاع آقایان( 

مرکز خدمات ارجاع آقایان یک مرکز ارائه دهنده خدمات تلفنی توسط مردان به مردان به صورت ناشناس و محرمانه است. 

این مرکز ، مراکز اصلی برای متاس مردانی که قصد ترک رفتار خشونت آمیز و آزاردهنده خود نسبت به اعضای خانواده 

خویش دارند را در اختیارآنها قرار می دهد.

روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:00 صبح تا 9:00 عرص و آخر هفته ها از 9:00 صبح تا 5:00 عرص با شامره 

491 766 1300 متاس بگیرید.
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مشاوره حقوقی
Federation of Community Legal Centres )فدراسیون مراکز خدمات حقوقی(

این مراکز می توانند مشخصات نزدیکرتین مرکز خدمات حقوقی و خدمات کمک رسانی احکام مداخله دادگاه را در 

اختیارتان قرار دهند. 

با شامره تلفن 1500 9652 (03) متاس بگیرید و یا از www.communitylaw.org.au بازدید کنید.

Women’s Legal Service Victoria )خدمات حقوقی بانوان ویکتوریا(

برای بانوان ویکتوریا که رصف نظر از درآمد و دارایی هایشان به اطالعات، مشاوره و معرفی به سایر مراکز نیاز دارند. 

 خط مشاوره حقوقی: تلفن: 0600 8622 (03) یا 302 133 1800 

(متاس رایگان برای متاس گیرندگان از داخل کشور) 

ساعات کار: سه شنبه ها از 5:30 تا 8:00 شب و پنجشنبه ها از از 5:30 تا 8:00 شب

 Victorian Legal Aid Telephone Information Service 
)مرکز خدمات اطالع رسانی تلفنی کمک رسانی حقوقی ویکتوریا( 

این مرکز ارائه دهنده خدمات مشاوره حقوقی بصورت رایگان است. اگر انگلیسی زبان اول شام نیست، می توانید متاس 

گرفته و بخواهید که با شخصی به زبان خودتان صحبت کنید. 

روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:00 صبح تا 6:00 عرص با شامره تلفن 387 792 1300 متاس بگیرید و یا 

از www.legalaid.vic.gov.au بازدید کنید.
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اگر در معرض خطر ازدواج اجباری 
هستید، چه کاری باید انجام دهید

اگر شام به زور وادار به ازدواج شده اید و یا نگران این هستید که شام را به زور وادار به ازدواج بنامیند، لطفا مطلع باشید 

که کمک برای شام وجود دارد و شام تنها نیستید.

چه کاری می توانید انجام دهید:

اگر در معرض خطر آسیب فوری هستید با 000 متاس بگیرید 	 

به اداره پلیس مراجعه منایید	 

 	131AFP (131 237) به شامره AFP با

از تارمنای www.afp.gov.au بازدید منایید	 

اگر نیاز دارید که در این باره با کسی صحبت منایید، می توانید با این مراکز خدمات مشاوره به صورت محرمانه و 24/7 

متاس بگیرید:

•  1800 RESPECT (1800 737 732) The National Sexual Assault, Domestic and Family

Violence Counselling Service (مرکز ملی خدمات مشاوره تجاوز جنسی و خشونت خانگی و خانوادگی)

Lifeline (خط نجات از خودکشی) 14 11 13 کمک در رشایط بحرانی، پیشگیری از خودکشی• 

 	 the Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights برای کسب راهنامیی بیشرت با

(مرکز حقوق برشی زنان مسلامن اسرتالیا) به شامره 9481300(03) متاس بگیرید و یا به آدرس 

reception@muslimwomenscentre.org.au به ما پست الکرتونیکی ارسال فرمایید.

از تارمنای www.mybluesky.org.au، بازدید منایید، با شامره 8115 9514 (02) متاس بگیرید و یا به 	 

شامره 844 070 0481 پیامک بزنید.



نابرهم و هدنشخب دنوادخ مان هب

.تسا هتخاس ایهم گرزب یشاداپ و ترفغم 

ادخ اهنآ همه رب ،دننک رایسب ادخ دای هک 

ینانز و نادرم و مارح تالیامت زا راددوخ 

ظافح اب نانز و نادرم و راد هزور نانز و نادرم 

و زاون نیکسم هاوخ ریخ نانز و نادرم و 

عشاخ سرت ادخ نانز و نادرم و رباص نانز و 

نادرم و یوگتسار نانز و نادرم و تدابع و 

تعاط لها نانز و نادرم و نامیا اب نانز و 

نادرم و ناملسم نانز و نادرم هیلک انامه 
 هیآ ،بازحا هروس 33:35





مرکز حقوق برشی زنان مسلامن اسرتالیا

تلفن: 3000 9481 (03)

دورنگار: 3001 9481 (03)

reception@muslimwomenscentre.org.au :ایمیل

www.ausmuslimwomenscentre.org.au :تارمنا


