














:مانندخشونت هایی   

دفترچه و ایمیلهای شخصیموبایل، کنترل   

به طالق تهدید  









...ست و خدا خواست، سرنوشت این  

: نمی داننداغلب زنان   

خشونتدالیل ادامه عمده ترین یکی از   

: می کنندتصور  غلطآنان به   

. فاش شودنباید است و زندگی این موضوع از اسرار   

.مقصر خودشان هستند که لیاقت همسر داری ندارند  

.می آیدعقل سِر باالخره شوهر   

.افشای این موضوع باعث آبروریزی و طرد شدن آنان می شود  

.می شودطالق منجر آن حتما به فاش کردن   

!نگه داشتن آنستپنهان   

... و   



زن به خانه بر : مرحله پنجم

و دوره آرامش شروع  می گردد 

.می شود  

ضارب ابراز پشیمانی  : مرحله چهارم

وساطت  کرده و خانواده یا آشنایان 

.برگرددتا زن به خانه می کنند   

،  و شتمبخاطر ضرب :  مرحله سوم

در خانه کرده و زن خانه را ترک 

.می ماندمادر یا اقوام   

  شروع  بهانه گیری با : مرحله دوم

شتم های  اینبار به ضرب و شده ولی 

.شدید می انجامد  

شروع شده و به بهانه گیری با : مرحله اول

شتم های نه فحاشی، داد و بیداد و ضرب و 

. جدی منجر میشودچندان   

همه این مراحل دوباره تکرار  

می شود اما هر  بار، با فاصله زمانی  

 کمتر و غیر قابل تحمل تر





خشونت خانگی؛قربانیان دیگر   

با این تصور که خشونت امری عادیست، بزرگ  بچه ها 

.تکرار می کنندآنرا شده و در بزرگسالی   

است ضرب و شتم شده یا شاهد ضرب و شتم  آنها ممکن 

کتک زدن  تهدید به گاه نیز، شوهر با . والدینشان باشند

.آنها، از همسِر خود باج گیری می کند  

.هستندبچه ها   

شب ادراری، ترس از طرد شدن، فرار از خانه، میل به  

مصرف مواد مخدر، تمایل به خودکشی و پرخاشگری از  

. جمله عوارض دیگر این نوع خشونت ها بر روی بچه ها است  



خشونتهر بار  ازبعد گر  خشونت عذرخواهی  

. دالیل تحمل خشونت توسط زنان استاز جمله   

روند طوالنی و خسته کننده رسیدگی به شکایات   

موجود قوانیننسبت به جهل قوانین ناعادالنه و   

فرزنداندست دادن تنهایی و از از وابستگی مالی، ترس    

و نبود یک شبکه حمایتی مناسبخانواده حمایت عدم   

ارزش یکبه عنوان مرد جلب رضایت و زن  بردباریبر  تأکید  

بودن شوهر قدرتمندتصور و ناتوانی زن  احساس    



آنها همه درها را بر روی خود بسته می دیدند و برای 

  میدیا نا احساسوضعیت، برای بیرون آمدن از این 

.می کردند ناتوانیو   

آمریکایی روانشناس، واکنر لنور  

  شوهرانشان از که زنانی درباره تحقیقها  سال از پس

  :به این نتیجه رسید که خوردند می کتک ادائم



خشونت کنندگان تا زمانیکه مجازات نشده یا احساس  

. جدی نکنند، به کار خود ادامه می دهندخطر   

باشیم؛ بخاطر داشته   

نمی توانند خشونت با تغییر رفتار خود، تنها قربانیان 

.سازندرا متوقف   




