
 

 

  آه مورد آزار و اذيت زنان قرار مى گيرندمرداني
 برگ اطالعات

اين . ، بيش از نيم ميليون مرد در آانادا با زنى زندگى مى آرده اند آه نسبت به آنها با خشونت رفتار مى آرده است٢٠٠٤ و ١٩٩٩بين سال هاى 
حدود شش درصد از مردانى آه رابطه نزديك داشته اند خشونت و به اين معنا آه . زن مى توانسته همسر، همسر سابق، يا زن عرفى آنها باشد

 ١ .بدرفتارى را  تجربه آرده اند
 

 بنابراين، آزار و اذيت يا بدرفتارى چيست؟
 الگوئى است آه رفتاررا مورد  آنترل قرارمى دهد

 ا تحت تسلط خود قرارداده و او را تحقير يا خوار مى آندآزار و اذيت در روابط نزديك نمونه اى است از رفتارهائى آه در آن يكى از زوج ها ديگرى ر •
آزار و اذيت مردان بوسيله شريك آنها هنگامى رخ مى دهد آه زن از شگردهاى احساسى، جسمى، آميزشى يا ايجاد حقارت در مورد آنها استفاده  •

مردى آه مورد اذيت و آزار . ع رابطه توسط مرد انجام مى دهدوى اين آار را به قصد آنترل مرد، انجام آارها به ميل خود و جلوگيرى ازقط*. مىكند
 .قرار گرفته، به اميد جلوگيرى از بدرفتارى بيشتر با وى،  بر مبناى خواسته هاى شريك خود تمكين مى آند

ششى براى آنترل مرد انجام زوجى آه با وى بدرفتارى مي شود آو. انگيزه اصلى بدرفتارى، ايجاد و به دست آوردن قدرت و آنترل طرف مقابل است •
 به نوبه خود، زنى آه مورد اذيت و آزار قرار گرفته، براى به دست آوردن آنترل مجدد زوج تالش بيشترى مى آند. نمى دهد

ر دفعات بيشتر و اگر به ادامه آن اجازه داده شود، د.  بدرفتارى به مرور صورت مى گيرد. آزار و اذيت در روابط نزديك معموًال تنها يك رويداد نيست •
 .به شكلى شديدتر اتفاق مى افتد

 

 جهار نوع بدرفتارى: شگرد هاى آنترل
 .بدرفتارى مى تواند روش هاى تهديد را دربر بگيرد. مردم، اغلب وقتى به بدرفتارى فكر مى آنند، تنها به آزار و اذيت روحى، جسمى يا آميزشى فكر مى آنند

 : زير استشامل موارد روش هاى  بدرفتارى روحى
 خوار و خفيف آردن •
 آنترل امور مالى •
 درانزوا نگهداشتن زوج و محدود آردن آزادى وى و •
 )خوار آردن يا توهين آردن به مذهب يا اعتقادات معنوى(آزار و اذيت معنوى  •

 
 .شامل هر نوع عملى است آه ايجاد درد يا جراحت بدنى نمايد روش هاى آزار و اذيت جسمى

 
 :موارد زير را در بر مى گيرد  آميزشىروش هاى بدرفتارى

 با توسل به زور و فشار زوج خود را مجبور به آميزش جنسى به نحوى آه مرد مايل نيست مى نمايد •
 از نحوه عمل او انتقاد مى آند و او را خوار و خفيف مى نمايد •
 او خوددارى  مى آندبراى تنبيه او بخاطر انجام ندادن دستوراتش از ابراز احساسات يا آميزش جنسى با  •

 
نابود آردن دارائى، تهديد، : بعنوان مثال. شامل هرنوع آلمه و عملى است آه زوج بدرفتار براى ترساندن زوج ديگر از آن استفاده مى آند شگردهاى تحقير

 .تعقيب يا ايجاد مزاحمت
 
زنانى آه در روابط نزديك مورد " به برگ اطالعات يا آتابچه راهنماى .  است آه مورد اذيت و آزار قرار مى گيرنداين نشريه در مورد مردانى. استفاده آنندگان مى توانند زن يا مرد باشندء سو *

 www.familyviolence.alberta.caسايت زير نگاه آنيد -در وب" اذيت و آزار قرار مى گيرند



 

 

 برخورد جامعه مى تواند آار را مشكل تر آند
درك نادرست جامعه و برخورد آنها با مردان بدرفتارى هائى از اين .گيرى بدرفتارى زنان نسبت به مردان آنها را آرده استجامعه ما شروع به تشخيص و فرا

 :قبيل را مخفى آرده است
 قرار است مردان از زنان حمايت آنند •
 مردان توسط زنان تحت فشار قرار نمى گيرند •
 ى آنها را بزندقرار نيست مردان زنان را آتك بزنند حتى وقتى آه زن •
 قرار است آه مردان،  زنان را اداره آنند •

همچنين ممكن است . بخاطر اين نوع اعتقادات، مردانى آه توسط شريك مونث خود مورد اذيت و آزار قرار مى گيرند ممكن است آن را به سرعت قبول نكنند
ار مى بيند ممكن است در نتيجه، مردى آه  اذيت و آز . گاهى اوقات، پليس و ساير متخصصين نيز ممكن است بدرفتارى را جدى نگيرند. نخواهند به آسى بگويند

 :بعضى از موارد زير را احساس آند
 ترس از اينكه به آسى بگويد •
 افسرده يا تحقير شده باشد •
 ترس از اينكه بعنوان يك عاشق شكست خورده معرفى شود •
 سردرگم بشود زيرا بعضى اوقات آن زن مهربان و دوست داشتنى مى شود •
 باور مى آند آه استحقاق آن را داشته است •

 

  موردى را آه درصورت بدرفتارى با شما، مى توانيد انجام دهيدده
 . تلفن آنيد٩١١اگر در برابر خطر فورى قرار گرفتيد به  . ابتدا، اطمينان حاصل آنيد آه شما و فرزندانتان از نظر جسمى مصون هستيد .١
شما نياز به داشتن يك برنامه .  مجددًا و در هر زمانى رخ دهداگر زمانى زوج شما خش بوده است، اين خشونت ممكن است. يك برنامه ايمنى تهيه آنيد .٢

مردانى آه در روابط نزديك بوسيله زنان مورد آزار " "برنامه ايمنى" به راهنماى . ايمنى هستيد آه در صورت لزوم بتوانيد سريعًا به مكانى امن برويد
 www.familyviolence.alberta.ca.   سايت زير  موجود است نگاه آنيد- آه دروب" قرار مى گيرند

 .مسئول آسى است آه بدرفتارى آرده است. مطمئن باشيد آه شما مسئول بدرفتارى نيستيد .٣
 .مطمئن باشيد آه بدرفتارى و خشونت بدون مداخله متوقف نخواهد شد .٤
مخفى نگهداشتن بدرفتارى به آن قدرت مى . ور آندآسى را انتخاب آنيد آه حرفتان را با. در مورد بدرفتارى با آسى آه به او اعتماد داريد صحبت آنيد .٥

 .نااميد نشويد .دهد
حدود شش درصد از مردان آانادائى گزلرش داده اند آه . شما تنها نيستيد. در مورد بدرفتارى در رابطه با شريك زندگى اطالعات بيشترى آسب آنيد .٦

 ٢ .توسط جفت خود مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند
 ساعته ٢٤براى دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن رايگان . ك هائى آه درمحل شما يا جوامع نزديك ديگر وجود دارد اطالع آسب آنيددر مورد آم. ٧ .٧

 .ديدن آنيد  www.familyviolence.alberta.caتماس بگيريد و يا از وب سايت " مربوط به اطالعات در باره خشونت درخانواده  " ٣١٠-١٨١٨
 .ر متخصص آمك بگيريداز يك مشاو .٨
 .براى انجام آارى آه دوست داريد وقتى اختصاص دهيد. ى و قدرت را از شما سلب مى آندژشما در موقعيت سختى قرار داريد آه انر. از خودتان مراقبت آنيد .٩
 شما يادآورى مى آند آه اآثر افراد روابطى گرم و حتى اگر آنها نتوانند مستقيمًا به شما آمك آنند، معاشرت با افراد سالم به. با افراد سالم معاشرت آنيد .١٠

 .شما هم مى توانيد داشه باشيد. ارزنده دارند
 

 آمك بگيريد
براى دريافت آمك ازتسهيالت محل خود يا آسب اطالعات   . تلفن آنيد٩١١اگر شما يا شخص ديگرى آه او را مى شناسيد در معرض خطر فورى قرار داريد به 

تماس بگيريد و يا از وب سايت " اطالعات در باره خشونت د رخانواده"  مربوط به ٣١٠-١٨١٨ ساعته   ٢٤اره تلفن رايگان بيشتر، لطفًا با شم
www.familyviolence.alberta.caدر " جلوگيرى ازخشونت و زورگوئى در خانواده"افتخار مى آند آه " خدمات آودآان و نوجوانان آلبرتا.  "  ديدن آنيد

 .برى مى آندآلبرتا را ره
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 . در آلبرتا  تماس بگيريد٣١٠-١٨١٨) تلفن مجانى(موجود است ديدن آنيد و يا با 


