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  خانه بايد امن باشد

  
  از محبت و حمايت باشدسرشار بايد » محيط خانه«

فضايي امن، صميمي و همدالنه در ذهن بسياري از ما، يادآور ، و محيط خانوادگي خانه
 عشق و دوستي و حمايت باشد تا همهتواند و بايد فضايي لبريز از مي كانون خانواده. است

و چنين آسايش و امنيت خاطري، استعدادهاي خدادادي فرصت يابند از پرتخانواده اعضاي 
به واسطه عوامل و داليل ها با اين همه، فضاي برخي خانواده .خود را شكوفا و بارور سازند

، و بر اثر ندانم كاري و نيافتن راه ورزيآيد كه تحت تاثير ادامه خشونتمي گيرد و پيشمي خشن به خوداي خاص، چهره
شاهد  تا آنجا پيش مي رود كه دامان خانواده را مي گيرد و گاهها و آسيبها نابهنجاري نه انواع و اقساممنطقي، متاسفاحل 
  .هستيمها در خانواده قتل  ي دردناك مانندفجايع بروز 
و نظاير اين حوادث غم بار، نتيجه ناگزير خودسوزي زنان، همسركشي، والدين كشي  هاي خانوادگي اعم از خودكشي، قتل
   .شد به احتمال زياد، كار به چنين فجايعي نمي كشيدمي شونت هايي است كه اگر از همان ابتدا، جلوي آنها گرفتهخ
نج و حقارت كه بر اثر شدت تحقير، و تداوم ضرب و شتم در محيط خانه، و به واسطه تحمل طوالني مدت اين همه ر انيزن

از طريق ها از كه معموال خشونتزنند اگر از همان آغدست ب و ممكن است به قتل شوهر خودرسند مي به مرز جنون
نسبت به آن انجامد، مي و به ضرب و شتم هاي كوچك و بزرگشود مي و غيره شروع) فحاشي(» خشونت كالمي«

به دنبال ، و سكوت» پنهان كاري«و » سوختن و ساختن«به جاي ، تغيير شرايط زندگي خوددادند و براي مي حساسيت نشان
نمي يافت تا گسترش به آن حد شايد خشونت  )شدندمي به دادگاه و مراجع قانوني متوسل حتا(رفتند مي اه حل هاي منطقير

  . در آن رخ دهدفجايعي همچون قتل جهنم تبديل شود و كل زندگي خانوادگي به 
و ها مطمئنا با مراجعه مكرر به دادگاهكنند، ولي مي ترغيب» سوختن و ساختن«را به خانواده ها افراد خشونت ديده متاسفانه 

   .ايي براي تغيير وضعيت ايجاد كندتواند در برخي از موارد، راه حل همي ، الاقلمراجع قانونيديگر 
  

  توسل به مراجع قضايي اتفاقا عين آبروداري است
يري از خشونت و كتك كند و براي آرام كردن شوهر خود و جلوگمي ند سال است با شوهرش زندگيوقتي يك زن كه چ

كاري و توهين هاي او، همه راه هاي معمول و خردمندانه را رفته است يعني بارها و بارها نشسته و با شوهرش به طرزي 
و گفتارهاي بزرگان ديني و غيرديني ياري گرفته و براي او ها و نقلها منطقي و مهربانانه صحبت كرده، از احاديث و روايت

افراد بزرگتر فاميل را واسطه و داور قرار داده، به اميد آن كه شوهر ظالم كه دست بزن دارد، شايد نادم و مثال آورده؛ و يا 
پس رجوع به  ،اما هيچ يك از اين راهها جواب نداده است )و از رفتار خشن و غيرانساني اش دست بردارد(پشيمان گردد 

با  ممكن است روزي، خود زن يا شوهر در غير اين صورت. ست، عملي بسيار عاقالنه و آبرومندانه ادادسراكالنتري و 
  .دناقرار نمايقتل همسر خود، د تا به جرم نسرافكندگي در مقابل قاضي قرار بگير

به تازگي عمل جنون آميز قتل در خانواده هاي معمولي در كشور ما گسترش يافته كه  متاسفانه شاهديم
يابد و به مراحل حادي همچون قتل يا تواند گسترش مي خيلي راحتنشود ايستادگي اگر در برابر خشونت زيرا . است

  .دت بسياري مواجه شوبا خطرانيز كودكان سرنوشت خودسوزي و خودكشي بيانجامد و 
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تحمل . كشي برسدا سرانجام كار به خودكشي يا ديگرنبايد اجازه دهد ت) زن يا شوهر(فهيم و دورانديش شهروند يك 
و رساند مي ، ما زنان را سرانجام به مرز جنونخشونت، دست روي دست گذاشتن و حرص خوردنظلم و  طوالني مدت

پس براي جلوگيري از پيدايش چنين جهنمي، اكنون زمان عمل فرا رسيده ممكن است دست به اعمال غيرقابل جبران بزنيم 
  .بايد همت كرد. است

 
  

  ؟گويديم چه هاواقعيت
   ك زن مورد ضرب و شتم قراريزن  3جهان از هر  طبق گزارش سازمان ملل، در -

اش مورد آزار و يا در طول زندگي و گردد،مي مجبور يرابطه جنس يقراربه بريا ، گيردمي
  .شوديت واقع مياذ
ويژه خشونت عليه زنان در سازمان  گزارشگر «گزارش ( منتشر شده يهابر اساس گزارش -

 ه زنان و كودكانيعل يدرصد عامالن خشونت خانگ 95زنان هستند و  ،ينت خانگان خشويدرصد قربان 85 ،)1383، »ملل
  . هستندخانواده مردان از قضا ، )پسر و دختر(

  
  .در سراسر جهان است ، نه فقط در ايران بلكهه زنانين خشونت عليترمعمول يخشونت خانوادگ

ش يمرتبه ب 8دهد كه زنان يقات مختلف نشان ميج تحقيتااما ن اعمال كنند،ه مردان خشونت يتوانند عليچه زنان هم ماگر -
  .شان قرار دارنداز مردان در معرض خشونت همسران

  .شونديواقع م يكيزيشان مورد ضرب و جرح و خشونت فا توسط همسرانيدرصد كل زنان دن 34طبق آمار  -
  .ر دارندقرا يبه طور مستمر مورد خشونت خانوادگ يرانيزنان ادرصد  66طبق آمار  -
  .رنديگيقرار م يو كالم يروان يهااز طرف همسران خود تحت خشونت يرانيزنان ادرصد  52طبق آمار  -
 يدن مويزدن، لگد زدن، كش يلير سينظ يكيزيتوسط همسران خود مورد خشونت ف يرانيزنان ادرصد  38طبق آمار  -

  .شونديواقع م... سر، هل دادن و 
ل، اشتغال به يل، ادامه تحصيارتباط با دوستان و افراد فام يهمسران خود را در برقرار يرانين ادر صد مردا 28طبق آمار  -

طرح ملي بررسي پديده «(. كننديزنان شود، محدود م يو آموزش ي، فكريكه موجب رشد اجتماع يكار و هر عمل
  .)1385، طباطباييدكتر محمود قاضي  ، مجري طرح»استان كشور مركز 28خشونت خانگي عليه زنان در 

مقدس  ياز آنجا كه خانواده به منزله پناهگاه«: ه زنان نوشته شدهياز گزارش سازمان ملل در مورد خشونت عل يدر بخش
از  ين مفهوميبا چن يندارد و از نظر لغو يقتا با آن همخوانيحق ياست، خشونت خانوادگ ش خاطر، اسطوره شدهيآسا يبرا

ن حال، يبا ا. شكندياست، در هم م يشاونديرا كه حاصل خو يتيز امنير آرام و نيتصو ،تخشون. خانواده ناهمگون است
ها به اثبات ها و فرهنگان ملتيدر سراسر جهان و در م يز خشونت خانوادگيآمسهياساس شواهد موجود، سرشت دسبر
برنامه سالمت سازمان در  يك معضل جهانيو به عنوان  است يجهان يادهيپد يخشونت خانوادگ .استدهيرس

  ».است ملل مطرح شده
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  ديد به آن رجوع كنيتوانيكه م ييهامحل
و براي جلوگيري و رفع آن، همه راه هاي ممكن و معمول را پيموده ايد ولي د يريگياگر شما در خانه مورد خشونت قرار م

ز نحوه يد و به فرزندان خود نيرا به خاطر بسپار هاتلفن ن شمارهياگيريد ناگزير هستيد مي باز هم مورد ضرب و شتم قرار
  :ساعت شبانه روز در دسترس است بيست و چهار ن خطوطيا. دياستفاده از آن را آموزش ده

  )110پليس ( يسيپل يهاتيفور  110: شماره تلفن
  يمارستانياورژانس ب  115 :شماره تلفن
  )يمشاوره حقوق(ه ييخدمات قوه قضا  129: شماره تلفن

  يستيسازمان بهز ياورژانس اجتماع  123: اره تلفنشم
 

موظف است به  طبق قانونسازمان بهزيستي،  ياورژانس اجتماع 123 تلفن خط جهت اطالع هموطنان بايد گفت كه
رند يگيت قرار ميكه در خانه مورد آزار و اذ يهستند به خصوص كودكان و زنان يفور يهاتيازمند حمايكه ن يهمه افراد
  . كند يرسان خدمات

، يفرد يهابيبه معضالت و آس يدگيت آن رسيشامل مراكز مداخله در بحران است كه مامور ياورژانس اجتماع
  . است يو اجتماع يخانوادگ

ده را يب ديآسيا ب و يطبق قانون موظفند دختران و زنان در معرض آس )يستيسازمان بهز(مراكز مداخله در بحران 
 ياقتصاد يازهاين حداقل ني، تاميشناس، روانيخود كه شامل ارائه خدمات مددكار يهاتيحماا تحت يو كنند  ينگهدار
  . قرار دهند ....ل خانواده ويجاد اشتغال، تشكيده، ايدبيفرد آس

 سرپناه كه در معرض خشونتيه زنان و دختران بيكند تا كلين سازمان را موظف ميا ،»يستيطرح اسكان موقت بهز«
  .اسكان دهددر محلي مناسب و امن، ده اند، يونت دا خشيو  بوده

 يرا م يا زنيد ياخود موفق به حل مشكالت نشده يهارغم تالش يد و عليقرار دار ياگر شما در معرض خشونت خانوادگ
ا با توجه به محل يد و يريتماس بگ 123خط خود رها شود با  يت خطرناك در زندگيتواند از موقع يد كه نميشناس

  .ديرجوع كن) سازمان بهزيستي(از مراكز مداخله در بحران  يكيبه  خود سكونت
  

  تهران آدرس مراكز مداخله در بحران
مداخله در براي يافتن مراكز كنيد، يم يديگر زندگ ياگر شما در شهر. زير، مراكز مداخله در بحران تهران است يهاآدرس

  .شهر مراجعه كنيدبه مركز بهزيستي همان توانيد يم بحران شهر خود،
  

 .ياثيبزرگراه آهنگ، جنب درمانگاه غ يابتدا ي،د محالتيدان شهيم :يد نواب صفويمركز مداخله در بحران شه
  33704004، 33700088، 33717675: تلفن

  
. دان معلمي، ميابان تختيد دارو، خيجاده ساوه، تول ي، ابتدايراه آذرسه :يد ذوالفقاريمركز مداخله در بحران شه

   66692800، 66633408، 66628404: تلفن
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: تلفن. ، كوچه نشاطياحمد زمان يدابان شهيابان دربند، خيدان قدس، خيم :مركز مداخله در بحران هاجر
22701266 ،22709280 ،22713787   

  
: تلفن .آباد، نرسيده به فلكه سوم، كوچه بهمن، جنب مدرسه شهيد مطهريدولت :آبادمركز مداخله در بحران دولت

33740735 ،33741697  
  

، 2709273: تلفن. يد صدوقيهنرستان شه يكرج، چهارصد دستگاه، روبرو :د ارشاديمركز مداخله در بحران شه
2709433  

، 5276011: تلفن. يالمهددان گلشهر، ساختمانيشهر، چهاردانگه، ماسالم :شهرمركز مداخله در بحران اسالم
57277600 ،5727601  

  
، 4443040: تلفن . 3، پالك خميني، كوچه چمران كريم، بلوار امامرباط :كريمله در بحران رباطمركز مداخ
4223030  

  
ظهر، ازبعد 5صبح تا  9سال در معرض خشونت و خشونت ديده، از ساعت  18صداي يارا براي كودكان زير  : صداي يارا

  88531109، 88531113، 88501415، 88501414: تلفن. دهدمشاوره تلفني ارائه مي
  
  

  تواند بكنديم يچه كمك يكالنتر
د كه مورد خشونت يد به دادگاه ثابت كنيد بايقصد جدا شدن از او را داراحيانا د و يخورياز همسر خود كتك م اگر
از  تيو با طرح شكا كردهمحل مراجعه  يد بعد از هر بار كتك خوردن به كالنتريپس مجبور هست. ديريگيقرار م يكيزيف

اما به خاطر . ديافت كنيطول درمان در يو گواهرفته  يقانون يدهد به پزشكيبه شما م يكه كالنتر يهمسر خود و برگه معرف
د كه جراحات وارده بر يد ثابت كنيشما با. ستياثبات در دادگاه ن يبرا يمدرك قابل قبول ييد طول درمان به تنهايداشته باش

گان را همراه يا همساياز بستگان  ين الزم است شاهديبنابرا . يگريرتان بوده است نه فرد دهمس يهااز كتك يناش دن تان ب
ن عمل  عموما در يكند و اياقدام به كتك زدن نم يگريدر حضور فرد دهمسر، از آنجا كه معموال . ديببر يخود به كالنتر
نحال هر زمان كه يبا ا. سخت و دشوار است يمرزنان ا يدهد متاسفانه اثبات آن برايزن و شوهر رخ م ييخلوت و تنها

 ييكه قصد جدا يد تا هنگاميريقانون بگ يز از پزشكيد و طول درمان را نيببر يد حتما همراه خود به كالنتريدار يشاهد
ار ين صورت طالق شما بسير ايد در غيدادگاه داشته باش ياثبات خشونت همسر خود به قاض يبرا يد مدارك كافيداشت

  . صورت خواهد گرفتسخت 
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  ؟ستيچ يخشونت خانوادگ

دهد كه به يرخ م يان افراديوندد و عموما ميپيبه وقوع م يط خصوصياست كه در مح يخشونت
   .اندوند خوردهيگر پيكديبا  يا قانوني يت، ارتباط خونيميسبب صم

  :است يكيشه يهدف آن هم يظاهر شود ول يمختلف يهاتواند به صورتيم يخشونت خانوادگ
ق ياز طر اغلب و كنترل كنند ،ترسايجاد ق يخود را از طر يك خانوادگيكنند كه شريم يشه سعين هميا ضاربيضارب  -

  .ابنديين هدف خود دست ميبه ا يو مال ي، رواني، جنسيجسم يت هايآزار و اذ
  .د خشونت قرار دهدخانه موردر خود را  يقربان يمختلف يوه هايتواند به شيفرد آزار دهنده م -
  ... زدن، فشار دادن گردن يليدن مو، سيكتك زدن، لگد زدن، مشت زدن، هل دادن، كش مانند :يخشونت جسم 

زدن،  كردن، داد، مسخرهيقربان يهاندادن به حرف ز، جوابيآمريتحق ي، اظهارنظرهاير انتقاد دائمينظ :يكالمخشونت 
  ... دادنفحش

غيرمعمول  يخواست انجام رفتارهادريا ست، ين كار نيبه ا يبه طرف مقابل كه راض يه جنسل رابطيتحم :يخشونت جنس
  .ستيها نل به انجام آنيما يكه قربان يجنس

  ... ، پرداخت نكردن صورت حسابهابه او ، اجازه كار ندادنيك زندگيپول ندادن به شر :يكنترل مال 
  ...، خرد كردن آينه،ا، شكستن ظروفيها، پرت كردن اشواريدشكستن مبلمان، مشت زدن به  :ن بردن اموالياز ب

به  ياحتراميدروغ گفتن، بش از حد كردن، يكردن، حسادت بانتي، خيتوجهينشان ندادن عواطف، ب :يخشونت روان
و  كنترل موبايل، دفترچه يادداشت، يف خانوادگيدر قبال وظا يتيمسئولي، شكستن قول و عهد، بيك زندگياحساسات شر

كردن رفت و كنترل و ،يدادن به مكالمات تلفن، گوشليبا دوستان و افراد فاماو دار يممانعت از دايميل هاي شخصي قرباني، 
  .يقربان يآمدها

  
  

  ديرا باور نكن يمربوط به خشونت خانوادگ يافسانه ها
معموال ها نيا. ديد را باور كنيخوانيا ميو د يشنويم يد هر چه راجع به خشونت خانوادگيشما نبا
  . دنقت نداريحق »هاافسانه«ن يا. هستند يگددر رابطه با خشونت خانواسراپا كذب  ييهاافسانه

  . است »يآن«ت يك عصبانيفقط  يخشونت خانوادگ: 1افسانه شماره
اعمال  ياست كه فرد خشن برا يروش نيا. ستين يت آنيعصبان يخشونت خانوادگ :قتيحق

  .كندياستفاده م »ترس ادايج« كنترل از حربه
  .افتدير اتفاق ميفق يهافقط در خانواده يخشونت خانوادگ: 2افسانه شماره

زان درآمد، شغل، ين ادعا كه ميا يبرا يچ شاهديه. افتدياتفاق م يدر تمام طبقات اجتماع يخشونت خانوادگ :قتيحق
ل يتحصو ثروتمندان، . وجود ندارد دارد،قاطعي نقش  يدر خشونت خانوادگو ميزان تحصيل ا فرهنگ ي يطبقه اجتماع

  . عد هستندخشونت مستاعمال  يگر برايها به اندازه افراد دكرده
  .ستين ياد جدياست كه ز گاهبهگاها مشت ي يليك سي يخشونت خانوادگ: 3افسانه شماره
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از خشونت  يل جراحات ناشيدلبه زنان بسياري . ننديبيب ميآس يان اغلب به طور جديقربانتعداد پرشمار  :قتيحق
 بامعموال  ،زنان در معرض خشونت. .شوندمي د يا به افسردگي و اضطراب دائم مبتالشونيها ممارستانيب يراه يخانوادگ

  . روبرو هستندمان زودرس يا زاين يسقط جن خطر
  .ودشيز همسر ميآمن رفتن رفتار خشونتيا آوردن فرزند باعث از بيبه دن: 4افسانه شماره

 ير خود آگاهفرد آزار دهنده به رفتا. شروع شود يه بارداريتواند از همان دوران اوليم از حتيآمخشونت يرفتارها :قتيحق
  . تواند مانع از رفتار خشن او شوديحضور بچه نمدهد كه مي تجربه نشان. و كنترل دارد
  .از دارنديز داشته باشند، نيآمخشونت ياگر رفتار ان خود حتيكودكان به وجود والد:  5 افسانه شماره

. دهنديح ميك خانه خشن ترجيدر  ين خود را به زندگياز والد يكيبا  يزندگ ،ن است كه كودكانيقت ايحق :قتيحق
، رفتار خشونت يخشن جدا نشوند، غالبا در روابط خود در دوران بزرگسال يا مادر خود با خلق و خويكودكان اگر از پدر 

  .كننديد ميقلمداد كرده و چرخه خشونت را باز تول يعيبار را طب
ها قطع تير كند، آزار و اذييدهد كه تغياگر فرد ضارب واقعا متاسف است و قول م: 6 افسانه شماره
  .خواهد شد

افراد . ان خود استيكنترل قربان ياز روش افراد ضارب برا يقسمتمعموال و طلب بخشش كردن  يمانيابراز پش :قتيحق
  .، مگر تمهيدات قانوني و محكم در مقابل شان قرار گيردكشنديبه ندرت از خشونت خود دست ممتاسفانه رب ضا

، يمشكالت مالمثل (كنند يجاد تنش ميمشترك ا يكه در زندگ يعوامل خارج: 7 افسانه شماره
  .شودميان خود يخشونت فرد نسبت به قربان موجب) يا مشكالت كاريفرزند و  ، داشتنييجابجا

اما اكثر افراد  ،زا مواجه هستندنگونه مسائل تنشيبا ا ين بزرگساليدر سن )چه ايراني و غيرايراني(مردم با تمام يتقر :قتيحق
يعني دليلي ندارد كه فالن آقا اگر در . كنندغلبه ميخانواده بر مشكالت خود  ياز اعضا يكيه يبدون توسل به خشونت عل

در درون خود  ياگر شخصالبته . واجه گردد ناراحتي اش را بر سر زن و بچه اش خالي كندمحيط شغلي خود با مشكلي م
  .كندع يتواند وقوع آن را تسرين دست مياز ا يخارج ملش به اعمال خشونت داشته باشد مطمئنا عوايگرا

  .ستنديگاه مهربان و با محبت نچيافراد آزار دهنده ه:  8 افسانه شماره
. باشد و همسرخود را غرق محبت كندهم ار با محبت و دلسوز يكه شاد و آرام است بس يتواند زمانيفرد ضارب م :قتيحق
همين . كننديم يو آرامش معرف يخوب و دلسوز در هنگام شاد يكيان خشونت معموال فرد ضارب را به عنوان شريقربان

  .خشونت تاب آورد كند كه زن در چرخهمي رفتار محبت آميز در موارد آرام بودن فرد، كمك
  .و خود را نجات دهد ز خارج شوديآمتواند از رابطه خشونتيشه ميهم يقربان:  9 افسانه شماره

ل آنكه فرد ضارب يندارند به دل ،ب زننده در امان باشنديكه از دست شخص آسرا  يامن يچ جايان هيمعموال قربان :قتيحق
 و محل هايي كه ممكن است در آنجا پناه بگيردم امكانات تما ، بنابرايناست ابطه بودهخود در ر يبا قربان يمدت طوالن يبرا
  . كندو پيدا ب يتواند او را تعقيشناسد و ميرا م

 ييهانها نعمتيا. استقطع رابطه  جهت يزيربرنامه يبرا يكافو زمان  يتيك شبكه حمايپول،  ، داشتنيالزمه نجات قربان
 از ترضارب امن ، ماندن با شخصيقربان ياوقات برادر نتيجه، بسياري . قرار نداردرباني زناني قار يكه اغلب در اخت است
  .چون جايي ندارد كه پناه بگيرد و زندگي بكند .فرار است يبرا تالش
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  ؟هستند يآزار دهندگان چه كسان
  آزار دهندگان معموال

  .شونديم يحوصله هستند و زود عصبانكم يليخ -
  .كننديمانكار را خشونت  وزار آوقوع  -
  . دهندمي و ناچيز جلوهز را كوچك يآمخشونتبرخورد  -
 جلوهمقصر خود، ز يآمحمله خشونت يرا برا يخارجوقوع حوادث ا يگر يافراد د معموال، قرباني خشونت يا افراد ضارب  -

  . دهندمي
  دهندين اعمال را انجام نميا »از دست دادن كنترل«ل يآزار دهندگان به دل

چرا كه ذليل كردن و به زانو درآوردن قرباني  .كننديرفتار نمو يا بي اختيار، آني ت يعصبان ياز روافراد آزاردهنده  -
  .گيردمي انجامدر يك روند طوالني مدت معموال 

و تجاوز آشكار به هيچ وجه پذيرفتني نيست ) مستقل از قصد و اراده آزاردهنده(و ضرب و شتم او ) همسر(زورگويي به زن 
  .شود و الزم است كه به هر وسيله، جلوي اين رفتارهاي خشن و غيرانساني گرفته شودمي ديگري شناختهو كرامت به حقوق 

  است) آموختني( يك رفتار اكتسابيآزار دادن 
  .ستين يبه اتفاقات خارج يعيعمل طبالك عكسيآزار دادن  -
  .ستين يك امر معموليز يآمر خشونت، رفتابين دو انساندر رابطه  -
  . گيرندمي ياداند افتهيكه آزار دهندگان پرورش روش سركوب و خشونت را در محيطي معموال  -
تار خود مسئول رفتوسط جامعه و خانواده ا ي، نشده دهيدادگاه كش بهكه آزار دهنده  يزمانتا ) اعمال خشونت(ن موضوع يا -

  .شود يت ميتقو ، پيوستهشناخته نشود
  : كه ار دهندگان ممكن استآز

  .بخشش كنند يز تقاضايآممحبت ياهرمان نشان داده و با ظيخود را پش -  
  .باشند يخوب يمال يهان كنندهياشخاص سخت كوش و تام -  
  .، جذاب و باهوش باشندشوخ -  
 .باشندهم براي فرزندان  ين با محبتيمواقع والد يبعض -  

  ؟هستند يان چه كسانيقربان
   ان زن هستندير قرباناكث

  . شتر در معرض خطر قرار دارنديب ،ا مسنيدختران جوان، زنان حامله و  -
  د يآ يبر سر كودكان م ييچه بال

  .رندينها ممكن است مورد ضرب و شتم قرار گآ خود -
  .ن خود باشندياز والد يكيك خوردن كودكان ممكن است مجبور شوند ناظر كت -
  .استفاده كند يكنترل قربانايجاد ترس و  يبرا يالهينها به عنوان وسآآزار رساندن به  ديتهد فرد ضارب ممكن است از -
  .است يعيطب يرفتار ،دن و كتك خوردنشوند كه كتك زين تصور بزرگ ميكودكان با ا -
 .ابندييخشونت پرورش ماز نا امن، مملو  يطيآنها در مح -
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  :كننديرا تجربه م يزيآمخشونت يهانوجوانان در رابطه با جنس مخالف رفتار
  ؛ز قرار دارند كه بزرگساالن هستنديآمنوجوانان به همان اندازه در معرض روابط خشونت -
  .خواست كمك نكننددر ،آنها ممكن است به خاطر عدم اعتماد به بزرگساالن -

  شوند يقربان نيز ممكن است سالمند خانواده  ياعضا
  .رنديقرار گكنند مورد ضرب و شتم يم ينگهدار هاكه از آن يا افراديان بالغ خود ممكن است توسط فرزندسالمندان  -
 يبرا را ان آزارهايب يتواناي يا عاطفي يو به لحاظ جسم. ا فرار از آزار نباشنديآنها ممكن است جسما قادر به دفاع از خود  - 

  .نداشته باشندكمك گرفتن 
  

  خشونت مقصر شناخته شوند يد براياان نبيقربان
  .شدن آنها نشان نداده است يقربان افراد و يتيات شخصين خصوصيب ياگونه رابطهچيقات هيمطالعات و تحق -
  .تحق در امان بودن از خشونت هستندمس ،ان بدون در نظر گرفتن جنس و سنيقربان -
  ت را متوقف كننديخود، آزار و اذ رر رفتاييتوانند تنها با تغيان نميم قربانيبه خاطر داشته باش -
  

  فنر خشونت
ن الگو به يوجود دارد ادر كل جهان  ،خورندين خود كتك مامسركه از ه ين زنانيدر ب يمشترك يروانشناسان معتقدند الگو

  .است »خشونتفنر«ن الگو ينام ا. ز مصداق داردين يرانيزنان ا يبرا ياديزان زيم
ها به شكل فنر به هم اما حلقه. كننديم يرا ط و فراغت دوره هاي ايجاد تنش، ضرب و شتمها در اين الگو هر كدام از حلقه 

  .جهديرو مين نيشتريت با بيو در نهاشده تر ن فنر فشردهيمربوطند و هر بار ا
جويي و ايراد در اين مرحله مرد به بهانه :ايجاد تنش 

- يزن م. كندپردازد و زن خود را سرزنش ميگرفتن مي
تواند موجب كتك داند يك حركت كوچك مي

پس حاضر است هر كاري بكند تا جلوي . خوردن شود
تحمل اين مرحله براي زن بسيار . اين اتفاق را بگيرد

  .پرتنش و استرس آور است
اي كه زن مورد خشونت از مرحله :آميزحمله خشونت

  .گيردطرف شوهر خود قرار مي
ر كه زن مورد ضرب هربا :يپناه بردن به خانه مادر

كمك به خانه دريافت گيرد، براي و شتم شديد قرار مي
در اوايل ازدواج و در بارهاي اول، . برداش پناه مييمادر

كنند و زن از او مراقبت و دلجويي مي يخانواده مادر
  . گرددپس از چند ساعت يا روز و معموال با اصرار شوهر و اظهار ندامت او، به خانه خود باز مي

ممكن . كنديم يمانيپشمرد از كتك زدن همسر خود احساس پس از بازگشت زن به خانه، ن مرحله يدر ا :دوره فراغت
ار ين مرحله نقش بسيا. رون كنديرا از دلش ب يكند ناراحت يبخرد تا سع ياهيهدمثال او  ياست زنش را به بازار ببرد و برا

اندازد و يق ميترك خانه به تعو يم زن را برايهمراه با خشونت دارد و تصم يستم خانوادگيدر نگه داشتن زن در س يمهم
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- يدلگرمش منسبت به زندگي زناشويي، و  كردهدر او زنده  يمدت يرا برا» ز درست خواهد شديهمه چ«كه  يآن احساس
  . سازد

 يمادردوباره زن به خانه يعني  تنش و خشونت آغاز يهادورهبار ديگر و رسد مي انيدوره فراغت به پا ،ياما پس از مدت
 . شوديتر متنگ يگواد، فنر خشونت خانيمادردر هر بار رفت و آمد زن به خانه . برديخود پناه م

او را  يشتريرند و هر بار با سرعت بيپذياش كمتر و كمتر او را مكند، خانوادهين عمل را تكرار ميهم چنانكه كه زن ا
  . رندينپذديگر ممكن است او و فرزندانش را جايي كه  تاكنند يمجبور به بازگشت م

و غيرقابل تحمل ن حالت،  يشود و در بدتريه تر مكوتا ،ن حالتيدر بهتر فراغت يهادورهافتن خشونت، يادامه  يدر پ
  . خواهد شدشتر يها بضرب و شتمتناوب و شدت  آنكه ضمن. ز خواهد بوديآمنيتوه
رد و يگيش را از او متين زمان است كه خانواده زن حمايدر ا. ار دردآور باشديد بسيافتد شا يكه در ادامه اتفاق م يزيچ

خواهند و فكر يخانواده خودت هم تو را نم يحت«. دهندين مسئله سواستفاده كرده و خشونت را شدت ميخانواده شوهر از ا
  ».ر توستيكنند مشكالت تقصيم

 ، و در مواقعي بهم شدن زنين فنر به تسليت ايشود و در نهايتر مزن تنگ يراب يچ خشونت خانوادگيباز هم فنر مارپ
  . مرگ او منجر خواهد شدديوانگي يا به 

  
  ميده خود كمك كنيچگونه به دوست خشونت د

كه به  يخود نسبت به خشونت يهايان نگرانياز ب .ديراجع به موضوع با او صحبت كن -1
و  افتاده يد چه اتفاقاتيدانيد كه ميياو بگو هببا صميمت . ديشته باششود واهمه ندايتان روا مدوست

 .ستيكه او تنها نو تاكيد كنيد د ييبه او بگو. ديد به او كمك كنيخواهيم
ت يست قبول كند كه در موقعيحاضر ن دوست تاناگر  .ديدان ندهيبه حاشا كردن او م  -2

 .ديت او و فرزندانش هستيو نگران امنست كه اينطور نيد ييقرار دارد به او بگو يخطرناك
د كه كتك يبه او بفهمان .قرار دارد يخطرناك يليت خيد كه در موقعيمتذكر شو -3

و احساس ها با شما درد دل كند و غم و غصهد كه يق كنياو را تشو. ستير خودش نيخوردن او تقص
 . استسخت كردن با شما درباره اين موضوع، درد دل  او يبرااحتماال البته بايد بدانيد كه . ان كندير خود را بيتحق

اين دفترچه را به او بدهيد و راجع به آن با او  .ديكن يك مشاور معرفيح به يمشاوره صح يدوست خود را برا -4
ط يد كه در شراياو را متقاعد كن. اختصاص بدهدرفتن نزد مشاور  يرا برا يد حتما زمانيبخواهتان از دوست صحبت كنيد و 

 . باشد يتواند كمك بزرگيمشاور م ،بهتر يريگميبازگشت اعتماد به نفس و تصم يقرار دارد و برا ياژهيو
همراه او  برود  به كالنتري و دادسراا ي، ل، مشاورينزد پزشك، وكخواهد مي وقتيد يكن يسع .ديكن ياو را همراه -5
 .خودش صحبت كند كهد ياجازه بده يول. ديباش
 زود از ادامه كار نا يليممكن است خ. ستين يمناسب يت روحيدوست شما در وضع .ديكن يادآورياو را  يهاقرار -6
د يد او را متقاعد كنيكن يسع .اندازديتفاوت شود و پشت گوش بيبمراجعه به دادگاه، مشاور يا كالنتري نسبت به  .د شوديام

 . دهدبه تالش خود ادامه  اين وضعيت، بايداز  ييرها يكه برا
دانيد راه حل مي نكه شمايبا ا .خاب كندنتد كه او راه را خود اياجازه ده .دياو احترام بگذار يريگميبه حق تصم -7

 يپيشنهادهاد يد كه حتما بايد و به او اصرار نكنيشروع نكن ، با اين حال صحبت راد بكنديچه بانجات زندگي اش چيست و 
  .كنداجرا شما  را 
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  ندد به شما كمك كنيد اجازه دهبه دوستان خو
 

، نگران دهنديت ميكه به شما اهم يد افراديد، اجازه دهيريگياگر در خانه مورد خشونت قرار م
  .تان كنند دارند كمكشما هستند و دوست تان 

  
با آنها  ،ت شما هستنديد كه نگران امنيل داريرا در فام يا افرادياگر دوست  .ديصحبت كن يرد اعتمادوبا فرد م -1

تواند به مي وجود دارد يكه در زندگ ييصحبت كردن درباره فشارها. ديشود صحبت كنيكه به شما م و اذيتي راجع به آزار
از دوستانتان كه  يكيبا  ،ديكنيم ييد و احساس تنهايارا ترك كرده يااگر شما رابطه آزار دهنده. كنديكمك مشما 
  . ديكنصحبت  حتما دانديت شما را ميموقع

 ،لباس، يپول اضاف يد مقداريتوانينجا مآدر  .دياز دوستان خود برقرار كن يكينزد  ياضطرار مكان امنك ي -2
 يرا نگهدار الزم داشته باشيد، يمهم كه ممكن است در موارد اضطراركپي مدارك  و كليد خانه، ،اتومبيلدك يچ يسوئ
 .شما با خبر است يتيتان از برنامه امند كه دوستيمطمئن شو. ديكن
 يبرا ييهااگر شما قرار مالقات .كند يمهم شما را همراه يهاد كه در قرار مالقاتيك دوست بخواهياز  -3

 .ديبا خود ببر يت عاطفيحما يرا برا يد، دوستيل داريدار وكيا ديا دادگاه ي كالنتري، رفتن به يپزشك يهامراقبت
كه به شما  يراجع به نوع آزار .ديصحبت كن تان  دوستخواهر يا  باشود مي خشونتي كه به شما هراجع ب -4
 .ديبحث كن با او... خود و ياضطرار يهاشود، راجع به برنامه يم

ترك  يا برايد آيدانيد كه ميهست يشما تنها كس .ديريم بگيخودتان تصم يانجام هر عمل يت برايدر نها -5
خود،  يزان راحتيه ميبر پا .ا نهيد يدار يآمادگ ،پناهگاه موقت يك دا كردنيا پيو  سراو دادكالنتري تان، مراجعه به رابطه

 .ديريم بگيشخصا تصم
  

  ديك رابطه آزار دهنده هستيكه در  يزمان ،يمنياالزم اقدامات 
خود  تين امنيتام يدهد برايد كه شما را مورد ضرب و شتم و آزار قرار ميكن يم يزندگ يتان با فرداگر شما و فرزندان

  ديت كنير را رعايموارد ز
نها تلفن آت خطر به يد در موقعيتوان يكه م يانيشماره دوستان و آشنا .ديرا حفظ كن يضرور يهاشماره تلفن -1
 .آموزش دهيدرا  123تلفن  و110پليس  تماس باو نحوه  يضرور يز شماره هايبه فرزندان خود ن. ديكن
 .ديهمراه داشته باش يتلفن عموم يارت تلفن براا كيپول خرد تلفن موبايل يا شه يهم -2
 .باشد نياز به آدرس هاي آن در دسترستا درصورت  ديكن ينگهدار يرا در محلدفترچه ن يا -3
د پس انداز خود يكن يست پول شما كم باشد سعيمهم ن .ديباز كن يخود حساب بانك يد حتما برايتوانيگر ما -4

 .ديش دهيشه افزايرا هم
يا بستگان و  گانيد به چند نفر از همسايكن يسع. ديارتباط خود را با آنها قطع نكن .ديگان خود آشنا شويسابا هم -5

- يد ميكنياگر احساس م يحت بپرهيزيد،از هر گونه قطع ارتباط با آنها . دييخود و فرزندانتان را بگو يت زندگيموقع ،فاميل
 .ديد كامال تنها باشيخواه
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 .ديد كه آن را خوب به خاطر بسپاريرا آنقدر با خود تكرار كنخود نجات برنامه  -6
ا در صورت ي يپول، طال، لباس، كپ يخانه،  مقدار كليدنيز  و يچ اضافيك سوئياگر اتومبيل داريد  -7

 .ديل مورد اعتماد خود بسپاريا فامير را به دوست يامكان اصل مدارك ز
  فرزندان و همسرتان و شناسنامه خود -
  تان خود و فرزندان يو پزشك يليتحص مدارك -
  عقد نامه -
  دفترچه بانك          -
  و دادگاه يقانون يمدارك پزشك -
  )اگر شوهرتان معتاد بود(اد همسريرك ترك اعتامد -
  )اگر شوهرتان كارمند است(همسر  يش حقوقيف - 

  ... و  ، اتومبيللي، مغازه، موباخانهسند كپي يا اصل  -
  پاسپورت -
  ا اجاره نامه خانه يد سن -
  دفترچه پرداخت وام خانه -
  مهيمدارك ب -
  ضروري يهارس و شماره تلفنآد -
  گر يمهم د سند و مدرك هر -

  
  ت بعد از ترك رابطهيامن
ط يتواند در امن كردن محير ميز يهاد راهيكنينم يزندگ دادمي ي كه شما را مورد ضرب و شتم قرارگر با فرديكه د يزمان
  .تان موثر باشدشما و فرزندان يزندگ

عوض حتما ها را قفل ،كنيد و شخص ضارب آنجا را ترك كرده استدر صورتي كه هنوز در خانه زندگي مي -1
  .ديكن
 . ديدر خانه نصب كن...هاي فلزي، سيستم زنگ خطر و مانند در و نرده يمنيل ايتا حد امكان وسا -2

 ييگر در آن محل جايتان ديزندگ يك قبليد كه شرين خبر دهتاگانيهمسافاميل و بستگان و به  -3
 110س ين موضوع را به پليا تحت نظر داشتن خانه شما، ايزدن د در صورت مشاهده او در حال پرسهياز آنها بخواه .ندارد

 . اطالع دهنديا به كالنتري محل 
اجازه بردن  يكساند چهيع دهكنند اطاليم يتان را نگهداركه فرزندان يكودكمهد و به مدرسه -4

 .ن اجازه را ندارنديا يآنها را داشته و چه كسان
ارائه به  يگان برايآن را نزد مدرسه و همسا يو كپ ديباش شه همراه داشتهيحكم حضانت فرزندان خود را هم -5
 .ديقرار ده 110س يپل
همكاران خود را از  ،زاحمت ايجاد كنداگر اين احتمال وجود دارد كه شريك قبلي زندگي شما در محيط كار م -6

  .ديت خود آگاه سازيموقع
 .ديكن يد تا حد امكان خودداريرفتيم ،با ضارب خود يكه در زمان زندگ ييهااز رفتن به مكان -7
 يبرا يتيتوانند شبكه حمايكه م ييگروها بهد و يبرو يآموزش يبه كالس ها ياجلسات مشاوره حتي االمكان به  -8

  . ديونديجاد كنند بپيشما ا
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  چرا زنان خشونت را تحمل مي كنند

تصادي، قعوامل فردي، ا. كندمسائل متعددي زنان را مجبور به تحمل خشونت خانوادگي مي
دهد فراواني در كار است كه همگي دست به دست هم ميو عرفي قانوني  ،اجتماعي، ايدئولوژيكي

  . براي زن دشوار شود ،تا ترك محيط زندگي خشن
زنان گاهي به خاطر ترس از تنهايي يا از دست دادن فرزندان، آبروريزي، وابستگي اقتصادي، عدم 

امكان جدا شدن از همسر آزار دهنده خود را  ،حمايت از سوي خانواده خود و بسياري مسائل ديگر
را نداشته  اگر زني هيچ كدام از مشكالت ياد شده ااما متاسفانه حت. بينندميو گاه ناممكن دشوار 

امكان جدا خانواده، قوانين فعلي  ،براي جدايي را داشته باشدالزم باشد و از همه نظر آمادگي و توان 
  .كندآميز را تا حد بسيار زيادي از او سلب ميشدن از يك زندگي خشونت
. زن و فرزندان را كنترل كندهاي روحي و جسمي او به تواند  كتك زدن مرد و آزار و اذيتقوانين فعلي در اكثر مواقع نمي

از سوي ديگر زنان بسياري . ايم كه كودكي در اثر جراحات وارده توسط والدين خود كشته شده استبارها شاهد آن بوده
  .انداند يا جان خود را از دست دادههاي محكم همسر خود، سقط جنين كردههاي اورژانس بيمارستان به دليل ضربهدر تخت
مرد هر وقت «: گويدقانون مدني صراحتا مي 1133در حالي كه ماده  نون، زن حق طالق نداردطبق قا چرا كه

  .زن براي طالق بايد داليل محكمه پسندي داشته باشد .».تواند زن خود را طالق دهدبخواهد مي
از طرفي . و بعد از آن حضانت با پدر است سالگي با مادر است 7طبق قانون، حضانت فرزندان فقط تا  همچنين 

تواند براي مفهوم آن اين است كه مادر نمي. قيموميت فرزندان با پدر است و در صورت نبود او با جد پدري
مسائل مهم زندگي فرزند خود مانند ازدواج، تحصيل، مسائل مربوط به درمان پزشكي فرزندش، سفر، باز كردن حساب 

دهند زندگي پر از خشونت را تحمل كنند اما در كنار فرزندان خود باشند بسياري از زنان ترجيح مي. تصميم بگيرد... بانكي و
توانند طبق قانون، مردان ميهمچنين . چرا كه بعد از طالق، مادر تقريبا هيچ حقي در مورد فرزندان خود ندارد

ي از مردان اين هر چند به ظاهر اجازه زن اول شرط است، اما واقعيت آن است كه بسيار .همسران متعدد اختيار كنند
شود كه تمام كنند و معموال زن هنگامي متوجه واقعيت ميشان  پنهان ميعمل ناپسند خود را تا سالها از همسر و فرزندان

ديگر نه درآمدي دارد و نه سرپناهي كه . هاي جواني خود را براي زندگي با مرد و بزرگ كردن فرزندان گذاشته استسال
اي اختيار كرده و با اين عمل خود، روح و تواند زن دائم و صيغهمتاسفانه مرد مي. خود رها شود بتواند از همسر خيانتكار

در اين ميان، قانون نه تنها مقابل عمل  .در اين فضاي متشنج زندگي كنندروان زن را شكنجه كند و فرزندان نيز مجبور شوند 
  .اي اختيار كندزن عقدي و بي نهايت زن صيغهايستد بلكه به او اجازه مي دهد تا چهار ناپسند مرد نمي

شود، اكثر دختران بعد از ازدواج همين امر سبب مي .بردطبق قانون دختر نصف پسر از  اموال  خانواده  ارث مي
طبق از طرفي باز هم . به دليل پايين بودن ميزان ارثيه خود نسبت به برادران، از نظر اقتصادي به همسر خود وابسته شوند

دختري كه نه حمايت مالي خانواده خود را دارد و . تواند زن خود را از اشتغال و تحصيل منع كندانون، مرد ميق
. آميزي را تحمل كندبار و خشونتشود به دليل عدم توانايي مالي، هر نوع زندگي خفتنه اجازه اشتغال، متاسفانه مجبور مي

ها از اخالق و روحيات خواستگار دختر خود، در همان ه و عدم شناخت خانوادهمتاسفانه به خاطر وجود همين قوانين ناعادالن
و  گيرندمهريه دختران خود را تا حد امكان باال ميابتداي شروع زندگي براي جلوگيري از استفاده مرد از قانون، 

از . پرهيز مردان جوان از ازدواجشود براي شود كه خود دليلي ميگاهي ميزان مهريه، متاسفانه  به ارقامي نجومي تبديل مي
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- طرفي وقتي تنها حربه زن براي مقابله با خشونت همسر خود، مهريه است با اجرا گذاشتن آن مشكالت ديگري بوجود مي

  . تواند از زن حمايت كند، او مجبور است خود به دنبال راهكاري براي حمايت از خود باشديعني زماني كه قانون نمي. آيد
 
  
  
  راهي براي تشكيل خانواده برابر  :»ن عقدشروط ضم«

در عقدنامه خود  ،توانند در هنگام عقدتعيين شروطي است كه دختر و پسر مي  ،خانواده برابرهاي موثر براي ايجاديكي از راه
را  توانند شروطزوجين به دو صورت مي. هاي قانون را اصالح كندتواند كاستيشروط ضمن عقد تا حدودي مي. قيد كنند
كه اين  متن شروط را از قبل آماده كرده و از محضردار بخواهند ،طالقازدواج و  يرسمخانه هنگام عقد در دفتر. ثبت كنند
خانه هاي ثبت به يكي از دفتر ،از عقد بعدراه ديگر آن است كه . ثبت كند ،)»ساير شروط«صفحه در ( ،در عقدنامهشروط را 

. باالتر است ثبت در دفتر اسناد رسميش دوم يعني .روضمانت اجراي . ه ثبت برساننداسناد رسمي رجوع كرده و شروط را ب
   .آن را به ثبت برسانيد ،ايد با مراجعه به دفترخانه اسناد رسميشروط را گنجانده ،نامهاگر در عقد ابنابراين حت

  
   چند نكته

هاي ثبت اسناد رسمي مراجعه كرده و ي از دفتر خانهتوانند به يكاند نيز ميهايي كه سالهاي پيش ازدواج كردهزوج -1
  .شروط مورد توافق خود را به ثبت برسانند

توصيه مي به عروس و دامادهاي جوان كه قبل قيد شده  از ،هاي قانونبراي رفع كاستي ،تعدادي از شروط هانامهدر عقد -2
هاي جوان شروط زير به زوج نيستند،افي كها ر عقدنامهشروط مندرج دنجا كه آاما از . ندهمه آن شروط را امضا كنكنيم 

 يهااسناد رسمي و دفتر خانه هاياين شروط مورد پذيرش مراجع قضايي و اجرايي است و همه دفترخانه. شودميپيشنهاد 
  .مكلف به ثبت آنها هستند ،ازدواج و طالق يرسم

ا در عقد نامه هغال و شرط حق انتخاب مسكن را مي توان تندقت كنيد برخي از شروط مانند  شرط اجازه تحصيل و اشت  -3
حضور چند شاهد معتمد مثال از اعضاي فاميل دو طرف اين شروط در برگه اي نوشته و امضا شود نيز قيد كرد و حتي اگر در 

قيد شود نيز  اما دو شرط وكالت در طالق و خروج از كشور حتي اگر در عقد نامه. براي ارائه به دادگاه كفايت مي كند
يكي از دفترخانه اي رسمي ثبت اسناد مراجعه كنند و مرد به زن وكالت كافي نيست و زن و شوهر حتما بايد بعد از عقد به 

راي ثبت بنابراين حتي اگر اين دو شرط در عقد نامه هم قيد نشده باشد مي توان بعد از ازواج مستقيما ب. محضري بدهد
  . ط اقدام كردوكالت محضري براي اين دو شر

  
در زمان اجراي مشكلي نوع شود براي جلوگيري ازهرپيشنهاد مي ،به دليل بار قضايي متون حقوقي -4

  :استفاده كنيدآيد، مي اي كه در زيرگونهعبارات را به  شرط،
 شرط تحصيل

  .سازدب نمايد مخير ميزوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه الزم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجا
  

  شرط اشتغال
  . كندزوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي
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  انتخاب مسكن حق شرط
  .كشور؛ شهر و محل سكونت براي ادامه زندگي مشترك مخير مي سازد و تعيين ؛ زوجه را در انتخابزوج

  
  

  :اري فرزندانشرط حضانت و نگهد
زوجين توافق مي كنند در صورت بروز طالق حضانت و نگهداري فرزندان طبق تشخيص دادگاه به هر كدام از والدين  

   .را دارد سپرده شود آنهاصالحيت نگهداري از كه 
  

  شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
نوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از دهد كه با همه اختيارات قازوج به زوجه، وكالت بالعزل مي

  .ديد خود زن استتعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صالح. كشور خارج شود
  

  ميان زن و شوهر پس از جداييشرط تقسيم اموال 
نيمي از دارايي موجود  - به درخواست زن اعم از آنكه به درخواست مرد باشد يا -د هنگام جدايي وشزوج متعهد مي

  .به زن منتقل نمايد -استاعم از منقول و غير منقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده - خود را
  

  شرط وكالت مطلق زوجه در طالق
دام اق ،دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوجزوج به زوجه وكالت بالعزل با حق توكيل به غير مي

اعم  - به هر طريق - اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات - به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طالق
  . نمايد - از اخذ يا بذل مهريه

  
در خانواده، در صورت قيد همه شروط باال كانون در حقوقي كنيم كه براي رسيدن به برابري پيشنهاد مي

 .  اي طلب نكنددر ثبت اسناد رسمي، زن مهريه» حق طالق«و » خروج از كشور«دو شرط و ثبت عقدنامه 

 


