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برای تعیین تهدیدآمیز بودن رابطه خود، باید رفتار طرف دیگر رابطه را در نظر بگیرید.
به این موارد فکر کنید:

این رفتار چه تأثیری بر زندگی شما دارد 			●

باعث می شود چه احساسی به شما دست بدهد   ●
در رابطه شما، توازن قدرت کجا قرار دارد 	●

به شم و احساس خود اعتماد کنید: اگر احساس می کنید چیزی از نظر شما صحیح نیست، مطمئناً آن چیز اشکال دارد. با نگاه کردن به این چرخه، ببینید آیا هیچ کدام از 
این رفتارها در رابطه شما وجود دارد.

فیزیکی خشونت جنسی
سوءاستفاده 
از فرزندان

استفاده از 
تهدید

استفاده از 
برتری مردانه

منزوی 
کردن

استفاده از 
سوءاستفاده 
مالی

قدرت و 
کنترل

استفاده از زور 
و تهدید

کماهمیت جلوه 
دادن، انکار

کردن و سرزنش 
کردن

سوءرفتار 
عاطفی

  استفاده از تهدید
با نگاه کردن، اقدامات یا حرکات باعث ترس شما شود 		●

وسایل را خرد کند 		●

وسایل شما را نابود کند 		●

حیوانات را آزار دهد 		●

سالح نشان دهد 		●

شما را با استفاده از فناوری هایی نظیر دستگاه های    		●

رهگیری GPS یا جاسوس افزارها کنترل کند  
اطالعات شخصی نظیر ایمیل ها، پیام های متنی،    		●

حساب های کاربری رسانه های اجتماعی یا گزارش های    
تماس را بررسی کند  

درمواقعی که تالش می کنید تماس بگیرید و کمک    		●

دریافت کنید، تلفن شما را بشکند یا خط تلفن را قطع کند  
 

  استفاده ازسوء استفاده مالی
از شاغل شدن شما یا حفظ شغل شما جلوگیری کند 		●

شما را وادار کند درخواست پول کنید 		●

به شما مقرری بدهد 		●

پول های شما را بگیرد 		●

اجازه ندهد از درآمد خانواده مطلع باشید یا به آن    		●

دسترسی داشته باشید  

 سوءرفتار عاطفی
شما را سرکوب کند 		●

باعث شود احساس بدی نسبت به خود داشته   		●

باشید  
به شما فحش بدهد 		●

باعث شود فکر کنید دیوانه هستید 		●

شما را تحقیر کند  ●
باعث شود احساس گناه کنید 		●

 
 استفاده از زور و تهدید

تهدید کند کاری را انجام دهید که به شما آسیب   		●

می زند  
تهدید کند شما را ترک می کند یا خودکشی می کند   		

یا شما را به اداره رفاه گزارش می کند  
شما را مجبور کند از شکایت صرف نظر کنید 		●

شما را مجبور کند کارهای غیرقانونی انجام دهید 		●

شما را تهدید کند که عکس ها یا ویدئوهای   		●

خصوصی شما را پخش می کند  
تهدید کند داروهایتان، چیزهایی که برای سالمت   		●

یا کیفیت زندگی شما نیاز است )مانند صندلی    
چرخدار( را به شما ندهد  

 

 کم اهمیت جلوه دادن، انکار  
کردن و سرزنش کردن  

بدرفتاری را کم اهمیت جلوه دهد و   		●

نگرانی های شما را جدی نگیرد  
اظهار کند این مورد اتفاق نیفتاده است 		●

مسئولیت رفتار توهین آمیز را گردن   		●

فرد دیگری بیندازد  
بگوید شما باعث آن شدید 		●

خستگی، استرس، الکل یا مواد را   		●

بهانه کند  
 

استفاده از برتری مردانه  
شما را مانند خدمتکار تهدید کند 		●

شما را در تصمیم گیری ها دخالت ندهد 		●

فردی باشد که نقش های مرد و زن را   		●

تعریف می کند  
برای جلوگیری از ترک کردن خانه یا   		●

با هدف تحقیر کردن شما، تهدید    
کند عکس های خصوصی را به اشتراک    

می گذارد  

 

 منزوی کردن
آنچه را که انجام می دهید، افرادی که می بینید و با آن ها		 		●

صحبت می کنید و جاهایی که می روید را کنترل کند 	

●   حضور در خارج از منزل و ارتباطات اجتماعی شما  
را محدود کند  

از حسادت برای توجیه اقدامات خود استفاده کند 		●

  سوءاستفاده از فرزندان
باعث شود در مورد فرزندان احساس گناه کنید 	●

از کودکان برای انتقال پیام ها استفاده کند  ●
تهدید کند فرزندان را با خود می برد 	●

از رهگیر GPS در دستگاه های فرزندان استفاده کند تا   	●

بر مکان شما نظارت داشته باشد  
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درک خشونت خانگی و خشونت خانوادگی
چرخه سوءرفتار

 سوءاستفاده از فیزیکی خشونت جنسی
فرزندان
 •	باعث شود در مورد فرزندان 
احساس گناه کنید
• از کودکان برای انتقال پیام ها استفاده 
کند
 • تهدید کند فرزندان را با 
خود می برد
 • از رهگیر GPS در 
 دستگاه های فرزندان
 استفاده 
 کند تا بر مکان شما 
 نظارت
 داشته باشد

 

سوءرفتار عاطفی
•	شما را سرکوب کند

• باعث شود احساس بدی نسبت 
• به شما فحش بدهد

• باعث شود فکر کنید دیوانه  
هستید  

• شما را تحقیر کند
• باعث شود احساس گناه

کنید   

منزوی 
کردن 

• آنچه را که 
انجام می دهید، افرادی 

که می بینید و با آن ها 
صحبت می کنید و جاهایی که 

می روید را کنترل کند
• حضور در خارج از منزل و ارتباطات 

اجتماعی شما را محدود کند
• از حسادت برای توجیه اقدامات خود استفاده 

کند

استفاده 
از زور و 

تهدید 
 • تهدید کند کاری  

را انجام دهید که به شما 
آسیب می زند

• تهدید کند شما را ترک می کند یا 
خودکشی می کند یا شما را به اداره رفاه 

گزارش می کند
• شما را مجبور کند از شکایت صرف نظرکنید

• شما را مجبور کند کارهای غیرقانونی انجام دهید
• شما را تهدید کند که عکس ها یا ویدئوهای خصوصی 

شما را پخش می کند
• تهدید کند داروهایتان، چیزهایی که برای سالمت یا    
کیفیت زندگی شما نیازاست )مانند صندلی چرخدار(    

  را به شما ندهد
 

 کم اهمیت جلوه دادن، انکار کردن
 و سرزنش کردن

• بدرفتاری را کم اهمیت جلوه دهد و   
نگرانی های شما را جدی نگیرد  

• اظهار کند این مورد اتفاق نیفتاده است
• مسئولیت رفتار توهین آمیز را گردن 

فرد دیگری بیندازد
• بگوید شما باعث آن شدید

• خستگی، استرس، 
الکل یا مواد را 

بهانه کند
	

 

استفاده از سوء استفاده مالی
• از شاغل شدن شما یا حفظ شغل شما جلوگیری 

کند
• شما را وادار کند درخواست پول کنید

• به شما مقرری بدهد
• پول های شما را بگیرد

• اجازه ندهد از درآمد خانواده 
مطلع باشید یا به آن 

دسترسی داشته 
باشید
  

استفاده از برتری 
مردانه

• شما را مانند   
خدمتکار تهدید   

کند  
• شما را در تصمیم گیری ها   

دخالت ندهد  
• فردی باشد که نقش های مرد و   

زن را تعریف می کند  
برای جلوگیری از ترک کردن     •

خانه یا با هدف تحقیر کردن شما،    
تهدید کند عکس های خصوصی ر   

ا به اشتراک می گذارد  
 
  

استفاده از تهدید
• با نگاه کردن، اقدامات 
یا حرکات باعث ترس 
شما شود
• وسایل را خرد کند
• وسایل شما را نابود کند
 • حیوانات را آزار دهد
• سالح نشان دهد
• شما را با استفاده از فناوری هایی نظیر 
دستگاه های رهگیری GPS یا جاسوس افزارها 
کنترل کند
• اطالعات شخصی نظیر ایمیل ها، پیام های متنی، 
حساب های کاربری رسانه های اجتماعی یا گزارش 
های تماس را بررسی کند
• در مواقعی که تالش می کنید تماس
 بگیرید و کمک دریافت کنید،
 تلفن شما
 را بشکند یا خط تلفن
 را قطع کند
 
  

برگرفته از مرکز مداخله بدرفتاری 
.Duluth,Minnesota خانگی

کمک و اطالعات بیشتر
در موارد اورژانسی، از طریق شماره 000 یا 112 از تلفن همراه با پلیس تماس بگیرید.

 جهت کسب اطالعات، حامی دادگاه و ارجاع زنان در شرایط خشونت خانگی و کمک در دریافت یک ADVO، با سرویس حامی دادگاه خشونت خانگی زنان به شماره
                          یا 227 938 1800 تماس بگیرید.

 جهت دریافت مشاوره حقوقی، کمک، ارجاع و وکالت و نیز پشتیبانی مددکاری اجتماعی و مشاوره مالی برای قربانیان خشونت خانگی و خشونت خانوادگی، با 
Legal Aid NSW Domestic Violence Unit به شماره 6300 9219 تماس بگیرید.

کمک قانونی خشونت خانوادگی وب سایتی است حاوی اطالعات حقوقی آسان و قابل درک در مورد AVOها، قانون خانواده و محافظت از کودکان. این اطالعات می تواند به زبان های 
مختلف ترجمه شود.

www.familyviolencelaw.gov.au

این برگه اطالعاتی به عنوان راهنمای عمومی در رابطه با قانون در نظر گرفته می شود. شما نباید برای مشاوره حقوقی به آن اتکا کنید و توصیه می شود در مورد شرایط خود با یک وکیل 
صحبت کنید. اطالعات در زمان انتشار صحیح است، اما ممکن است تغییر کند.

.Tweed Shire Women’s Services Inc این برگه اطالعاتی برگرفته از این کتابچه است: »مجذوب و خطرناک«: راهنمای زنان در دستیابی مجدد به رابطه سالم، اقدام ابتکاری
.

This factsheet is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese, Spanish and Vietnamese.  © Legal Aid NSW
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