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فدراسيون   سراسری   پناھندگان    سازمان   حقوق   زنان
 بخش   زنان   -ايرانی   

این   رساله   حاوی   معلومات   موجود   در   قوانين   سویدن   
ھایی   که   قربانی   ازدواج    درباره   ازدواج   اجباری   است.   آن

واج   زیر   سن   دو   یا   از    در   معرض   خطر   ازدواج   اجباری یا         اجباری
توانند   با   استفاده   از   معلومات   این    سال   ھستند،   می   ١٨

شما   به   صفت   نزدیکان       چنين رساله   خواستار   کمک   شوند.   ھم
در   معرض   خطر   چنين    یا    فردی   که   مجبور   به   ازدواج   شده   

 توانيد   یکی   از   مخاطبان   این   رساله   باشيد.    می عقدی   است،   

باره   ردھی   به   مردم   د ھدف   از   این   رساله   آگاھی
که   ھرگاه   با   موضوع   ازدواج   اجباری    شان   است   و   این حقوق
توانند   صورت   دھند.   اعمال    رو   شدند،   چه   اقداماتی   را   می روبه

توانند   در    اند،   می پذیرفته ھا    و   معيارھایی   که   در   دیگر   کشور
کشور   سویدن   جرم   پنداشته   شوند.   بنابراین   مھم   است   که   

 به   این   مسائل   آگاھی   داشته   باشيم.    ھمه
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مـردان   و   نظر   به   ماده   شانزدھم   اعالميه   جھانی   حقوق   بشـر،   
بـا     یا   دین،       گونه   محدودیتی   از   نوعِ   نژاد،   مليت زنان   بالغ   حق   دارند،   بدون   ھيچ

ای   را   بنياد   نھند.   ھمه   سزاوار   و    یکدیگر   پيوند   زناشویی   برقرار   کنند   و   خانواده
دوران   زندگی   مشترک   و    دارای   حقوق   برابر   در   ھنگام   بستن   عقد   زناشویی،   

چنين   در   این   ماده   آمده   که   عقد   ازدواج   تنھا   بـا   آزادی    اند.   ھم ھنگام   فسخ   آن
حـق    پـذیـر   اسـت.   یـعـنـی    ،   صورت     خواھان   ازدواج ِو   رضایت   کامل   ھمسران

.   تـنـھـا    انتخاب   ھمسر،   تصميم   به   ازدواج   یا   عدم   آن   برای   شما   محفوظ   است 
در   سویـدن،       اند   و   سن   قانونی ازدواج افراد   بالغ   و   دارای   سن   قانونی   مجاز   به   

�سالگی   است.١٨

برای    باتأسف   امروزه   در   سویدن،   داشتن   حق   زندگی   با   فرد   مورد   عالقه   
غالباً   بـه   گـرایـش   جـنـسـی   و     یک   رؤیاست   و        بسياری   از   اطفال   و   نوجوانان

ھـای   جـنـسـی    شود   و   بيان   خواسته ھویت   جنسی   آنان   اھميتی   داده   نمی
تصـمـيـم   بـه    ھا   از   حق   گزینش   ھمسر   و    توسط   آنان   امری   دشوار   است.   آن

با   توسل   به   خشونت،   تھـدیـد   و        اند.   والدین   و   سایر   نزدیکان عروسی   محروم
کسـی   ازدواج    چه   زمانی   و   با   چـه گيرند   که   فرزندان    ،   تصميم   می فشار،   خود

ھای   تابستانی،   زمانی   که    کنند.   تزویج   کودکان   و   نوجوانان   بيشتر   در   رخصتی
گيرد.   ھرچنـد    گردند،   صورت   می ھا   به   کشورھای   اصلی   خود   برمی والدین   آن

     داشته   باشند؛   اما   عده    بيرون   از   کشور   سفر    بسياری   از   جوانان   دوست   دارند
 . بيرون   از   سویدن   سفر   کنند خواھند    دیگری   ھستند   که   نمی

ھای   اجباری   وجود   دارد.   با   وصف   این،    در   سویدن،   قانون   مبارزه   با   ازدواج
ھـا    شوند.   شاید   ایـن شان   به   ازدواج   داده   می ھای خالف   خواست ھا    بسياری
مـوجـود   در   ایـن    ھـای    ،   نيز   کمـک شان   در   این   مورد   و   مواردی   دیگر از   حقوق
شـان   را    والـدیـن ھای    خواھند   خواسته چنين   شاید   نمی خبرند.   ھم زمينه   بی

�ترسند. ھا   می سرپيچی   از   دستورات   آن یا   از   پيامدھای    نادیده   بگيرند   
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   يد پذير برای   شمايی   که   آسيب   
ھا   و    کشيدن   والدین   یا   فرھنگ   خانوادگی،   سنت چالش ممکن   است   به

بـدانـيـد   کـه   ھـرگـاه    الگوھای   زندگی   برای   شما   دشوار   باشـد؛   امـا   بـایـد   
توانيد   آن   را    می شود،    تان    ھا   باعث   افسردگی ھایی   از   فرھنگ   و   سنت بخش

تـان   را   از    ھای   مفيد   و   مثبتی   از   فرھنگ   و   رسـوم که   بخش نپذیرید؛   بدون   این
.   فرھنگ   چيزی   است   که   ھمواره   در   حال   تغيير   است   و   بـعـضـی    دست   دھيد

ھـا    ھا   و   سـنـت توانند   دليلی   برای   دگرگونی   فرھنگ اوقات،   قوانين   جدید   می
�باشد.

شـمـا       چـيـزھـایـی   را   کـه   بـرای والدین   شما   ممکن   است   فکر   کنند،   
کنـيـد   کـه    دھند.   در   ھمين   حال،   شما   نيز   فکر   می مناسب   است،   انجام   می

ھـای   پـدر   و   مـادر    تان   گام   بگذارید؛   اما   تصـمـيـم خالف   اراده   پدر   و   مادر نباید   
ند   ھميشه   درست   باشد.   شما   بعد   از   گذشت   زمان   مـمـکـن   اسـت    توا نمی

شاید   ھـم   نـخـواھـيـد    با   کسی   که   دوستش   دارید،   زندگی   کنيد   و    بخواھيد   
شناسيد،   ممکـن   اسـت    ھرگز   عروسی   کنيد.   ازدواج   با   کسی   که   او   را   نمی

است   و       کننده   باشد.   داشتن   چنين   افکار   و   احساساتی،   کامالً   عادی ناراحت
خواھيد   حق   زنـدگـی   از   آنِ    که   شما   می گرفتن   آن   نيز   مھم   است.   این جدی

بـه       یا    تان   را   دوست   ندارید خودتان   باشد،   به   این   معنا   نيست   که   شما   والدین
گزارید؛   بلکه   حقيقت   این   اسـت   کـه   ایـن   زنـدگـی   از   آنِ    نمی    ھا   احترام آن

سازد.   زندگی   عـاری    ست   و   کسی   حق   ندارد   شما   را   به   ازدواج   مجبور    شما
تواند   آن   را   از   شـمـا    کسی   نمی ست   و   ھيچ از   اجبار   و   خشونت،   حق   شما

�بگيرد.

تان   گفته   شود   کـه   دخـتـران   و   پسـرانـی   کـه   در   مـقـابـل    شاید   برای
گی   و   زنـدگـی   را    کنند   و   معيارھای   خانواد ھای   اجباری   ایستادگی   می ازدواج

زنـد.    به   عزت   و   آبـروی   خـانـواده   آسـيـب   مـی دھند،    مورد   پرسش   قرار   می
شود    گونه   عزتی   است   که   باعث   می پرسش   جدی   اما   این   است   که   این   چه

تان   را    تان   را   با   افسردگی   سپری   کنيد؟   چرا   باید   خود   و   زندگی شما   تمام   عمر
گونه   عزتی   است   که   به    کنيد؟   این   چه قربانی   حيثيت   و   عزت   موھومِ   فاميلی   

�آید؟ دوستش   ندارند،   به   دست   می ای   که    زندگی بھای   اجبار   کودکان   به   

٧ 



 

عزت   موھـومـی   خـانـواده   بـر   ارداه   و    نگرش   ناموسی   به   زنان   و   تقدم   
ھای   جنسی   مردان   و   زنـان    شود   که   گرایش خواست   فردی   زنان،   باعث   می

ھـای    توسط   افراد   دیگر   کنترول   شود.   در   چنين   حاالتی   اکثراً   خانواده   یا   حلـقـه
خواھند   در   مواردی   چون   انتخاب   ھمسر،   سبک   زندگی   یا    نزدیک   به   شما   می
آوری   است   که   حيثيـت   و    ھا   باشيد.   قابل   یاد آن    تابع   اراده اظھارات   شخصی،   

بـه    مـجـبـور   بـاشـيـد    نامنعطف   نيست،   نيز   چيزی   نـيـسـت   کـه    آبرو   چيزی   
توانـنـد   بـدون    ھا   می .      مردم   و   خانواده قيمتی   خود   را   با   آن   ھماھنگ   کنيد ھر

شـان   را   بـه    شان   آسيبی   برسـد،   زنـدگـی که   به   عزت   و   آبروی ھراس   از   این
 پيش   ببرند.
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 گويد؟ باره   چه   می قانون   در   اين
اجرا    ،   احکام   جدیدی   به   ٢٠١۴پس   از   اول   جوالی   سال   

آمدند   که   ھدف   از   آن   حمایت   ھرچه   بيشتر   از   افراد   در   برابر    در

ھای   اجباری   و   ازدواج   کودکان   و   محافظت   از   حقوق   آنان    ازدواج

است:       است.   دو   مورد   جدید   جرمی   در   قانون   جزا   درج   شده

یکم؛   جرم   تزویجِ   اجباری   و   دوم؛   جرم   سفرھای   فریبنده   با   ھدف   

 تزویجِ   اجباری.

 ازدواج   اجباری

مربوط   به   قانون   جزا،   حکمـی   دربـاره       �4،   بخش   فرعی    در   بخش   چھارم
؛   به   این   شرح:   ھرکسی   کـه   مـرتـکـب   جـرم    جرم   ازدواج   اجباری   وجود   دارد

،   سوءاستفاده    شخص   دیگر   را   با   اعمال   فشار    واقع شود،   در تزویجِ   اجباری   می
ھای   مشابه   ازدواج    پذیری   او،   مجبور   به   ازدواج   یا   رابطه از   موقف   خود   یا   آسيب

ھا    شخص   دیگر   را   با   استفاده   از   خشونت   یا   تھدید    یعنی   فردی   که  سازد. می
واقع   جرمی   را   عليه   او   مرتکب   شده   است.   این    سازد،   در مجبور   به   ازدواج   می

شود   که   به   خشونت   یا   تھدید   متـوسـل    چنين   شامل   حال   افرادی   می امر   ھم
ھـا   را    کنند   و   آن استفاده   می گی   طرف   مقابل   سوء شوند؛   بلکه   از   بيچار نمی

مثال،   در   حاالتی   که   قربانـی   بـه       گونه کنند.   به اراده   خود   می    پذیرش وادار   به   
پذیری   و   ناچاری   قربانی    تواند   از   آسيب مجرم   وابستگی   داشته   باشد،   او   می

توانند   یکی   از   اعضـای    سال   در   خانواده   می افراد   بزرگ استفاده   کند،   نيز    سوء
بـدون   نـظـرداشـت       یـا    عروسی   کند    اش خالف   اراده خانواده   را   وادار   کند   که   

�اش   را   برگزار   کنند. ھای   او،   مراسم   عروسی خواست

گونه   محافظت    ھای   ازدواج چنين   اشخاصی   را   در   برابر   رشته این   حکم   ھم
که   در   ادارات   دولتی   سویدن       ھایی   را این   حکم   حتا   عروسی کند؛   یعنی    می

که   نظر   به   ھایی    دھد؛   رشته میاند، تحت پوشش قرار  ثبت نشده  
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تـوانـد    می پندارد.   این   مورد    قواعد   و   ھنجارھای   عرفی،   دونفر   را   زوج   می
 ھای   مذھی   یا   سنتی   باشد.    شامل   اشکال   مختلفی   از   عروسی

حـتـا     عامالن   ازدواج   اجباری،   حبس   تا   مدت   چھار   سال   است   و مجازاتِ   
دادن   و    به   تالش   برای   ارتـکـاب   جـرم   تـرویـجِ   اجـبـاری،   فـریـب    شخصی   که

تـوانـد   مـجـازات    زند،   مـی دادن   سفر   با   ھدف   تزویجِ   اجباری   دست   می ترتيب
 موارد   زیر   را   مشاھده   کنيد). (    د شو

در   سویدن   محـکـوم   بـه    کسی   که   مرتکب   جرم   تزویجِ   اجباری   شود،    ھر
حتا   اگر   تزویجِ   اجباری   در   کشوری   که   این   عمل   در   آن   صـورت    مجازات   است   ـ

در   ھمان   کشور   قبـالً   بـه       عامل   تزویجِ   اجباری یا    گرفته   جرم   پنداشته   نشود،   
�مجازت   شده   باشد.    ارتکاب   این   جرم

ناحيه   لوند   به   جـرم       ،   مردی   در   محکمه٢٠١۶جوالی   سال      ١۵به   تاریخ   
مـحـکـوم   بـه   مـجـازات    با   مردی   در   افغانستان،    به   ازدواج    وادارکردن   دخترش   

	. شد

 سفر   فريبنده   به   ھدف   ازدواج   اجباری                                                                                             

جرم   سفر   فریبنده   با   ھدف   تزویجِ   اجباری   در   حکم   بخش   چھارم،   بخـش   
شـود    قانون   جزا   تصریح   شده   است.   این   مورد   شامل   حاالتی   مـی   �4فرعی   

که   شخصی   طرف   مقابل   را   فریب   دھد   و   به   بيرون   از   سویدن   ببرد   و   سپس   او   
ایـن    به   عقد   کسی   درآورد.   مجـازات    استفاده   از   اختياراتش    را   با   اجبار   و   سوء

�سال   است.   2جرم،   حبس   تا   مدت   

 اند    تر قوانين   برای   ازدواج   ُخردساالن   سخت

تـریـن   سـن    زیر   سن   قانونی   فسخ   شده   است   و   پایيـن    امکان   عروسی 
 سالگی   است.١٨ استثنا،    ازدواج،   بدون   
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حضوری    ھای   غير ھای   اجباری،   ازدواج   ُخردساالن   و   ازدواج رسميت   ازدواج
 ھای   خارجی مربوط   به   کشور

ھایی   که   در   بيـرون   از   سـویـدن    یافتن   ازدواج مقررات   مربوط   به   رسميت
شـدن   ازدواج    رسميت   شنـاخـتـه  اند.   به    تر   شده گيرند   نيز،   سخت صورت   می

داده   در   کشورھای   خارجی   در   سویدن   به   ایـن   مـعـنـاسـت   کـه   ازدواج    روی
خوان   بـاشـد.    ھم    و   با   شرایط   ازدواج   در   سویدن جا   معتبر    این    براساس   قوانين

وجود   داشته   باشـد   تـا   یـک     ای العاده باید   دالیل   فوق    براساس   قوانين   جدید،
چنين   بـرای   بـه    ازدواج   ُخردسال   یا   ازدواج   اجباری   در   سویدن   ثبت   شود.   ھم

ھـایـی   کـه   در   بـيـرون   از   سـویـدن،   بـدون    شـدن   ازدواج رسميت   شناخته
ای   وجود    العاده اند   نيز،   باید   دالیل   فوق حضورداشت   زوج   و   زوجه،   صورت   گرفته

واقع   ھـدف    داشته   باشد.   دالیل   استثنایی   شرایطی   بسيار   پيچيده   دارد   و   در
ھایی،   تنھا   در   حاالت   استثنایی   مـورد   شـنـاخـت    این   است   که   چنين   ازدواج

�گيرند.    رسمی   قرار   

 ھای   مذھبی    ازدواج   مربوط   به   گروه

کـه   ازدواج    ازدواج   عبارت   است   از   رشته   زناشویی   بين   دو   تن.   برای   ایـن
صـالح   اداره    معتبر   باشد،   الزم   است   مراسم   عروسی   تـوسـط   شـخـص   ذی

صالح   نـيـز   کسـی    انجام   گيرد.   شخصی   ذی خدمات   حقوقی،   مالی   و   اداری   
اسـت.   در    است   که   دارای   مجوز   قانونی   برای   بسـتـن   عـقـد   نـکـاح   افـراد   

ی   مجوز   بستن   عقـد    حضور   دارند   که   دارا    اشخاصی کليساھا   و   مساجد   اکثراً   
اند.   با   روی   کار   آمدن   احکام   جدیـد   وضـعـی،   شـرایـط   ازدواج    نکاح   ميان   افراد

تر   شده   است؛   از   این   رو،   ھرگاه   اداره   خدمات   حقوقی،   مالی   و   اداری    سخت
دریابـنـد   کـه   کـلـيـسـاھـا   یـا   مسـاجـد،   بـدون    بخش،    نظر   به   دالیل   قناعت

را       ازدواج بندند   و   مراسـم    عقدھای   نکاح   را   می  درنظرگرفتن   قوانين   رسمی،   
سال   یـا   بـرگـزاری      ١٨ ھایی   سبب   تزویجِ   زیر    کنند   و   چنين   تصميم برگزار   می 

نـخـواھـد    شود،   به   آنان   مجـوز   داده    ھا   می خالف   ميل   زوج مراسم   عروسی   
 شد.
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 معلومات   بيشتر   درباره   قواعد   جديد   

جدید   در   این   زمينه،       برای   ارتقای   آگاھی   خود   به   قوانين
ھای   اجباری   و   ازدواج    محافظت   قوی   در   برابر   ازدواج»لطفاً   

کودکان   و   الحاق   کنوانسيون   شورای   اروپا   درباره   خشونت   عليه   
 را   مطالعه   کنيد.   «)2013/14:208(پيشنھاد    زنان

    شخـصـی   دیـگـر    یا باشيد       پذیر چه   خود   آسيب چنان بھتر   است   بدانيد،   
 ! کمک   و   حمایت   در   دسترس   است پذیر   باشد،    (نزدیک   به   شما)   آسيب

سکوت   خود   را   بشکنيد   و   شجاعت   بيان   داشته   باشيد!   ایـن   تصـمـيـم   
 ست! مربوط   به   زندگی   شما
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گران رون   از   کشور   ن ي ا    آيا   شما   از   سفر   به   ب د؟   آي اي
ه    کنيد   کسی   بر   فشار   می احساس   می آورد   تا   کاری   را   ک

د   خالفِ    ،   انجام   دھيد؟   آيا   احساس   می خواھيد نمی  ي ن ک
سن م راد   ھ ان   از   آزادی اف وردار    ت رخ ه   ب اب ای   مش ھ

شويد؟   آيا   شما   قربانی   خشونت   و    نيستيد؟   آيا   تھديد   می
 ايد؟ تخلف

توانيد   با   کارمندان   مکـتـب،    تان   مثبت   باشد،   شما   می ھای ھرگاه   پاسخ

ھای   امن   زنـان   یـا   پـولـيـس    اداره   خدمات   اجتماعی،   نھادھای   صحی،   خانه

توانيد   از   مـکـتـب،   اداره   خـدمـات    تماس   بگيرید.   شما   ھميشه   می تان    محله

تـمـاس    تـان    اجتماعی،   خدمات   صحی   و   پوليس   تقاضا   کنيد   تا   بـا   نـزدیـکـان

تـمـاس    با   پـولـيـس      ١١۴١۴توانيد   از   طریق   شماره   تلفون    بگيرند.   شما   می

   ١١٢جنایتی   در   حال   وقوع   باشد،   با   شمـاره       یا  بگيرید.   ھرگاه   موضوع   عاجل   

شدن   از   خود   را   به   آگاھـی   آنـان    به   محافظت    ھا   و   نياز تماس   بگيرید.      نگرانی

�برسانيد.

خـالف    ترسيد   که   مـبـادا   شـمـا   را    تان   می آیا   در   جریان   سفر   به   کشور

پاسپورت   و       ؟   به   یاد   داشته   باشيد   که   کاپی تان   به   ازدواج   کسی   درآورند ميل

تان   بسـپـاریـد،   نـيـز    تان   را   به   سفارت   سویدن   در   کشور   اصلی شماره   تلفون

تان   در   سویدن،   شماره   تـلـفـون   بـعـضـی   از    شماره   تلفون   دوست   یا   آشنای

تـان   بـاشـد   کـه    یـاد ادارات   رضاکار   در   سویدن   را   نيز   با   خود   داشته   باشيـد.   (

 موبایل   نيز   وجود   دارد). شدن    امکان   گم

توانند   برای   شما   کمک   و    ھای   رضاکاری   نيز   وجود   دارند   که   می سازمان

بســایــت    فــراھــم   ســازنــد.   بــا   مــراجــعــه   بــه   و حــمــایــت   الزم   

www.hedersfortryck.se   ، ھا   و   ادارات   رضـاکـار   بـه    توانيد   درباره   سازمان می

 معلومات   بيشتری   دست   یابيد. 
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 قابل   توجه   والدين
 
 اش   را   به   پيش   ببرد بدون   ازدواج   اجباری،   زندگی تان   حق   دارد    فرزند

سو،   احکام   جدید   جرمی   و   مـدنـی   بـا    بدین   ٢٠١۴از   اول   جوالی   سال   
ھای   زیـر    ھای   اجباری   و   ازدواج ھدف   تقویت   ھرچه   بيشتر   افراد   در   برابر   ازدواج

آنان   نافذ   شده   است.   بسيار   مھم   است   که       سن   قانونی   و   حفاظت   از   حقوق
مـحـافـظـت    اجـبـاری       دواج درباره   قوانينی   که   از   کودکان   و   نوجوانان   در   برابر   از 

�کند،   بدانيد. می

چنين   موارد   زیر    ازدواج   کند.   ھم سالگی    18 تواند   زیر    کسی   نمی در   سویدن،   ھيچ
 است:    ممنوع

تزویجِ   کودکان 

سفرھای   بيرون   از   سویدن   با   ھدفِ   تزویجِ   کودکان   و   نوجوانان 

	

تزویجِ   شخصی   خالف   ميل   او،   جرم   سنگينی   است   که   مجازات   حـبـس   
�سال   را   در   پی   دارد.   ۴تا   

كودكان   سزاوار   مراقبت،   مصئونيت   و   پرورش   ”
      اند.   شخصيت   و   فرديت   كودكان   بايد   مورد   خوب

ها   نبايد   مورد   تنبيه   بدني   يا   ساير      احترام   باشد   و   آن
 “آميز   قرار   گيرند.   هاي   تحقير   رفتار

	قانون   والدين)   1،   بخش   فرعي   6بخش    (  

§ 
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سویدن   اعالميه   جھانی   حقوق   بشر   سازمان   ملل   مـتـحـد   را   تصـویـب   
کرده   است.   در   این   اعالميه   حقوق   ھمه   افراد   بيان   شده   است.   با   توجـه   بـه   

تـوانـد    ازدواج   تنھا   براساس   رضایت   زوج   و   زوجـه   مـی محتوای   این   اعالميه،   
    صورت   گيرد.   طبق   کنوانسيون   شورای   اروپا   (که   سویدن   نيز   عضو   آن   اسـت)

ھای   خانوادگی   و   مبارزه   بـا    درباره   جلوگيری   از   خشونت   عليه   زنان   و   خشونت
ھای   اجباری   اتخاذ    یا   انحالل   ازدواج    ،   سویدن   باید   اقداماتی   مبنی   بر   فسخ آن

�کند.

    ھای   دولتی   مسؤولـيـت   دارنـد حکومت،   پارلمان،   ادارات   محلی   و   ارگان
کننده   حقوق    تأمين ھا   و   قواعد،    که   برنامه اطمينان   حاصل   کنند   و   نظارت   کنند   

اند.   پارلمان   حين   انفاذ   قوانين   جدید   این   حقوق   را   مـدنـظـر   خـواھـنـد    اطفال
گرفت   و   محاکم   باید   حقوق   مندرج   در   کنوانسيون   اطفال   را   نيز   رعایت   کـنـنـد.   

استفاده   جنسی،   فيزیکی   و    عالوه   بر   موارد   دیگر،   از   اطفال   باید   در   برابر   سوء
 د. تزویجِ   اجباری   محافظت   شو

 درباره   زندگی   اطفال   خود   تصميم   بگيرم؟ مثابه   پدر   یا   مادر   حق   ندارم    آیا   من   به

ات    شان   تصميم   بگيرند؛   امـا   بـایـد   نـظـر درباره   اطفال والدین   حق   دارند   
ان   باالتر   رود،   بـه   ھـمـان   انـدازه    ھا   را   نيز   در   نظر   بگيرند.   ھرچه   سن   فرزند آن
ند.   والدین   باید   چيزی   را     ھای   بھتری   بگير توانند   درباره   زندگی   خود   تصميم می

این   حرف   بدین   معنـی   اسـت       ؛ شان   بھتر   است برای   فرزندان انجام   دھند   که   
شـان   را    شان   اجازه   دھند   تا   آرا،   افکار   و   احسـاسـات ھا   باید   به   فرزندان که   آن

 شان   توسعه   یابد. ان بيان   کنند   و   بگذارند   که   شخصيت   فرزند

ھا،   برای   آنان    شاید   فکر   کنيد   که   شما   با   تزویج   آن به   عنوان   پدر   یا   مادر،   
ھـای    تان   از   سنت خوب   است   که   اطفال .   شاید   فکر   کنيد،    کنيد می    کاری   نيکو

خانوادگی   پيروی   کنند.   اما   باید   به   یاد   داشته   باشيد   که   نداشتن   تمایل   آنـان   
ھا   از   این   ازدواج   در   آینده   رنج   خواھنـد   بـرد.    این   است   که   آن     به   ازدواج   نشانه

تـان   بـه    شاید   نيت   شما   نيک   باشد؛   اما   باید   بدانيد   که   مـجـبـورکـردن   فـرزنـد
�ھا   نيست. ازدواج،   ھرگز   به   معنای   مھربانی   شما   با   آن

نظر    تان   ھم به   عنوان   پدر   یا   مادر،   شاید   در   موضوع   ازدواج   با   فرزند  
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ھم   شایـد   تـحـت   تـأثـيـر    با   آن    ھا   احترام   بگزارید؛ باشيد   و   به   زندگی   آن
تان   قرار   داشته   باشيد.   در   چنين   حالتی،   مھـم   اسـت   کـه   مـنـفـعـت    محيط
توانند   با   شمـا   در   ایـن   مـوارد    تان   را   در   نظر   بگيرید   و   با   اداراتی   که   می  کودک

 تماس   بگيرید. کمک   کنند،   

تان   تحت    کنيد   درباره   به   ازدواج   دادن   کودکان   و   نوجوانان ھرگاه   تصور   می
باره   با   دفتر   خدمات   اجتماعی   یـا    توانيد   در   این ،   می تان   قرار   دارید فشار   محيط
قـانـون      ١١و   بخش   فـرعـی      ۵تان   مشورت   کنيد.   نظر   به   بخش    پوليس   محل

خدمات   اجتماعی،   اداره   خدمات   اجتماعی   مسئوليت   دارند   کـه   بـه   اطـفـال   
شان   کمک   و   از   آنان   حمـایـت   کـنـنـد.   پـولـيـس    ھای قربانی   جرایم   و   خانواده

سـت؛    تماس   بگيرد.   قانون   پشتيـبـان   شـمـا با   ما      ١١۴١۴تواند   با   شماره    می
شان   محافظـت    در   برابر   تزویجِ   خالف   ميل تان    خواھيد   از   فرزند شمایی   که   می

�کنيد.   
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شناسيد   که   در   ُچنين    کسی   را   می يا    قربانی   ازدواج   اجباری   استيد    ھرگاه   
تماس    يا   مراجع   زير    وضعيتی   ھست،   با   پوليس،   اداره   خدمات   اجتماعی،   

دارند   و   از   ھرگونه    محرم   نگاه   می    درباره   شما   را    بگيريد.   ادارات   معلومات
 کمک   به   شما   دريغ   نخواھند   کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلفون   حمایتی   ملی

ید   و   به   مشـورت   نـيـاز   داریـد؟   بـه    ای   یا   رضاکار آیا   شما   کارمند   حرفه
ستم   نامـوسـی،    بينيد   که   در   معرض    یا   نوجوانی   را   می    کودک ،    عنوان   مثال

کردن   جنسی   قرار   داشتـه    خشونت،   ازدواج   کودکان،   ازدواج   اجباری   و   مثله
ربـط   بـه    رسانی   از   طریق   ادارات   ذی یتی،   کمک باشد؟   ھدف   از   تلفون   حما

پذیر،   نوجوانان   و   بزرگساالن   برای   دسترسی   به   حـمـایـت   و    کودکان   آسيب
 کمک   مورد   نياز   آنان   است.

 223 57 60 ‐010شماره   تلفون:

 www.hedersfortryck.se/lansstyrelsen-ostergotlandوبسايت:   

 ھزینه   است محبت   بی

برای   افـرادی   چـون      «ھزینه   است محبت   بی»صفحه   چتی   با   عنوان   
بر   زنـدگـی   و       کنند شما   تھيه   شده   است.   برای   کسانی   که   احساس   می

شـان   مـبـتـنـی   بـر    کنند   زنـدگـی احساس   می یا    شان   تسلط   ندارند،    آینده
 ھا   و   فشارھای   خانوادگی   محدود   شده   است. خواست

ھا،   حـقـوق،    چيز   بپرسيد؛   مثالً:   محدودیت توانيد   درباره   ھمه شما   می
آميـز،     ھای   ناموسی   و   رفتارھای   خشونت ھای   اجباری،   ظلم محبت،   ازدواج

 مثله   جنسی   و   غيره.

https://dinarattigheter.se/hur-far-jag-hjalp/chatt-jour/  
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 سازمان   حقوق   زنان

کنيم.    ما   عليه   خشونت   خانوادگی،   خشونت   و   ستم   ناموسی   کار   می
شان    خواھند   درباره   حقوق صرف   می    یا ھایی   که   به   کمک   نياز   دارند    ما   به   آن

 کنيم. حاصل   کنند،   کمک   می    معلومات   بيشتری

انـد،    اسـتـفـاده   قـرار   گـرفـتـه ما   برای   اطفال   و   زنانی   کـه   مـورد   سـوء
دھيم.   برای   معلومات   بيشتر   لطفاً   بـا   مـا    ھای   متعددی   سازمان   می فعاليت

 تماس   بگرید. 

 : شماره   تلفون

  12 791-040 دفتر:

 88 80 363 -070: موبایل

 kvinnorattsforbundet@gmail.com:  ميل ای

 kvinnorattsforbundet.malmo@فيس   بوک:   

  Homepage: Kvinnorattsforbundet.orgصفحه   انترنيتی:   

 دیده نه   روسپی،   نه   ستم

 کند. کمک   می تحت   ستم        اين   اداره   به   زنان

 896 91 88 -070شماره   تلفون:   

 935 21 08 -076شماره   تلفون:   

 مرکز   بحران   برای   زنان   و   کودکان

 44 55 82 50 -08استکھلم:   

 80 93 367 -031گوتينبرگ:

 00 10 34 -040مالمو:   

 ھای   ناموسی انجمن   ملی   مبارزه   با   خشونت

 32 60 711 -08شماره   دفتر:   

 075 11 44 -070شماره   موبايل:   
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