
ازدواج اجباری

ازدواج

من، انتخاب 
من !

Persan - Perzisch



آیا از برنامه ریزی عروسی 

صحبت می کنند، از 

آیا از خودتان سوالعروسی شام؟

 می کنید، منی دانید

 چکار کنید؟

 >
 این بروشور برای خانم ها تهیه شده است، چرا که

 عمدتا دخرتان جوان، قربانیان اصلی ازدواج های

 اجباری محسوب می شوند. با این حال، آقایان و

 تعداد کمی از اقلیت های جنسی نیز شامل این مورد

 می شوند، که در آن اطالعات بسیار مفیدی پیدا

می کنند
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      آیا شام بعضی اوقات 

احساسات متناقضی دارید، 

احساس رسدرگمی می کنید؟



-  BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX - MARIAGES FORCÉS ازدواج اجباری

- 3 -

خالصه

I. در صورت ازدواج برنامه ریزی شده، چه باید کرد؟............................. 5

1. ازدواج مدنی در بلژیک............................................................. 5  

2. عروسی برنامه ریزی شده در خارج از کشور................................. 8   

3. مصادره اوراق هویت شام......................................................... 9   

10 ................................................. 4 .اجازه اقامت مرتبط با ازدواج؟  

II. ازدواج..................................................................................... 15 

17 ......................................................................... III. ازدواج اجباری

20 ............................ 1. ازدواج اجباری هامن خشونت جنسیتی است.  

22 ................. 2. دالیلی که برای ازدواج اجباری به آنها استناد میشود.   

28 ................................................ 3. عواقب ازدواج اجباری چیست؟  

31 .......................................... IV. قبل   از   ازدواج،  عالئم   هشدار   دهنده

V. نتیجه...................................................................................... 37



.I



1. ازدواج مدنی در بلژیک
کسی که مایل به ازدواج است، باید تقاضای خود را حداقل 14 روز قبل از تاریخ 

ازدواج به مامور ثبت مدنی اطالع دهد.  تا روز عروسی، امکان مخالفت با ازدواج 

وجود دارد. )از طرف یکی از همرسان، والدین و یا در صورت غیبت آنان از طریق 

(.. با این حال، این موضوع باید توجیه شود. نزدیکان

مراسم ازدواج در شهرداری حداقل 14 روز یا شش ماه بعد از تقاضا، با حضور 

شهردار یا مامور ثبت احوال برگزار خواهد شد.

 

بعد مامور اداره ثبت احوال، از هر دو زوج آینده، سوال خواهد کرد  آیا مایل 

هستند شخص مقابل خود را به همرسی بپذیرند مامور ثبت، قرارداد ازدواج را آماده 

کرده و سند ازدواج را تحویل می دهد، که در آن اسامی فرزندانی که در آینده به 

دنیا خواهند آمد، یا در صورت وجود، محله ای که ازدواج مذهبی در آن برگزار شده، 

نوشته می شود. اطالعات بیشرت را می توانید در سایت  Belgium.be مشاهده کنید.

شهردار، مامور ثبت و مسئولین اداره ثبت ازدواج، از وجود و ریسک ازدواج اجباری 

مطلع هستند. از آنجایی که ازدواج اجباری غیرقانونی می باشد، آنان نسبت به هر 

گونه شواهدی مبنی بر اجباری بودن ازدواج توجه خواهند داشت و می توانند مانع 

از ازدواج شوند.

1  https ://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/mariage/  
 le-mariage/la-celebration-du-mariage

2  https://www.belgium.be/fr/famille/couple/mariage/formalites

در صورت ازدواج برنامه ریزی شده، چه باید کرد؟
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در طی انجام ازدواج: 
از آنجا که احتامال با کسی همراه خواهید بود،  ایده آل این است که راهی برای 

صحبت کردن در مورد مشکل خود به تنهایی با شخص مسئول در اداره  پیدا کنید. 

همیشه برای اداره شهرداری، این امکان وجود دارد که عذری در لحظه آخر پیدا 

کند، یک مورد اضطراری، مثال به دلیل برگه ای که هنوز آماده نیست و یا غیره.

 اگر نتوانستید به طور خصوصی با کسی گفتگو کنید، باید از طریقی که ما آن را 

زبان بدن می نامیم، استفاده کنید و مخالفت خودت را از این طرق بیان کنید: لبخند 

نزنید، رسخود را پایین بیندازید، نگاه خود را برگردانید، ...عالمت هایی که بتواند 

توجه دیگران را جلب کند، چون عجیب است که عروس آینده در روز عروسی 

خودش خوشحال نباشد. شام همینطور می توانید با نگاه انداخنت به شخص مقابلتان، 

با تکان دادن رسخود، با دست هایتان مخفیانه عالمت بفرستید....

 بین زمان تقاضا و روز ازدواج در واقع:
 شام 14 روز اداری وقت دارید که به تنهایی به شهرداری برگردید و سعی کنید از 

ازدواجتان جلوگیری کنید.

درزمان انجام ازدواج:
 در این هنگام با توجه به حضور اطرافیان انجام این کار بسیار مشکل خواهد بود، 

اما شام هنوز هم می توانید قبل از اعالم رضایت خود، با ازدواج مخالفت کنید.
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بعد از ازدواج :
 میتوانید آن را کنسل کنید، زیرا به قوانین بلژیک احرتام گذاشته نشده است.

 بر خالف طالق، لغو کردن یک ازدواج به این معنی خواهد بود که ازدواج هرگز 

وجود نداشته است، یعنی هیچ اثری از آن باقی نخواهد ماند.

با این حال برای لغو ازدواج خود، باید متام مدارک موجود که نشان دهنده اجباری 

بودنش است )و بنابراین شام باید شواهد، اسناد، ایمیل ها، پیام های متنی، عکس ها 

و غیره( را فراهم کنید. این روند قضایی سنگینی است که شام می توانید توسط 

کسی، همراهی شوید.
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2. عروسی برنامه ریزی شده در خارج از کشور

آیا یک مسافرت به خارج از کشور با خانواده تان برنامه ریزی شده است، شام نگران 

یک ازدواج اجباری هستید؟

موضوع را به اطالع رسویس های ویژه راهنامیی که شام را همراهی می  کنند، 

برسانید )مشخصات آنان را در صفحه XXX خواهید یافت(، و همچنین یک شخص 

مورد اعتامد در اطرافیان خود بیابید، در مورد ترس های خود در رابطه با ازدواج و 

نگرانی خود مبنی بر اینکه دیگر منی توانید به بلژیک برگردید، گفتگو کنید.

شام می توانید با او تصمیم بگیرید، که اگر شام در یک تاریخ مشخص به بلژیک 

بازنگشتید، برای پیدا کردن شام، به مقامات مسئول خرب دهد.

مهم: همچنین یک نسخه از اسناد، مدارک شناسایی و اطالعات خود را در 
اختیارشان قرار دهید، به ویژه:

<  سفر: تاریخ رفت و برگشت، ساعت، شامره پرواز بلیط...؛

<  محل اقامت :  آدرس - شخصی که شام را همراهی می کند و افرادی که در آن 

محل سکونت دارند )اسم، فامیل، آدرس ...(؛

<  مهامنی / مراسمی برنامه ریزی شده : محل و تاریخ آن؛

<  اطرافیان :  مشخصات نزدیکانی که در بلژیک می مانند.
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3. مصادره اوراق هویت شام

شام در خارج هستید و مدارکتان مصادره شده است:

< اگر شام بلژیکی هستید با سفارت یا کنسولگری بلژیک در محل، متاس برقرار 

کنید .. شام در این صورت می توانید برگه »جواز عبور« را دریافت کنید که با آن 

می توانید وارد بلژیک شوید. آدرس و شامره تلفن سفارت آنجا را )بسته به کشوری 

که می روید( جستجو کرده و حفظ کنید.

 

< اگر بلژیکی نیستید، می توانید به اداره پلیس بروید و گم شدن یا دزدیده شدن 

مدارک خود را اطالع بدهید. شام حتی می توانید به اداره شهرداری منطقه خود در 

بلژیک زنگ بزنید و از آنها یک گواهی که شام در این شهرداری ساکن هستید را 

تقاضا کنید تا برایتان بفرستند و بعد با آن مدرک به سفارت یا کنسولگری بلژیک، 

در آن کشوری که هستید مراجعه کنید. شام می توانید یک پاسپورت جدید ملی یا 

یک ویزای برگشت را از سفارت بلژیک تقاضا کنید. آدرس و شامره تلفن سفارت 

آن محل )بسته به کشوری که می روید( را جستجو کنید و حفظ کنید.

3 https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consu  
 lats/ambassades_et_consulats_belges_a_l_etranger
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4. اجازه اقامت مرتبط با ازدواج؟

اگر اجازه اقامت شام با ازدواج شام مرتبط می باشد، باید با یک انجمن تخصصی در 

متاس باشید که بتواند متام راه حل های ممکن را با شام در نظر بگیرد. آدرس ها را در 

زیر پیدا خواهید کرد:

 !
همه این خدمات رایگان و محرمانه هستند
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Réseau Mariage et Migration  
Rue de l’Alliance 20 
1210 Bruxelles 
02/241.91.45 
info@mariagemigration.org 
http ://www.mariagemigration.org/ 
—
La Voix Des Femmes  
Rue de l’Alliance 20 
1210 Saint-Josse 
02/218.77.87  
lvdf@lavoixdesfemmes.org 
https ://lavoixdesfemmes.org/
—
EXIL 
Avenue de la Couronne 282 
1050 Bruxelles 
02/534.53.30
info@exil.be 
https ://www.guidesocial.be/
exilasbl/
—
Police : Coordination  
Mariages Forcés  
02/249.25.33 
cmfzonebruno@gmail.com

Planning Marolles 
Rue de la Roue 21 
1000 Bruxelles 
02/511.29.90
planningmarolles@skynet.be 
http ://planningmarolles.be/
index.php/fr/

اگر شام تحت عمل ختنه دستگاه 

تناسلی قرار گرفته اید یا در معرض 

انجام آن قرار دارید:
GAMS Belgique 
Rue Gabrielle Petit 6 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
02/219.43.40 
info@gams.be 
http ://gams.be/
—
Intact ASBL  
Rue des Palais 154  
1030 Bruxelles 
02/539.02.04 
contact@intact-association.
org 
https ://www.intact-association.
org/

)Bruxelloise( مشخصات خدمات کمک در منطقه بروکسل
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Pour les mineurs SOS 
enfants-ULB 

CHU Saint-Pierre 
Rue Haute 322 
1000 Bruxelles 
02/535.34.25 
sosulb@ulb.ac.be 
https ://sos-enfants.ulb.
ac.be/

اگر شام تحت خشونت قرار گرفته اید یا 

با ریسک قرار گرفنت در معرض خشونت 

مواجه هستید:
Centre de Prévention des 
Violences Conjugales et 
Familiales 
Boulevard de l’Abattoir 27-28 
1000 Bruxelles 
02/539.27.44 
violences.familiales@misc.
irisnet.be 
https ://www.
ecouteviolencesconjugales.be/
—
Centre de Prise en charge des 
Violences Sexuelles

CHU Saint-Pierre 
Rue Haute 322 
1000 Bruxelles 
02/535.47.14 
02/535.45.42 
CPVS@stpierre-bru.be 
24h/24h, 7jours sur 7 
https ://www.stpierre-bru.be/fr/
services-medicaux/gynecologie-
obstetrique/320-rue-haute-1/
centre-de-prise-en-charge-des-
violences-sexuelles-1
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خطوط راهنام )متاس رایگان(:
Réseau Mariage et Migration : 0800/90.901  
LUNDI, MARDI, VENDREDI DE 10H À 16H  

MERCREDI, JEUDI DE 10H À 13H 
Ecoute violence conjugale :  0800/30.030 (24H/24)
Service Ecoute-Enfants : 103 (24H/24) 
Télé-accueil : 107 (24H/24) 
Écoute Jeunes : 078/15.44.22 (24H/24)

خطوط اضطراری )متاس رایگان(:

Police :    101 en cas d’urgence en 
Belgique.

Urgences :  112 en cas d’urgence et 
d’agression, partout en Europe.  
112 BE-App : pour 
smartphone. Discussion 
possible par chat 
https ://www.112.be/fr/app

اینرتنت
http ://monmariagemappartient.be
https ://mariages-forces.be/le-mariage-force/
https ://www.ecouteviolencesconjugales.be/
https ://www.we-access.eu/fr 

)در سطح اروپا اما نقشه می تواند روی بروکسل بزرگنامیی شود(

- 13 -
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ازدواج...

ازدواج یک عمل رسمی است که به این طریق بین دونفر از جنس مخالف یا از یک 

جنس، اتحادی ایجاد می شود. ازدواج تعهدی است که بین دو نفر انجام می گیرد، که 

در محیط ما مرتادف با عشق و حق آزادی است )چیزی که در زمان گذشته همیشه 

انجام نشده است!(.

در بلژیک، رشایطی وجود دارد تا دو نفر بتوانند با هم عروسی کنند:

< سن حداقل دارای 18 سال؛

< که پیوند خویشاوندی نداشته باشند )مثل برادر و خواهر، پرس عمو، دخرت عمو، 

دخرت عمه، پرس عمه و غیره(؛

< مجرد باشند )ممنوع است که کسی دارای چندین همرس باشد(؛

< دادن رضایت آزادانه و آگاهانه;

ازدواج مدنی )قانونی( در شهرداری صورت می گیرد.

ازدواج مذهبی یا سنتی )اختیاری( است، باید پس از ازدواج مدنی انجام شود و 

ارزش قانونی ندارد.

ازدواج انواع مختلفی دارد: ازدواج های عاشقانه، ازدواج های سفید )برای به دست 

آوردن یک امتیاز در رابطه با اقامت(، ازدواج های خاکسرتی )وقتی یکی از رشکا 

صادق نیست و به منظور اقامت به آن سوء نظر دارد(، ازدواج مذهبی یا سنتی، 

ازدواج ترتیب داده شده )با تصمیم خانواده اما با رضایت آزادانه و آگاهانه همرسان 

و آزادی امتناع(، ازدواج زودهنگام )قبل از 18 سالگی(، ازدواج اجباری )بدون 

موافقت حداقل یکی از افراد که قصد ازدواج دارند(.
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» هیچ ازدواجی ] [ معنایی ندارد، زمانی که بدون رضایت آزاد زوجین انجام گیرد و 

یا اینکه  رضایت حداقل یکی از طرفین تحت خشونت یا تهدید گرفته شده باشد. «

 )ماده 146 تق )ter از قوانین مدنی بلژیک(.

رضایت به معنی موافق بودن است.

 در رشایط ازدواج، اعالم رضایت باید به صورت آزادنه و آگاهانه صورت گیرد، فرد 

باید فرصت »دریافت متامی اطالعات الزم، درک متام مطالب، و فکر کردن به آن را 

داشته باشد، و نباید تحت نفوذ هیچ شخصی از بیرون  برای گرفنت تصمیم قرار گیرد 

.)2020 – Amnesty Jeunes(

ازدواج بدون رضایت، و بنابراین اجباری، طبق قانون ممنوع شده است: »هر کسی 

که شخص دیگری را وادار به ازدواج کند، به سه ماه تا پنج سال زندان و 250 تا 

5000 یورو جریمه نقدی محکوم می شود. اقدام به این کار با مجازات زندان از دو 

. ماه تا سه سال و جریمه نقدی از 125 تا 2500 یورو مجازات خواهد شد.«

4 Art. 391sexies du Code pénal

ازدواج اجباری 
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<< آیا رضایت شام مورد احرتام واقع شده است؟ این هم چندین راه برای جواب 
به آن:

1. رضایت شامداوطلبانه بود؟ آیا شام واقعا آن را شخصا می خواستید؟

2. والدین شام یا همرس آینده شام بررسی کردند که رضایت شام واضح است؟ 

نداشنت جرات نه گفنت، به معنی بله گفنت نیست!

3. آیا شام دارای توانایی کامل برای رضایت دادن می باشید ؟ متام اطالعات الزم و 

زمان کافی برای فکر کردن، بدون اسرتس یا فشار را در اختیار داشتید؟

4. آیا برای شام فرصت و زمان الزم وجود داشت که در هرمرحله بتوانید، رضایت 

خود را اعالم کنید؟ قبول زمانی برای دیدار با یک مرد، به این معنی نیست که 

شام موافق هستید بعد با او ازدواج کنید، یا مجبور به آن کار باشید.

5. رضایت داشنت به معنی  قابلیت لغو کردن هم هست: این امکان وجود دارد که 

تصمیمتان عوض شود و تصمیم نهایی نه باشد.

در ازدواج اجباری، به رضایت دخرت جوان احرتام گذاشته منی شود.
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 بعضی اوقات پیش می آید که یک دخرت جوان فکر می کند که در یک جشن فامیلی 

رشکت می کند، بدون اینکه خرب داشته باشد که برگزاری این جشن برای مراسم 

ازدواج خود او ترتیب داده شده است.

 بعضی از دخرتان جوان حتی مطلع نیستند که ازدواج کرده اند - آنها تحت تهدید، یا 

باج گیری قرار نگرفته اند اما کسی در مورد رضایت داشنت یا نداشنت آنها سوال نکرده 

است، پس این کار به معنی ازدواج اجباری است.
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1. ازدواج اجباری هامن خشونت جنسیتی است

دخرتان جوان بسیار بیشرت از پرسان جوان تحت خشونت جنسیتی قرار می گیرند. 

جنسیت نشان دهنده نقش ما، رفتارها، روابط اجتامعی است که یک جامعه برای 
زن ها و مردان تعیین کرده است )این یک ساختار اجتامعی است(.

خشونت های جنسیتی بطور خاص به جنسیت فرد )با تفاوت بیولوژیک بین زن ها 

و مردان( و انتظارات از نقش او در جامعه )کلیشه های جنسیتی( ربط دارد.

 منونه کلیشه های منسوب شده برای دخرتان: زیبا بودن، مطیع بودن، مراقبت کردن 

از دیگران، ... برای پرسان: قوی بودن، هرگز گریه نکردن، قدرت داشنت ...

 

چرا این تفاوت بین دخرتان و پرسان وجود دارد؟

چون به دخرتان و پرسان نقش های متفاوتی از بدو تولد داده می شود که آنان 

باید از آن پیروی کنند و در نتیجه روابط زنان و مردان برابر نیست. این مربوط به 

روابط سلطه گرایانه مردان بر زنان است که مرد ساالری نامیده می شود.
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بنابراین، حتی امروزه، بعضی از خانواده ها یا جوامع، دخرتان و زنان را برای متام 

زندگی نابالغ تلقی می کنند، و برای آنها غیرقابل تصور است که وی می تواند خصوصا 

بدون شوهر خود مختار و آزاد باشد.

این نابرابری در خشونت جنسیتی که ازدواج اجباری از عواقب آن  می باشد، بسته 

به جنسیت بسیار متفاوت است: یک مرد آزادی خود را حفظ خواهد کرد، او 

قضاوت نخواهد شد اگر روابط غیر از زناشویی خارج از منزل داشته باشد، مورد 

خشونت جنسی قرار منی گیرد، او مجبور به بارداری ناخواسته منی شود ...

در حالیکه ...شام از هامن حقوقی برخوردار هستید که پرسها !
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2. دالیلی که برای ازدواج اجباری به آنها استناد میشود

خانواده ها و جامعه ای که ازدواج اجباری را عملی می کنند، این کار را با توجه به 

زمینه اجتامعی، فرهنگی، اقتصادی انجام می دهند...اگرچه گاهی اوقات به نظر 

می رسد فرد نیت خیرخواهانه دارد )حفاظت، مراقبت از آینده دخرت خود، حفظ 

روابط خانوادگی(، در نهایت مانع از تبدیل شدن وی به یک بزرگسال و مستقل 

شدن او می شود که اولین وظیفه هر پدر و مادر می باشد.

برای حفظ ریشه های آن، برای احرتام به سنت ها یا دین:

در زمینه مهاجرت، ازدواج اجباری بین افراد که از یک فرهنگ و یک جامعه 

هستند، می تواند برای برخی از خانواده ها، به معنی محافظت از دنیای بیرون و 

حفظ وابستگی آنان با کشور خود تلقی شود. بنابراین، آنها احساس وفادار بودن 

به سنت هایی را دارند، که در ذهن آنها زنده مانده در حالی که بعضی اوقات این 

سنت ها در کشور مبدا زیر سوال رفته اند...

امید به حفظ و انتقال ریشه خود، منی تواند دلیلی برای

 خشونت در یک ازدواج خالف میل شخصی شام باشد!

5  Source : Rapport sur la pratique des mariages forcés au Canada : en-
trevues avec des intervenant(e)s de première ligne. Une recherche 
exploratoire menée à Montréal et à Toronto en 2008. Naïma Bendriss

 !
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برای حفظ اتحاد بین خانواده ها

ازدواج اجباری شاید بتواند راهی برای احرتام به یک پیامن همبستگی با خانواده 

دیگری از یک جامعه نیز باشد.

 این ازدواج می تواند راهی برای اطمینان والدین در فراهم کردن وضعیت 

مناسب تری برای دخرتشان باشد، یا به دو خانواده اجازه می دهد پیوندهای جامعه 

را تقویت کنند.

 اگرزوجین دارای یک رابطه فامیلی باشند، ممکن است موضوع حفظ اموال مادی 

در خانواده نیز مطرح باشد.

 اگر امنیت مادی برای متام خانواده رضوری است، منی تواند به رضر 

منافع و رشف شام متام شود!

برای حفظ یا برقراری رشافت خانوادگی:

»افتخار« معرف عزت و مالحظه ای است که نسبت به شخصی در هنگام اتخاذ 
رفتاری با وقار و شایسته، مطابق با تعداد معینی از قوانین وضع شده توسط یک 

جامعه یا یک دولت در نظر گرفته شود. بنابراین افتخار مرتادف آبرو و عزت است. 

برعکس آن خجالت و بی آبرویی است...
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در بعضی از جوامع، مقرراتی وجود دارد که باید از آنها پیروی شود تا اینگونه به 

نظر برسد که یک دخرت دارای عزت نفس است: اطاعت کردن، لباس پوشیدن به یک 

صورت خاص، ارتباط نداشنت با پرسها، باکره ماندن تا زمان ازدواج، همرس خوبی 

بودن و مادر خوبی بودن و غیره.

اگر یک دخرت جوان از این مقررات دوری کند، شاید دلیلی برای خجالت خانواده به 

حساب بیاید. بنابراین ازدواج راهی برای حفظ و برقراری رشافت خانواده می باشد.

 »عدم تسلیم در برابر این تعهدات می تواند حتی، پایه های پیوند خانوادگی را زیر 

. سوال بربد و اشخاصی که در انجام این مقررات کوتاهی می کنند، طرد شوند«

 این عمل در واقع بخشی از  خشونتی است که با افتخار پیوند خورده است. 

رفتارهای خشونت آمیزی که یک یا چند نفر از اعضای خانواده نسبت به شخصی که 

مایه رشمساری خانواده تلقی می شود، اتخاذ می کنند که می تواند کل جامعه را تحت 

تأثیر قرار دهد. این خشونت می تواند منجر به وقوع جرم شود.

6   Rapport sur la pratique des mariages forcés au Canada : entrevues 
avec des intervenant(e)s de première ligne. Une recherche explora-
toire menée à Montréal et à Toronto en 2008. Naïma Bendriss p.16
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آیا احرتام گذاشنت متقابل به همه افراد خانواده، رصف نظر از سن

 و جنسیت، بیشرت باعث افتخار نیست تا اینکه این بار متام خانواده

 فقط بر دوش یکی از اعضای فامیل باشد؟ 

به دنبال بارداری خارج از ازدواج

مسئله باکره بودن دخرتان در بعضی از فرهنگ ها از اهمیت بسیاری برخورد دار 

است و به عنوان مناد رشف و نجابت برای دخرتان، برای خانواده و برای جامعه آنان 

به نظر می آید.

 با این حال، نگرانی باکره بودن فقط مربوط به دخرت جوان است و ما دوباره به 

کلیشه های جنسیتی و سلطه مردان بر می گردیم: پرسی که باکره بودنش را خارج از 

ازدواج از دست داده است مورد سوال قرار منی گیرد و این کار برای او ننگ نیست.

در نتیجه، والدین گاهی دخرتان خود را مجبور به ازدواج با پدر کودکی می کنند 

که در روابط خارج از ازدواج از او باردار شده اند تا رشافت و آبروی خانواده را 

»بازگردانند«.

از دست دادن بکارت یا داشنت یک فرزند حق شامست.

این کار منی تواند توجیه کند که شام به ازدواج اجباری تن بدهید!
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برای کنرتل متایالت جنسی دخرتش

بعضی خانواده ها از ترس باردار شدن خارج از ازدواج و یا از دست دادن بکارت 

دخرتشان، خیلی زود آنان را عروس می کنند. این ازدواج، که در واقع برای حفظ 

آبروی آنان است، به آنها این اجازه را نیز می دهد تا از این طریق متایالت جنسی 

دخرت خود را کنرتل کنند و قدرت مرد ساالری را حفظ کنند.

از طرف دیگر، همیشه در ارتباط با کلیشه های جنسیتی، تصور اینکه هویت 

جنسیتی فرزندی با انتظارات مربوط به جنسیت وی مطابقت نداشته باشد )مانند 

شخص تراجنسیتی( یا گرایش جنسی غیر دگرجنس گرایانه ندارد )به عنوان مثال 

همجنسگرا یا دوجنس گرا بودن( برای خانواده هاخوشایند نیست. ازدواج اجباری 

برای بازگرداندن آبروی خانواده و  معالجه همجنس گرایی انجام می شود، که البته 

واضح است که چنین چیزی درست نیست، همجنس گرایی یک بیامری نبوده، بلکه 

یک  کشش طبیعی جنسی و یا عشق نسبت به یک فرد از هامن جنس است که 

قابل کنرتل نیست.

روابط عاشقانه شام، جنسیت شام، گرایش جنسی شام...

تنها به خود شام مربوط می شود!
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برای حفاظت از دخرت »نابالغ« خود

دخرتان جوان هنوز در بعضی از خانواده ها و جوامع در متام مدت زندگی به عنوان 

یک فرد نابالغ محسوب می شوند، پس باید کسی برای مراقبت از آنان اقدام کند و  

برای خوبی آنان به جای آنان عمل کند.

آن ها فکر می کنند که ازدواج به دخرتشان اجازه می دهد که در امینت قرار گیرند، 

مخصوصا وقتی که همرس آنها از یک خانواده یا جامعه باشد.  

با این حال، این دخرتانشان نیستند که قادر نبودند از خود حامیت کنند، این والدین 

هستند که با نگرانی هایشان، مانع مستقل شدن فرزندانشان می شوند.

شام نیز این توانایی را دارید که مانند پرسان از خودتان حامیت کنید
 

 اگر به شام این فرصت را بدهند که خودتان واکنش نشان دهید!
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3. عواقب ازدواج اجباری چیست؟

: ازدواج اجباری می تواند تاثیرات جسمی و روانی با عالئم زیر را در پی داشته باشد

7  Source : GAMS Belgique, Mariage forcé et asile – Fiche spécifique 2, 
GBV & Asylum – Learn & act, Bruxelles, 2019.

قبل از ازدواج

فشارها ی خانوادگی و اجتامعی

نظارت و کنرتل +++

باج گیری، قلدری، توهین

محرومیت از )بیرون رفنت، موبایل، پول، غذا، برگه های شناسایی، مخفی کردن شام،...(

ممنوع کردن رفنت به مدرسه

انزوا، حس تنهایی

خشونت از هر نوعی )کالمی، جسمی، روانی...(، تهدید به مرگ

عمل برای بازسازی کردن پرده بکارت با عواقب آن بر روی سالمتی، عفونت احتاملی،
 تاثیر بر متایالت جنسی...

حس دوگانگی، وفاداری، حس دو تکه شدن، احساس خیانت، از دست دادن
 بردباری، از دست دادن اعتامد به خود و اطرافیان
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              بعد از ازدواج

روابط جنسی با خشونت )به معنی تجاوز( و بدون جلوگیری:
بارداری )ها( ناخواسته  

خشونت از هر طریقی )کالمی، جسمی، روانی...(

نظارت و کنرتل +++

مجبور شدن به پایان دادن به مدرسه یا کار کردن، بخاطر نگهداری از بچه ها، از خانه، یا 
فامیل همرس

از دست دادن استقالل فردی و اجتامعی و اقتصادی

اختالالت در تغذیه، اختالالت در خواب

احساس رشم، کاهش اعتامد به نفس و اطمینان به خود، نفرت، اضطراب

افرسدگی، خود آزاری کردن، افکار خودکشی
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IV.



قبل از ازدواج،

 عالئم هشدار دهنده:

از ابتدای نوجوانی، برخی از جزئیاتی که ممکن است بی اهمیت به نظر 

برسند، برعکس شام را مجبور به رعایت نکات احتیاطی خاصی می کنند:

<  شام با شخصی از یک فرهنگ متفاوت یا دین متفاوت در رابطه هستید. والدین 

شام ارتباطات شام را، همینطور طرز فکر کردنتان و لباس پوشیدنتان را تائید 

منی کنند؛

< شام دوستان پرس دارید، و والدین شام می ترسند که »مردم چه می گویند«؛

<  خانواده بیرون رفنت شام و روابط شام را کنرتل می کنند، مخصوصا اگر با پرس 

باشد و شام دیگر اجازه ندارید تنها به جایی بروید.

< خانواده شام عکس مرد هایی که دوست دارند به شام معرفی کنند را نشان 

می دهند؛ عکس های شام را به آن ها نشان می دهند...؛

< خواهر شام یا یکی از دخرت عمو و دخرتخاله هایتان از این طریق ازدواج کرده و 

شاید حتی در جشن عروسی آنها رشکت کرده باشید؛

< خانواده برنامه ای برای گذراندن تعطیالت در کشور شام یا والدینتان را دارند. شام 

بی صربانه می خواهید بروید، در عین حال، حس می کنید که دارند چیزهایی را 

از شام پنهان می کنند. از مراسم جشن حرف می زنند، اما شام خرب ندارید برای 

کیست و به چه مناسبتی است؛
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< تلفن شام و همینطور کامپیوترتان را مصادره می کنند. برقرارکردن ارتباط با دنیای 

بیرون دشوارتر شده است؛

< خانواده شام بعضی از دوستی های شام را ممنوع می کنند که »برای شام خوب 

نیست«، شام دیگر منی توانید در فعالیت های بیرون از مدرسه رشکت کنید و شام 

حتی دیگر به مدرسه منی روید؛

< خانواده تاکید می کنند که ازدواج کردن برای آینده شام خیلی مهم است. 

می توانند از عشق به خانواده و وفادار بودنتان استفاده کنند، برای اینکه شام 

نتوانید جواب رد به ازدواج بدهید؛

< اگر با ازدواجت موافقت نکنید شام را تهدید می کنند یا مورد خشونت نزدیکان 

قرار می گیرید )محرومیت از بیرون رفنت، خورد و خوراک، آزادی، خشونت، 

زندانی شدن ...(؛

< خشونت ممکن است خشونت جسمی باشد مانند )سیلی زدن، لگد مال شدن،...( 

یا از نظر روانی )فشار، باج گیری عاطفی(، کالمی )داد و بیداد کردن، توهین 

کردن...(، و یا حتی مادی و اداری )پول تو جیبی، تلفن یا مدارک شناسایی 

مصادره شده ( انجام شود؛

امکان دارد که همزمان چندین شکل از خشونت به شام تحمیل شود.

 

در هر صورت، اگر خودتان را زیر سوال می برید )شک کردید(، به 

معنی این است که یک خربی هست.

باید هر چه رسیعرت عکس العمل نشان بدهید، چرا که ازدواج اجباری 

عواقب سنگینی برای شام خواهد داشت!

- 32 -

 !



-  BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX - MARIAGES FORCÉS ازدواج اجباری

 !

در مواجهه با یک پروژه ازدواج اجباری، طبیعی است که احساس رسدرگمی کنید، 

اینکه منی دانید چه باید بکنید، چگونه عکس العمل نشان دهید، ترسیده باشید ... 

خصوصاً اینکه مخالفت با تصمیمی که اعضای خانواده شام گرفته اند دشوار است: 

عشق به والدین، پیوندهای خونی، بسیار قدرمتند است. همچنین پرواز به سمت 

ناشناخته ها و داشنت قدرت، شهامت، مسئولیت اداره زندگی خود بسیار ترسناک 

است.

تنها، شکسنت چرخه ازدواج اجباری مستلزم پذیرش این خطر است، زیرا این یک 

مسئله فوری است و از همه عواقب جدی ذکر شده در باال جلوگیری خواهد کرد.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که واکنش نشان دهید،

 تنها منانید و در خارج از خانواده در مورد آن صحبت کنید. سپس،

 در ارسع وقت با انجمن های تخصصی متاس بگیرید. 

)جزئیات متاس در صفحه 10(

انجمن های تخصصی وجود دارند که می توانند دخرتان جوان را کمک و همراهی 

کنند، آنها مجهز به یک تیم حرفه ای هستند )با کمک های روانی، حقوقی،

 اجتامعی ...(.
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درخواست کمک همیشه آسان نیست ، مخصوصا وقتی ما از روش کمک حرفه ای 

آنان اطالعی نداشته باشیم. باید این را بدانید که مالقات کردن با این مراکز 

حرفه ای، در صورتی اطمینان بخش است که:

<  نه والدین شام و نه فامیل شام، نباید از رجوع کردن شام و هرچه در آنجا عنوان 
کرده اید، مطلع شوند. متامی پرسنل  تحت پوشش  محرمانه و حرفه ای کار  

می کنند، و  منی توانند در مورد چیزی که بین شام صحبت شده به خانواده تان 

اطالع دهند؛

<  یک شخص مطمنئ می تواند شام را همراهی کند )یک معلم، یک دوست، یکی از 
اعضای PMS )مراکزسالمت روان( از مدرسه شام، یا غیره.(؛

<  شام بدون قضاوت و با مهربانی پذیرفته می شوید. پرسنل آنجا، برای کمک به 
شام حارض هستند، که با احرتام گذاشنت به موقعیت و انتخاب خودتان، به ترس ها 

و نیازهای شام گوش فرا دهند.

< شام را بر اساس موقعیت راهنامیی و همراهی می کنند: مثال کمک حقوقی در 
ارتباط با حق و حقوقی که دارید یا تقاضای کمک مالی یا کمک برای مسکن و 

غیره؛

< حتی این امکان نیز وجود دارد در مواقع اضطراری، تا زمان پیدا کردن راه حل 
طوالنی تری در یک مرکز پذیرش سکونت کنید که آدرس آن محل برای امنیت شام 

مخفی نگه داشته می شود.
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این بسیار مهم است که شام کپی متام مدارک شناسایی خود را بیاورید.

 در واقع این اسناد برای انجام کارهای اداری شامست، برای حقوق شام، برای 

تقاضای کمک شام، ... مهم این است که همیشه به آنها دسرتسی داشته باشید.
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V.



 نتیجه

تصمیم گرفنت برای مخالفت با خانواده برای در دست گرفنت مسئولیت زندگی 

خود احتامالً سخت ترین و دردناک ترین تصمیم است. این کار شجاعت بی نظیری 

می خواهد. با متام این، شام تنها نیستید و برای هر قدم، پشتیبانی مورد نیاز خود 

را پیدا خواهید کرد!

تنها منانید،

 راه حل وجود

 دارد!
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این بروشور ابتکاری از سوی وزیر امور دولت، مسئول فرصت یکسان برای همه، 

آقای نوول بن هامو، به عنوان بخشی از طرح توقف خشونت، در بروکسل برای 

مبارزه با خشونت علیه زنان تنظیم شده است..

نارش مسئول:

Rochdi Khabazi

مدیر عامل:

Bruxelles Pouvoirs locaux

2 Place Saint-Lazare

Bruxelles 1035 

www.pouvoirs-locaux.brussels

تصاویر:

گرافیک:

www.trinome.be
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 کاغذ ، مطابق با پرچسب مخلوط چوپ با الیاف

.بازیافتی چاپ شده است
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Service public régional de Bruxelles
Bruxelles Pouvoirs locaux
Place Saint-Lazare 2
1035 Bruxelles
www.pouvoirs-locaux.brussels

Dépôt légal : 2021/11.404/4/16

 از زمان ورود به دوران نوجوانی، می شنوید که والدین برای عروسی شام برنامه ریزی 

می کنند.

 این ازدواج باعث افتخارشان می شود، شام سنت ها را تداوم می دهید و افتخاری برای 

متام خانواده می شوید. عالوه بر این، از نظر آن ها این کار تضمینی برای شادی و امنیت 

شامست. با این حال، شام احساس می کنید آماده نیستید، شام می خواهید تحصیالتتان 

را ادامه بدهید، دوستهایتان را ببینید و هنوز به ازدواج و بچه دار شدن فکر منی کنید. 

مخصوصا این که شام می خواهید حق انتخاب داشته باشید...

 بنابراین، شام از ناامید کردن والدین خود می ترسید اگر انتظارات آنها را بر آورده نکنید...

 رد این آیا به معنی ریسک از دست دادن آنهاست و اینکه شام تنها مبانید؟ چطور 

می توانیم به فامیل و به خود وفادار باشیم؟ چه اتفاقی می افتد اگر شام بگوید »نه«؟

این بروشور به شام کمک می کند تا دید آگاهانه ای پیدا کنید و راه خودتان را بروید و با 

کمک بسیاری از افراد که آماده کمک به شام هستند، راه خود را انتخاب کنید.

این بروشور برای خانم ها تهیه شده است، چرا که عمدتا دخرتان جوان، قربانیان اصلی 

ازدواج های اجباری محسوب می شوند. با این حال، آقایان و تعداد کمی از اقلیت های 

جنسی نیز شامل این مورد می شوند، که در آن اطالعات بسیار مفیدی پیدا می کنند.


