
 بمانيدمصئون خارج از امريكا  در
 

 

ما  ،ه آن مواجه هستيدمی کنيد يا بفرار اگر از ازدواج اجباری 
اگر  .شما را تشويق می کنيم که در اياالت متحده آمريکا بمانيد

در معرض خطر قرار می  ، بيشترارج از آمريکا باشيدخدر 
خواهد بود. اگر فکر  بسيار دشوار ا ک به شمگيريد و کم

ميکنيد که در کشور ديگری با ازدواج اجباری روبرو 
با ما تماس بگيريد تا گزينه های  د شد قبل از سفرخواهي

  موجود تان را بررسی کنيم.
 

امريکا برسيد مسايل ساده ای  ازکه به خارج  همين
ممکن است دشوار خواهد شد. تلفن کردن هم  همچون
به شما  را هایکمک تا حدی بتواند خارجه آمريکا وزارت 
امريکا  فقط برای شهروندان خدمات اما اين انجام دهد،

کشوری با  ازها اين کمک  ميزانو باشدامکان پذير می 
  . کشور ديگر متفاوت است

 

خارج از که به  است ه شما طوری تنظيم شدهبرنام اگر
که مورد اعتماد تان است  ، به کسانیسفر کنيد امريکاه
کنيد  سفر جابه آن که قرار است مکانی زمان و معلومات

، محل بود و باشبه شمول موقعيت و معلومات تماس  را
را شريک  تان پرواززئيات جو معلومات پاسپورت 

هوشمند اگر شهروند امريکا هستنيد در برنامه . سازيد
زيرثبت نام ک ارجه در لينشموليت مسافران وزارت خ

کان دسترسی معلومات شما و برنامه کنيد که اين لينک ام
  . های سفر شما را برای دولت فراهم می کند

 ,https://step.state.gov/step 

 مرکز عدلیبرنامه جلوگیری از ازدواج اجباری 
 هطاهر

با مرکز عدلی طاهره اج اجباری جلوگيری ازازدو برنامه
يست که از افراد در خدمت انهارائه حمايت های الزم محرم

در اين به ازدواج اجباری بوده و هر جايی از آمريکاه 
 شامل ماخدمات جه باشند. اکشور و يا برون از آن مو

ارجاع به نهاهای و  ه ريزی مصئون، برنامارزيابی خطر
مد م  ميتوانند برای شما  تان قرار دارند و ساحه در است که

  شوند. واقع
 

اجتماعی در  و خدماتبه شکل مستقیم  حقوقی  نمایندگی

به تمام کسانی که در معرض ازدواج طاهره  مرکز عدلي

 در مراکز میکننددواج اجباری فرار یا از از ،اجباری هستند

تن دی گمریلند و واشن خدمات طاهره در ویرجینیا، ساحوی

 موجود است.سی 
 

، )تطبيق کننده گان قانونبرای خدمت رسانان  همچنان ما 
عی، وکال و ، کارمندان اجتمااب و يا دانشگاهاتکارمندان مک

و  قرار دارندازدواج اجباری در معرض يکه غيره( که با افراد
ميکنند، راهنمايی و  کار، آن اندفرار  در حال آن دليلبه  يا

  کمک تخنيکی ارائه ميداريم. 

 
 
 
 
 
 

 ؟به کمک نیاز دارید

 
 ازدواج

 انتخاب  
 . شماست

 
 

د!حقوق خود را بداني .را بدانيد حقايق 

 
 

 

 جلوگيری از ازدواج اجباری در مرکز عدلی طاهرهبرنامه 
 دوشنبه الی جمعه  ،بعد از ظهر 5:30صبح الی  9همه روزه از ساعت 

 6161-282-571 تلفن:
 FMI@tahirih.org ايمل:

 preventforcedmarriage.org وبسايت:
 

ازدواج اجباری نياز برنامه آموزشی يا گوينده در مورد اگر 
به تماس و يا وبسايت ما با ما  ايميلاز طريق تلفن،  لطفا، داريد
 شويد.

 

mailto:FMI@tahirih.org


 

 
 

آزادانه  وکه بدون رضايت کامل  اجباری ازدواجی است ازدواج
اين ازدواج . ممکن است ورت بگيردصطرف دو هريک يا 

انجام شده  ذشتهگدر  آن تهديد شده و يا همازدواجی باشد که به 
 ،دين، سن يت،برای هر کسی فارغ از جنس ازدواج اجباریباشد. 

 اتفاق بيفتد. ممکن است ی و موقعيت اقتصادیپس زمينه فرهنگ

 

آيا ازدواج اجباری با ازدواج از پيش تعيين شده فرق 
 ميکند؟

برای پيدا کردن همسر خانواده  ،ن شدهياز پيش تعيدواج در از بله!
  زمانی چهدر مورد آن پيوند و اينکه  تصميم نهايی اماپيش قدم ميشود، 

اما در ازدواج  .گذارندهردو جانب می را به عهده  دنازدواج کنکجا و 
احساس ميکنند که توانايی واقعی تصميم  دو طرفهراجباری يکی يا 

  در موارد ياد شده را ندارند. يری گ

 

 د؟تق می افافا هم اتجدواج اجباری اينزآيا ا

در آمريکا تلقی می شود. در  بله! ازدواج اجباری مشکل بسيار جدی
، انجام داد 2011طاهره در سال  که مرکز عدلي یسرشماری مل

که  دو سال شناسايی شدطی اجباری  در  ازدواجمورد  300حدود 
ايالت  47از  ی با بگروند ها و عقيده های مختلف راسرنوشت افراد

تحت تاثير قرار می داد. 

 رضایت و ازدواج 
 

 

 ؟به چه گفته میشودعدم رضایت 

داشتن معلوليت  ،بودن زير سن قانونی به شمول زيادی عوامل
باعث عدم ر، تقلب، و يا جبر بودن تحت فشاناتوانی،  جسمی و

  رضايت ميشود.

، دنبه ازدواج راضی ميشو زير سن دگاهی افرا به عنوان مثال،
توانايی الزم برای دانستن رضايت با  ياد شدهاما معمولن افراد 

 به معنیمتاهل بودن  مفکورهقبول  صرفا   .وآگاه را ندارند معنی
رضايت زمان ازدواج و اين که به چه کسی رضايت نيست. 

 . شماردواج صورت گيرد را الزمی داز

 

  ؟تحت فشار و جبر چگونه است

و  احساسی يا نیبه شکل فشار های روا عضا  فشار و جبرب
 خود راندن شدن از سوی فاميل و تهديد به از طرد ،استفادهؤس

زيکی و يا تهديد به تنبيه/برخورد فبرعالوه اين  تبارز پيدا ميکنند.
انواع اين . را هم شامل ميشود زيکیتجربه خشونت فعمال  

د و نفرد بياور باالیرا  بيش از حد فشار ندنميتوا ها استفادهؤس
را در شرايطی قرار دهد که توانايی "نه" گفتن به ازدواج وی 

 ناخواسته را نداشته باشد. 

 

 !شما حق " نه " گفتن داريد
 

 

 نشده باشم؟ساله  18چه می شود اگر من 

شما حق ندارد که سال باشيد هيچ کس  18حتی اگر شما زير سن 

که در يی نهاآتمام  ماجبور به ازدواج کند. مبا جبر و فشار را 
در هر  را، دميکنن معرض ازدواج اجباری هستند يا از آن فرار

تشويق ميکنيم تا برای حمايت و صحبت  که باشند، رده سنی
 . با ما تماس حاصل کنند ماندنمصئون درباره راه های 

 اين مهم است که: قانونی به عنوان يک شخص زير سن 

التزام  (انومشاور انمعلم) به شمول افراد مشخص بدانيد که  -
اطفال را به مقامات  يتذا و تا هرگونه آزار قانونی دارند
گفتگو با و زمينه صحبت  ه اين ترتيبو ب گزارش دهند
 .شودفراهم  خانواده تان

: شما حق داريد بدانيد که در باره محرم بودن اطالعات تان -
 ديگران شريک ميشود.  اآيا معلومات شما ب

نسبت درخواست کمک تان  خوداز عکس العمل فاميل اگر  -
، به کسانيکه کمک تان ميکند داريد هراسینگرانی و يا 

اين موضوع را در ميان بگذاريد. 

 شما محرمیت حفظ
 

 

آگاه باشيد که ممکن است ارتباطات و مکاتبات شما 
  باشد. نظارتتحت 

های تلفنی و موارد استفاده  ل، پيام، تماسيتواند ايم اين مورد می
اقدامات شما بخاطر از نترنت شما را شامل شود. اگر کسیاز ا

خطر  معرض اين ميتواند شما را در ،مطلع شودمطالبه کمک 
ما توصيه می کنيم که تمام فرآيند درخواست  بيشتری قرار دهد.

 کمک تان را مخفی نگه داريد. 
 

وصيه ت، به منظور برقراری تماس جهت خواستن کمک -
، ايجاد کنيدبه نام ناشناسی ل آدرس يمی کنيم که يک ايم

بوده و به آن دسترسی نکس از وجود آن مطلع  تا هيچ
  د.نداشته باش

به  ،استفاده نکنيد از ابزاری که شما کنترلی بر آن نداريد -
ن وتلفاز استفاده لفون های فاميلی. شمول کمپيوتر و ت

اکثرا  خانه مخفی و يا کمپيوتر مکتب يا کتابت پيش پرداخ
 بيشتر مصئون استند. 

بتوانيد  محرميت تان حفظ شده وکمک می کنيم که  شما راما 
به شکل آزادنه و د ناشخاصی که ميتوانند کمک تان کنبا 

  حاصل کنيد.تماس  مصئون
 

  ما براي كمك به شما اينجا هستيم 

جلوگیری از ازدواج اجباری در مرکز عدلی  برنامه
 طاهره 

، با مصئونريزی قی، اجتماعی و برنامه برای خدمات حقو
جلوگيری از ازدواج اجباری در مرکز عدلی طاهره برنامه 

 تماس بگيريد. 

 5:30صبح الی  9همه روزه )از دوشنبه تا جمعه( از ساعت 

 بعد از ظهر آماده دريافت تماس شما هستيم. 

                               FMI@tahirih.org ايمل:  5713569491تلفن: 
   preventforcedmarriage.orgوبسايت: 

 اگر در خارج از امريکا هستيد و به کمک نياز داريد:  -
وزارت خارجه امريکا، بخش خدمات به شهروندان خارج از امريکا 

مراجعه کنيد. آنها می توانند به آمريکائی هايی که در خارج از 
 کمک کنند.  کشور با مشکل مواجه اند،

شب به وقت شرق امريکا، به  8صبح الی  8و يا بين ساعات 
  2025014444شماره ذيل تماس بگيريد: 

تماس بگيريد و بگوييد که  2026474000و بعد با شماره 
 . يدصحبت کن OCSبا مامور موظف  يدميخواه

خواست کا جهت درمريآو يا قنسولگری سفارت نزديک ترين به 
 (.www.usembassy.gov)کمک برويد. 

چيست؟ یاجبار ازدواج   

ود دارد حق   یهرکس  م  ح 
ص ت 

گ   می   واهد ای  ا   که ردی  ب 
خ   می 

د دواج  کن  ا و وق ت   یچ   ،ار  ه ی    .یکس  چ 
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