
 نييه عاييله زوراكيليغينا قارشي

 قانون تصديق اولونماليدير؟

 

 عاييله زوراكيليغينا قارشي كامپانيا يازار:

 چي: آذفميناترجمه

Azfemina.ir@gmail.com 

mailto:Azfemina.ir@gmail.com
mailto:Azfemina.ir@gmail.com


 2 

 :واجيبلييگيو  ياهميتنشرينين  1بوكلئتين

عالريندان بيري نؤ 3ن يايغيناساسلي زوراكيليقالرين اَ 2رگئند

لر و يا قان  و ياخود قانوني عالقهنوع زوراكيليق، دير. بو عاييله زوراكيليغي

                                                 

 كتابچه - 1

 جنسيت - 2

 شايع - 3
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لير. دونيا ده حياتا كئچيريسي ايله خصوصي ساحهياخينليق واسيطه

قاديندان بيري عاييله زوراكيليغينا معروض  3ره هر ائستاتيستيكاالرينا گؤ

 ،اساس تعريفلري، زوراكيليغين عاييله زوراكيليغينا قارشي كامپانياقالير. 

عاييله زوراكيليغينا  لريني ترتيب و نشر ائتمكله،ائستاتيستيكا و نتيجه

مپانيايادا ، بو كاقارشي كامپانيانين يارانما و ايشتيراك ائتمه ضرورتيني

زوراكيليق تجروبسي  بوكلئتبو  اورتايا قويور. يينلرايشتيراك ائتمك ايسته

تاثيرلي  بو يولدا هاوالنالرا و ياخود زوراكيليغا شاهيد اوالن شخصلر

سيز ده بو كيتابي يئنيدن نشر  سترير.مالر گؤتورمك اوچون يول گؤآددي
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بو عمومي فعاليتده موشاريكت ائده ايله  سيواسيطهائديب يايماق 

  بيلرسينيز.
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 تعريفي: 4يغينزوراكيلعاييله 

-هدهسي، هر نوع عمل ويا عملين ترك ائتمهكيشيلر طرفيندن 

شيق كي فيزيكسل، داني ك و يا محدودالشديريجيرمتسيزليحؤ ،لييجي

 پيسيخولوگ، جينسي، ايقتيصادي و سوسيال زيانالرين توخونماسينا

 سبب اولسون.

                                                 

خشونت خانوادگي - 4
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 علري:نؤ يغينزوراكيلعاييله 

 :زوراكيليق فيزيكي

قتله مك، ساچيني چكمك، جاني خسارت وئرمك و قاديني دؤي

 و سايير. 5آبورت(، لدورمكسينده اؤ) ناموسي سببلرين نتيجهيئتيرمك

 

                                                 

 سقط جنين - 5
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 :زوراكيليق جينسي

 جينسياوالن شخصلر طرفيندن تجاووزا معروض قالماق، محرم 

اينجيديجي سي، ياشدا قيز اوشاقالرينين ائولنمه استثمار و آشاغي

يه جينسي عالقه و قادينين ريضايتي اولمادان اونونال، ال ديمك باخيشالر

 الر.ن زياننده قادينالرا توخوناسيلرين نتيجهعالقه كيمي جينسيكئچمك 
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 پيسيخولوژي زوراكيليق:

قادينالري ائوده حبس ائتمك، اونالرا قارشي ديققتسيز و سايماز 

سينه كسيلمه ينلرينيشالر ايله عالقهداورانماق، ديگر عايله عضولري و تان

-قالري آنادان اوزاقالشديرماق هدهدن ائولنمك و اوشامجبور ائتمك، يئني

تحقير  ،مجبوري ائوليليك، گوناه و قورخو حيسسي يارتماقمك، سي كئچ

قادينالرين پيسوخولوژيك   و آلچاتما كيمي داورانيشالر ايله

 ليين داورانيشالر و تدبيرلر.ساغالمليقالريني هده
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 ايقتيصادي زوراكيليق:

مالي چتينليكلر  ن اولماسيني نظرده آلمادان قادينامالي ايمكانالري 

جهيز له آلماق، ايختيارالريني اَ و مالي سئيو ايرثقادينين  ،ياشاتماق

قادينين مالي  طريقي ايله .اوچون باسقيالر و ساييرحاضيرالماق 

 سي.آلينماسي و يا كنترل ائديلمه نيننين قارشيسيگيموستقيللي
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 سوسيال زوراكيليق:

لر و ئچيمي، ايش سئچيمي، سوسيال عالقهس حيات و ياشام يولو

 قارشيسينين آلينماسي. آزادليغينصيل تح

 

 عاميللري: ينعاييله زوراكيليغين

كيمي  پرابلم بير كمپلكسو قادينا قارشي زوراكيليق نئچه يونلو 

ي پرابلملر فرقيلي باخيشالر ايله بو ينميشدير. هومانيتار و تجربي علمتان
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 ي ژنتيك،بيولوژي و طيب عاليملري زوراكيليغين سببلرينآناليز ائديبلر. 

پيسيخو آناليز و داورانيش علمري  هورمون و فيزيكي گوجده آختاريرالر.

اوزره چاليشان عاليملر ايسه زوراكيليغين سببيني پيسيخي پوزقونلوق 

اميللري اساس سبب بيلن عاليملر، سوسيال، بيليرلر. اما سوسيال ع

زوراكيليق دا  ايقتيصاد و مدنيت اوزره يارانان سببلري قادينا قارشي يارانان

زوراكيليغين قارشيسينين اساس بيليب تحصيل و تعليم فاكتالريني 

 آلينماسي و نظارتي حاقدا تاثيرلي بيليرلر.
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جمعيت ، داباغلي سوسيال ايضاحات اكيليق ايلهقادينا قارشي زور

صاحيب اولماسي  ارولالر و داورانيشالر ن فرقيلينيقادين و كيشي ايچينده

جمعيت و  ه وئرن رولالري،رمالرينين كيشيو مدنيت نُزلنيلير. عنعنه گؤ

رم و زوراكيليغين كيشي ايله باغلي نُ كيشينين ايقتيصادي گوجو دهعاييله

اوالراق تعريف اولونماسي، قادينالري زوراكيليق قورباني و كيشيني بو 

 ايشين عاميلي كيمي تانيتديريب.

 اسينا سبب اولوب وايچه اوالن بو عاميللر زوراكيليغين ياييلم-ايچ

دير كي زوراكيليغين قارشيسين آالبيلجك قانونالرين دههمين نقطه
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ائله بير قانون كي قادين و كيشي  اورتايا چيخير. لماسينين واجيبليگييازي

 ع زوراكيليغا قارشي چيخسين.گوج موازينتي ياراديب و هر نؤآراسيندا 

يسي و عاييله خرجيني ايران قانونالرينا داياناراق كيشي عاييله باشچ

مدنتيتينده قادين كيشينين مولكو و مالي كيمي  6الآرخپاتريوئرندير. 

رمتسيزليگي شيلر قادينا قارشي زوراكيليق و حؤتانينير. ميثال اوچون كي

 كيشيلرده اوالن اوستونلوك باخيش،اوز حاقالري كيمي تانييرالر. 

                                                 

 مردساالر -آتا بي - 6
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لر ايله ليكپيسيخي خسته  باغليليق،و آلكال كوتيكايقتيصادي پروبلم، نار

 بير اورتايا گلنده قادينا قارشي زوراكيليق داها دا آرتير.

ايقتيصادي وضعيتلري ياخشي اولمايان قادينالر و ياخود ديني، 

زوراكيليغين قارشيسيندا  آزليقالرا عاييد اوالن قادينالر ائتنيكي و ميللي

ن زوراكيليق موقعيند قاليرالر. بو قادينالرين آغير وضعيته معروضداها دا 

اوزاقالشماالري و يا چيخماقالري اونالرين ضروري رئسورسالردان اوزاق 

شوناس و موشاويره ي ايله داها دا چتين اولور. حقوقاولماالري سبب

پروسئسيني طئي ائده بيلجك ، اينضباطي و محكمه نين آزليغيخيدمتلري
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زوراكيليق  ،نيايمكا ه صاحيب اولماقزامان و تحصيلاوچون يئترلي 

سي ايله باغلي ن سونرا يارانان ائو و ايش مسئلهداقبوشانماسينده نتيجه

توردوكلري نالرين زوراكيليغين قارشيسيندا گؤو ساير. قادي روشوگؤ دونيا

  آدديمالري تاثير آلتينا آلير. 

عمومي فضاالردا محكمه و پوليسه موراجيعت بوندان عالوه، 

 تحميلديلين يندان اوالن قادينالرا معيار ديل آزليقالرائتديكده 

ده اولماقالري، اونالري و كؤچري قادينالرين تهلوكهاولونماسي 

 سيز موقعيته دوشورور.مودافيعهزوراكيليغين قارشيسيندا 
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 تاثيرلري: ينعاييله زوراكيليغين

پيسيخي و سوسيال زوراكيليق قادينالرين جيسمي، 

آرادان آپارير.  7ياينام ونهزاؤو  ساليبيه اغالمنيقالريني تهلوكهس

و ايضطيرابين يارانماسيني چوخالديب زوراكيليق قادينالردا دئپرئسيا 

آكتيولغين قارشيسيني آليب و اونالرين ايقتيصادي، سوسيال و سياسي 

ايشتراكالرينين آزالماسينا سبب اولور. زوراكيليق قادينالرين حقوقالري و 

                                                 

 اعتماد به نفس - 7
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 اوندان عالوه عاييلهنين قارشيسين آلير. اساس منفعتلره چاتماالري

و تربيتينده  پروسئسينده يومكايچينده زوراكيليق اوشاقالرين بؤ

خوشاگلمز تاثيرلر بوراخيب جمعيتده آغير ايقتيصادي، سياسي و سوسيال 

 يارانماسينا سبب اولور. تاثيرلرين
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 ايله باغلي ائستاتيستيكا:  زوراكيليغيعاييله 

الرا تانيش بير تجربه كيميدير. بين الخالق زوراكيليق قادين

ائستاتيستيكايا داياناراق هر اوچ قاديندان بير قادين حيات يولداشي و يا 

 ياخينالري طرفيندن جينسي و ياخود جيسمي زوراكيليغا معروض قالير.

-10سي يوخالمانين نتيجه 48سينده  دونيا سوييه اينجي ايلده-2002
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نسي يولداشالرينين جيورونده دؤييشالرينين بير فاييز قادينالر ياشا 69

 معروض قالماالريني اعالن ائديبلر. 8اذيتجينسي طرفيندن 

اينجي ايلده قتله يئتيريلميش قادينالرين ياريسي عاييله -2012

كيشيلر ايله  ني ايتيرميشلر.عضولري و يا ياخينالري طرفيندن حياتالري

فاييز  55-45ر نفردير. آوروپادا نفردن بي 20هر  ائستاتيستيكاباغلي بو 

آمئريكادا معروض قاليبالر.  اتجاووزياشدان سونرا جينسي  15قادينالردان، 

                                                 

نسيآزار ج - 8
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ميللي تدقيقين نتيجه سينده زوراكيليق ايله باغلي اينجي ايلده -2000

 10معروض قالير. 9قادين جينسي زورالماياميليون  4،8هر ايل 

 ائستاتيستيكااغلي دقيق بير ايراندا قادينا قارشي زوراكيليق ايله ب

وياليتين مركزينده  28سينده بونونال باغلي اولكه سوييهيوخدور. 

                                                 
 تجاوز جنسي - 9

منتشر شده در گزارش وضعيت اجتماعي ايران، تهران: موسسه « خشونت خانوادگي( »1390وامقي، مروئه. ) - 10

 رحمان.
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ايل داخيلي ايشلر  جينوا-1383 سي هآپاريلميش تكجه تدقيقاتين نتيج

 طرفيندن محدود شكيلده ياييليب. 11يناظيرليگ

 دوام ائتديغيائولي حياتين باشالنيشيندان  تدقيقاتا داياناراقبو 

 ايچي زوراكيليغي تجروبه ائديبلر. عاييلهفاييزي  66.3 قادينلرين روجهسو

                                                 
 وزارت كشور - 11
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 ايچي زوراكيليق ايله باغلي عموميكئچن بير ايلده عاييله

فاييزي كئچن بير  53 13رئسپوندئنتلرين ،ستريبدير كيؤگ 12ستريجيگؤ

 14ايلده زوراكيليغا معروض قاليبالر.

                                                 
 شاخص - 12

 پاسخگويان - 13

(،تحقيق ملي بررسي خشونت خانگي عليه زنان. مركز مشاركت امور زنان 1385قاضي طباطبايي و همكاران) - 14

 اد رياست جمهوري و وزارت كشور، تهران.نه
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فاييزي  70تلرين ذياينجي ايلده قئيد اولونموش جينسي ا-1386

 فاييزي 25آنجاق بو قيزالرين رموش اذيت گؤجينسي دير. قيزالرا عاييد

 يفاييز 75ديگر طرفيندن و  عضولريدن قيراق و جمعيتين باشقا عاييله

 15عاييله ايچينده تجروبه اولونوب.

لريندن بيري قادينا قارشي زوراكيليغين نتيجه عاييله ايچينده

اشديرمانين كئچيريلن آرار احتيماليدير. تهراندا حاينتيقادينالر ايچينده 

                                                 
 .1388شهريور  14افزايش نگران كننده كودك آزاري، خبر آنالين،  - 15
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قادينالرين  ا دوشوننسي زوراكيليغا معروض قاالن و اينتيحارنتيجه

 16معنالي نيسبت وار. آراسيندا

آپاريلميش تدقيقاتين  يندهتهراندا اينتيحار ائدن ائولي قادينالر اوزر

ايله باغلي  سيلمهزورال ائولنديرياوچدن بيرينين  بو قادينالرينسي نتيجه

اورتايا چيخيب. اينتيحار ائدن قادينالرين ياريسي حيات  معلومات

                                                 
(. بررسي رابطه همسر آزاري با تمايل به افكار خودكشي و آسيب 1383ميترا)خسروي، زهره و خاقاني فرد، - 16

 .6رساني به همسر. مجله مطالعات زنان، سال دوم، شماره 
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اونالرين اوچدن ايكيسي يولداشالري  يولداشالريندان قورخورموشالر و

 17طرفيندن زوراكيليغا معروض قاليرميشالر.

ادينالرين اوزوجو اينتيحارالردان بيري، ايرانين بعضي وياليتلرينده ق

قادينالرين بو نوع اينتيحارالرينين  لريدير.نديداراق اؤلدورمهاوزلريني يا

                                                 
(. علل اقدام به 1385ي، فرشته؛ خسروي، خديجه؛ گودرزي، زهرا)ماري، اشرف الملوك؛ رميم، اميرمرادمع - 17

. شماره 12خودكشي در زنان متاهل. مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران)حيات( دوره 

 .53-47. ص 1
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شهرينده  «خرم آباد»اصلي سببلريندن بيري اونالرا قارشي زوراكليقدير. 

، سيآدلي تدقيقاتين نتيجه «ين سببلرينتمهيانديداراق اينتيحار ائ»

و ديگر عاييله عضولري طرفيندن گؤرولموش  حيات يولداشياينتيحارين 

سينده حياتا قويما و زوراكيليغين نتيجهالغا  تسيزليك،رمحؤ

 18.كئچيريليب

                                                 
شي به روش خودسوزي از نظر مراجعين به (، بررسي علل اقدام به خودك1379شمس خرم آبادي، منوچهر) - 18

. پايان نامه 1378بيمارستان شهداي عشاير شهر خرم آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي لرستان، سال 

 هشتي.كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد ب
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زوراكيليق ايله  عاييله ؛قانون بوشلوغو و داغينيقليغي

 باغلي اطرافلي قانونون بوشلوغو

ايله باغلي محدود شكيلده قانون تصديق  يراندا عاييله زوراكيليغيا

پيسيخي  ر سيراسيردان بير سيراسي فيزيكي و بياولونوب. بو قانونال

  دير.زوراكيليق ايله باغلي

كيشي و خانيم  قانوندا، لي مدنيمادده1102ميثال اوچون  ايرانين 

بير بيرلري ايله ياخشي داورانماليديرالر. قانون وورغواليان ياخشي 

مادده لي مدني  1115 دير.هم دانيشيق و هم داورانيشا عاييدداورانيش 
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يه ساليرسا و وكهشاماق قادينين حياتيني تهلقانوندا ايسه كيشي ايله يا

باشقا ائوه  ينه توخونورسا، قادينو يا حيثيت نا، ماليجانينا ونياخود اون

وندا، شراييط قادينين ده بو احتيمال ايثبات اولدوغداشينا بيلر و محكمه

كيشي قادينين خرجلريني سينه اويغون اولمايان زامانا قدر ائوه دونمه

حكمه قاديني حيات يولداشينين ائوينه قاييتماغا مجبور ملنيب، عهده

 ائتمير.



 29 

يني سي قادنا داياناراق ائوليليغين سورمهلي مدني قانومادده 1130

بوشانما يه مراجعه ائديب ، قادين محكمه19چتينليك و اذيته سبب اولورسا

ي رورسه كيشيني قادينمحكمه قاديني حاقلي گؤ آچا بيلر. 20عريضه سي

، كيشينين «و حرج عسر»ده قئيد اولونان ا مجبور ائدر. بو ماددهبوشاماغ

آي  9و يا بير ايلين ايچينده فرقيلي زامانالردا آي بويونجا  6ن آزي اَ

دواملي يمك و يا هر هانسي بير سي؛ قاديني دؤبويونجا ائوي ترك ائتمه

                                                 
 عسر و حرج - 19

تقاضاي طالق - 20
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زولمز وضعيته ائوليليك ياشاميني قادين اوچون دؤكي زوراكيليق 

 دئمكدير.ير، چاتدير

يوخاريدا قئيد ائتديگيميز كيمي قادينا قارشي زوراكيليق ايله باغلي 

بير قانون  تام قانونالر داغينيقدير و بو زامانا قدر اونونال باغلي اطرافلي و

  .بييتصديق اولونما

و  بير چوخ بوشلوقموجود قانونالردا زوراكيليق ايله باغلي همچنين 

 علرنؤميثال اوچون زوراكيليق ساييالن فرقيلي دير. گؤرونمكده قوسورالر

 اوالراق قئيد اولونماييب. ميثاليزوراكيليق 
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-انان دييشيكليك و اينكيشاف نتيجهديگر طرفدن، جمعيتده يار

لرين ييالن بير چوخ داورانيشالر و عملاكيليق سازورقادينا قارشي سينده 

ونالر يئنيلنيب، له اويغون قاندييشيليب، طبيعي كي بو دييشيكليگ عونؤ

 يئني قانونالر تصديق اولونماليدير.
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 تكليف اولونان قانونون ياناشما طرزي و خصوصيتلري

 

 دئيل! 21«قمه سنين باش سنين» +

بير چوخ  عاييله زوراكيليغينا قارشي قانونون تصديق اولونماسي،

بوتون عاييله عضولري  اورتاميندااينسانين باخيشينين عكسينه، عاييله 

                                                 
 اري اختياري!معادل توركي مثال: چهار ديو- 21
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خانيمالر، اوشاقالر و كيشيلر، وچون امنيتلي بير يئر اولماديغي اوچوندور.ا

 لر.داخيلينده عيني گوجه ماليك دئيلياشلي الر عاييله 

 :قادينا قارشي زوراكيليق ايله باغلي قانونون اساس مئساژي بودور

قارداش، حيات يولداشي و سايير. كيمي قادينين عاييله آتا،  ؛زوراكيليق

بيلر و قادينالر بو  رئالالشان ياخين عضولري طرفيندن سينين اَ

اليديرالر. تصديق ائتديرمك زوراكيليغين قارشيسيندا حيمايت اولونم

نسي بير ديگيميز قانون ايسه، عاييله داخيلينده اوز وئرن هر هاايسته



 34 

 چرچيوهنين ايختيارعاييله سي ايله،بهانهسيدير زوراكيليق، عاييله مساله

 اييلماماليدير.سيندن س

ع حورمتسيزليك، تحقير، نا قارشي هر نؤتكليف اولونان قانوندا، قادي

يوك بير جينايت قاديني دؤيمك قدر اهميتلي و بؤايتتيهام و سايير. 

  ساييلير.

، دئيلز آلتينا آلينماق، سئومك طرفيندن دايم گؤ ينباشقا شخص

  زوراكيليق ساييلير!بلكه 
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زگه شخصلر طرفيندن دئيل، يق تكجه اؤقانوندا جينسي زوراكيل بو

هر نوع ائولييك دييه  ائولي كيشي، حيات يولداشينين راضيليغي اولمادان،

ده كيشيلرده سي يوخدور. بير چوخ عاييلهجينسي داورانيشا ايجازه

ز پول و مالي ايمكانالريندان قاديني اؤايقتيصادي گوج داها چوخدور. 

محروم  ائتمك زوراكيليق ساييلير. همچينين بيرليكده ياشاديقالري ائو، 

هر ايكي شخصين بو قانونا داياناراق  قادينين آدينا بيله اولماديغي حالدا،

تورمك ايقتيصادي زوراكيليق ييليب و قاديني بو ائودن ائشيه اؤائوي سا

 ساييلير.



 36 

خينالر، دوستالر ياتحصيل، ايش و ياخود  ر كيمي،قادينالر دا كيشيل

 رمك نيتي ايله ائودن چيخماق حاقالري وار و اونالريو ديگر اشخاصي گؤ

 محروم ائتمك زوراكيليق ساييلير. حاقالريندانبو 

يقتيصادي و سوسيال زوراكيليغين جينسي، فيزيكي، پيسيخي، ا

 نان قانوندا قئيد اولونوب.الر، تكليف اولونؤعلريندن گتيرديگيميز بو ميثال
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رموش شخصلردن حيمايت ائده بيلجك + زوراكيليق گؤ

 قانون

شخصين وضعيتي، كوچه  عاييله زوراكيليغينا معروض قاالن

 قادين بير چوخ زامانيولن شخصلرين وضعيتي كيمي دئيل. ساواشيندا دؤ

ياخين ن و سعادت باغيشاليا بيلجك اَ سيزتهلوكهاونا و  داخيليندهعاييله 

معروض قالير.همين وضعيت اونو عاييله زوراكيليغا طرفيندن، ي شخصلر

زوراكيليغا معروض قاالن سينه سبب اولور. لي بير وضعيته دوشمهتهلوكه

اوتانيب، محكمه پروسه سيندن شخص حقوقالريني الده ائتمك اوچون 



 38 

ا يارديم بو قادينالر خبرسيز اولوب وياخود بير شئيلري اونودا بيلرلر. قانون

ز . قادين اؤالرياراتماليدير اورقانالريمعلوم شخصلر و  ائتمك اوچون

حقوقالريني تانيماليدير و محكمه پروسئسينده الزيمي شخص اونا 

 ليدير.يارديم ائتمهمشورت وئريب 

سي ايرلي سورمك اوچون قادين مسئول اورقانالر بو پروسئسه

قادين ائوده قاال  رنراكيليق گؤوز يارديم آلماليديرالر. ده دنينموشاويرلر



 39 

 22ولرئا سئيوبو قادينالر اوچون رخموش اوال بيلر. بيلميجك قدر قو

و  23سيغينيجاقيارانماليدير. بو ائولر زوراكيليغا معروض قاالن قادينالرا 

لري و گوجلرينين ساغليغينا دؤنمهاونالرين فيزيكي و پيسيخي 

 ليدير. لنمهآرتماسيني عهده

 

                                                 

 خانه هاي امن - 22

پناه گاه - 23
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  زاالنديريالجاقمي؟ج 24زوراكي

-رماق اوچون تصديق ائتديرمك ايستهزوراكيلغي آرادان قالدي

. هدف نيتينده دئيلديگيميز بو قانون، زوراكيدان اينتيقام آلماق 

راكيليغا معروض قاالن شخصين زوراكيليغين قارشيسينين آلينماسي و زو

 تهلوكه دن اوزاق ياشاماسيدير.

                                                 

 خشونت گر - 24
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، قادينين تحصيل، ايش يئري ميثال اوچون زوراكيليق ائدن شخص

 ميثال اوچون اونون ياشاييش يئري و حتي  اونا يارديم ائدن شخصلره،

 ليدير.ماياخينالرينا و زواكيليغا شاهيد اوالن شخصلره ياخينالشما

لي اولدوغو زامان، قيسا مدتلي و اورتا مدتلي تزوراكيليغين شيد

 و 25دولت سياسيتي ،نونده قاسوييه ماكروايستيفاده اولوناجاق. حبسلردن 

                                                 

 سياست گذاري - 25
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سيني رسمي لماايله زراكيليغين آرادان قالديري سيواسيطهيولالري  عليمت

 لر طرفيندن طلب ائدير.موسسه

 عموميتله بو قانوندا زوراكيليغا معروض قاالن شخصلرين حيمايتي،

 زوراكيليق ائدن شخصلرين جزاالنديريلماسيندان داها اهميتليدير.
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 اريزه ائتمك، عمومي مسئوليتدير!موب زوراكيليق ايله

تده خئير ني بير چوخ زامان زوراكيليغا معروض قاالن شخص،

 باخماياراق سينهلي وضعيتينين دوام ائتمهاولدوقالري و قادينين تهلوكه

تعقيب شكيلده قانوني  نايستكلريني پليس، ياخينالر و دوستالر طرفيندن

    ور.بوراخيلماسي توصيه اولونكلرينين ائتمه

سيندن كئچمك اوچون قاديني مجبور شيكايت عريضهقانونا اساسا 

ائدن شخص، پليس كيمي قانوني مسئوليت داشيان شخص اولدوغو حالدا، 
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عاييله زوراكيليق ايله  و جزاالنديريالجاق. قانونيييرقئ ين حركتيپليس

ل اوچون ميثاقارشيالشان ديگر شخصلر ايسه مسئوليت داشييرالر. 

لره راپور زوراكيليغي موافيق موسسه كتور،ن دُليقدان خبردار اوالزوراكي

راكيليغا معروض قاالن شراييط زوبير جمعيتده  آرخالليدير. پاتريوئرمه

 سيز قالماسي و زوراكيليغين دوامي اوچون حاضيردير.شخصلرين سس
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 26ايله باغلي حالالرداپليس، قاضي و ديگر مسئول شخصلر زوراكيليق 

 ليدير.و درحال حياتا كئچيريلمهدن ايتيرمهزاماني 

 

                                                 

 پرونده لرده - 26
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 عاييله زوراكيليغا قارشي كامپانيانين تانيتيمي

عاييله زوراكيليغا قارشي كامپانيا عمومي و موستقيل بير حركتدير. 

جمعيت ايچينده »و « جمعيتي معلوماتالنديرماق» بو كامپانيانين هدفي

زوراكيليغينا قارشي قانون  عاييله»ايله  طريقي« چاتماقفيكير بيرليگينه 

 «. تصديق ائتمكدير
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اغيداكي عمللرين بو مقصده ناييل اولماق اوچون آش

 نظره آلينيب:سي حياتا كئچيريلمه

سينين زوراكيليغينا قارشي قانون الييحهعاييله  -1

، سوسيالوق، 27كريمينولوقشوناس،سي وحقوقيلمهتقديم ائد

روپالر و قو الر،ني فعال. پيسيخولوقالر، مد 28سوسيال ايشچيلر
                                                 

 جرم شناس - 27

 مددكار اجتماعي - 28
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ين فيكريني پروفئسيونال شخصلر لر كيميدولتي موسسهقئيري

 سي اوچوننين تقديم ائتمهالييحه ده قازانماق.  همچينينبو باره

معروض قاالن زوراكيليغا ايرانين فرقيلي وياليتلرينده ياشايان 

دانيشيق، مصاحيبه، مشورت سئمينارالري و  ،شخصلرين تجروبه

 قئيد ائتمك.ايله طريقي اتيبه موك

عيتده كي جمدانيشيق و موذاكيره طريقي ايله  -2

لر و عليمايتتيفاقي، مچيلري، ايشچيلر اوشاق حقوقالري مودافعه
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مديا  ،29اطراف موحيطين قورويوجوالري ري،طيب باجيال

 الر و تاثيرلي مدني آكتيولرينيچايشچيلري، آرتيستلر، ايدمان

  حيمايتيني قازانماق.

شايان جمعيتين سوسيال رقيلي وياليتلرده ياف -3

مولتي مئديا محصولالرين نظرده آالراق  30كونتئكستين

                                                 

 مدافعان محيط زيست - 29

بافت اجتماعي - 30
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لوماتين آرتماسي عمومي معائستحصال و ياييلماسي طريقي ايله 

رينين حيمايتيني قازانماق؛ ايش وروپالو فرقيلي قادين ق

مينارالرين تشكيل وروپالري، عمومي ايجالس و مئديا اوزره سئق

 سي.مهائت

فرقيلي وياليتلرده ياشايان جمعيتين سوسيال  -4

ده قادينالرين آالراق، عاييله زوراكيليغي باره نظرده كونتئكستين

 سي:لري و حئكايه لرينين سندلشديريلمهتجروبه
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سي ايله يشيق و مشورتي سئمينارالر واسيطهاوزه دان-اوز -

غينا زوراكيليعاييله زوراكيليغيني تجروبه ائديب و ياخود عاييله 

 .لريني قئيد ائتمكشاهيد اوالن شخصلرين تجروبه

سوسيال ايشچي، پيسيخولوق، موشاوير، وكيل و اونون كيمي  -

يالص اوالن شخصلردن اوالن شخصلرين عاييله زوراكيليغيندان خ

 لريبني قئيد ائتمك.تجروبه

سيز ده قادينا قارشي زوراكيليق كامپانياسينا قاتيال بيلرسينيز. 

د، مئديا و ساحه اوزره فعاليت نيادا ايستيفاده اوالن اساس مئتُكامپاو ب
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هانسي وياليتينده  سترمكدير. ايراندان خاريج و ياخود ايرانين هرگؤ

ياشايان اشخاص چاغيريش مئساژي، هدفلر و اساسالري  ايله موافيق 

كامپانيايا قاتيليب، حيمايت ائديب و  عمومي اولدوقالري حالدا بو

 موباريزه آپارا بيلرلر.ي اوغروندا هدفلر

 آييندان، 31راينجي ايلين دئكابي-2017بو كامپانيا اوچون 

آيينا قدر زامان تعيين ائديلميشدير. اينجي ايلين دئكابر - 2018

                                                 

 1395آذر  - 31
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گون  16قادينا قارشي زوراكيليغين اون ايلليگي و بو زوراكيليغا 

 باشالنيشينابو كامپانيانين  موخاليفتين موناسيبتي ايله،عمومي 

 يشدير.مدئكابر آيي سئچيل

 

 لرين سندلشمه ضرورتي:حئكايهتجروبه و 

ديگر شخصلر ائوده ياشايان زوراكيليقدان  وي اوالراقعنعنه

سس سيز  ردوغوموز زامان،زوراكيليق گؤ خبردار اولماسينالر دييه،
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و نهايت اونوتماق تكليف مك تمهاعتيراض ائرمزدن گلمك، ؤگ، قالماق

قوروماق اوچون  شرف و حيثيتينييانيندا زگه شخصلرين اؤلونور. او

تصنعي گولوشله زلوك و بزك آلتيندا گيزلديب، گؤيرمك ايزلريني گؤ

سياني اينكار ائتمك سينده يارانان دئپرئحؤرمتسيزليگين نتيجه

لو ده بلكي ده داها گوجهمن قووهبونا رغمن زوراكيليق  ييرلر.ايسته

 دير.شكيلده يئرينده

سيز قالماق، و اونون قارشيسيبندا سسگيزلتمك، زوراكيليغي 

اونو اونوتماق بو پروبلمي حل ائتمك اوچون اويغون بير سئچيم دئيل. 
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بو پروبلمين حل يولو بو پروبلمي ديگر شخصلر ايله پايالشماق و 

 ديگر شخصلردن كمك آلماق اوچون بو اونالردان كمك ايستمكدير.

پايالشماق الزيمدير. زوراكيليغي گيزلتمك و اونو ال پروبلمي اونالر

سينه سبب داها ضعيف بير وضعيته دوشمه قادينين باسديرماق

چوخ ده دانيشيلسين. بير الزيمدير ديگر شخصلر ايله بو باره اوالجاق.

زوراكيليق  شخص اوز ياشاييشيندا و ياخود ياخينالرينين ياشاييشيندا

عمومي لره شاهيد اوال بيلر.ئكايهفرقيلي تجروبه و حايله باغلي 

لري يولو تاپماق اوچون بو تجروبه ائتمك حلبو پروبلمي شكيلده 
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عاييله زوراكيليغا قارشي دورماق اوچون عمومي پايالشماق الزيمدير. 

روماالشماسي اوچون بو ونين فاده و جسارت الزيمدير. بو ايرادهاير

 ماق الزيمدير. ي پايالشلرنان شخصي تجروبهلم ايله باغلي ياشاپروب

وراكيليغين ز .دوام ائدجك زوراكيليق گيزلي ساخالنيالن زامانا قدر،

و سس سيزليگي پوزوب  تكرارالنماسينين قارشيسيني آلماق اوچون،

 تئكرارالنماسينينزوراكيليغين  سسيميزي قالديرماق الزيمدير.

 نينهجمعيت ايچينده عمومي ايراد، همچينين نين آلينماسيقارشيسي

زوراكيليغي ، تام اوالراق آرادان قالديريلماسي اوچونيارانماسي و 
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ودو بو او اوزدن كامپانيانين اساس مئتآچيقجاسينا اعالن ائتمك الزيمدير. 

-لرين توپالنماسي و نشر ائديلمهلر و حئكايهپروبلم ايله باغلي تجروبه

 ي اوچون،زوراكيليغين قارشيسيندا سسيميزين داها اوجالماس سيدير.

و باخود شكيل اوالراق يازيلي شكيلده  شكيلينده،لرينيزي سس تجروبه

 بيزيمله پايالشين. 
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و  يقئيد ائتمك پيرينسيپلر نلريتجروبه و حئكايه

 يقايداالر

لريني لري اوالراق ديگر شخصلرين تجروبهكامپانياينن آكتيويست

ين بحراني و وضعيتين الن شخصلرين. زوراكيليغا معروض قاقئيد ائدك

بو  لر واولدوقالري، اونالر اوچون يارانان سونراكي خوشاگلمز نتيجه حساس

 نظره آلماقآشاغيداكي پيرينسيپلري  و اوچون،غدولموضوعنون اهميتلي او

 الزيمدير:
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-اؤزونوزو تانيتديريب و زوراكيليق گؤرموش شخصين تجروبه -

زوراكيليق وراكيليغي، عاييله زسينين قئيد ائتمك سببلريني آچيخاليين. 

-شخص تجروبهچوخ اهميتليدير. بو سببدن رموش شخص اوچون گؤ

لري قئيد ليدير. بو تجروبهن و هاردا نشر اولماسيني اويرنمهسينين ند

 زوراكيليغا معروض قاالن شخصين ريضايتي ايله مومكوندور.آنجاق ائتمك 

 م ياراتماقزوراكيليغا معروض قاالن شخصده، اوزونوزه قارشي اينا -

له رمتغا معروض قاالن شخصين وضعيتينه حؤيين. زوراكيلاوچون تلسمه
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اونالرين حيسينين يارانماسي اوچون  سيزليكتهلوكهياناشيب، 

 شراييطيني نظرده آالراق داورانين.

-ايله جينسي تجاووز و اذيت مساله خصوصي دير!يوخ، يوخ دئمك -

 ده دانيشماغالري بارهي تجروبهجشخصي آهئچ سي اورتادا اولدوغو زامان، 

 رمتله ياناشين.جاوابينا حؤ« يوخ»اونالرين  ييين.مجبور ائتمه

سيني سيزينله زوراكيليق گؤرموش شخص، آجي تجروبه -

ك اونا داها آرتيق ضرر كسمهپايالشديغي زامان اونون صحبتيني آرادا 

 سترير.ؤوئريب سيزين اعتيناسيزليغينيزي گ
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بدن حركتلري و اوز  دن و قينامادان قوالق آسين.مهموحاكيمه ائت -

اينانماماق و  قيناماميميكلرينيزه ديققت ائدين. حركتلرينيز قارشي طرفده 

 حيسسي ياراتماماليدير.
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 لرين قئيد ائتمك مئتودو:تجروبه و حئكايه

و ني اولدوغو كيمي وئرن حاديثه باش دن،نئجه يازماغي دوشونمه -

 .قئيد ائدك ن ساده شكيلدهاَ

ك ملريني قئيد ائتليغا معروض قاالن شخصلرين تجروبهزوراكي-

 سي ايله اونالرين سسي اوالق.واسيطه

-قادينين زوراكيليق نتيجهسي ايله رسم، شكيل و فيليم واسيطه - 

 ي قئيد ائدك.سينده اذيت چكديغي بوتون آنيالر
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 داها دقيق معلومات اوچون:

ايله عالقه ساخاليا سي اسيطهوايميل آدرسي آشاغيداكي 

 بيلرسينيز.

Pvdc.ir@gmail.com 
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