
 

 خشونت مردان علیه زنان:
چه کاری انجام دهید؟

! 
 فارسی

PERSIANO






 انواع بسیاری از خشونت و سوءاستفاده علیه زنان وجود دارد. با خشونت ، مردان می خواهند

زنان را تحت کنترل خود قرار دهند و آزادی ایشان را از بین ببرند.


یک مرد زمانی علیه شما دست به خشونت می زند که:          

 فرد زمانی دست به خشونت علیه شما می زند که به شما و آنچه که می خواهید احترام نمی گذارد ، زمانی که می

.گویید "نه!" به حرف شما  گوش نمی دهد.

 خشونت همیشه خشونت است ، حتی اگر پدرتان مرتکب به این عمل شود و یا مادر، شوهر، عمه

و یا خاله ، یکی از اقوام ، یک دوست یا کارفرما


خشونت یک جرم است: هیچ کس نباید علیه زنان دست به خشونت بزند !

اگر کسی علیه شما دست به خشونت زد ، درخواست  کمک کنید !

 شما یا فرزندانتان را مورد ضرب و شتم قرار می دهد (حتی فقط با یک سیلی!) و یا می گوید که می خواهد
شما را مورد ضرب و شتم قرار دهد ؛ "

وقتی تنھا و یا حتی با دیگران ھستید بھ شما توھین می کند و یا سر شما فریاد می کشد ؛ #

بھ حرف شما گوش نمی دھد و احواالت شما برایش بی اھمیت است ؛ شما را می ترساند ؛ $

خانواده و دوستانتان را به شما نشان نمی دهد یا می گوید می خواهد فرزندانتان را از شما جدا کند ؛ %

مانع خروج شما از خانه می شود. مانع کار یا تحصیل شما می شود ؛ مانع رفd شما به مدرسه می شود ؛ &

با شما به صورت مداوم تماس می گیرد و یا پیام می دهد تا بفهمد کجا هستید ؛ '

تلفن همراه شما را کنترل می کند و تمام رمزهای عبور شما را می خواهد ؛ (
 به شما می گوید چگونه لباس بپوشید ، به عنوان مثال شما را ، بر خmف میلتان، مجبور به پوشیدن لباس

های سنتی می کند ؛ )
 شما را زمانی که نمی خواهید مجبور به داشd رابطه جنسی می کند. شما را مجبور به بچه دار شدن یا

سقط جنین می کند ؛ *

به شما می گوید با چه کسی ازدواج کنید ؛ +

اگر عاشق یک زن هستید شما را مورد ضرب و شتم قرار می دهد یا به شما توهین می کند ؛ ,

کنترل پول و درآمد خانه را در دست دارد ، به شما یا فرزندانتان پول نمی دهد ؛ -

اسناد شما (کارت شناسایی ، گذرنامه ، اجازه اقامت ...) یا اسناد فرزندانتان را مخفی می کند ؛ .
 اگر کاری که می خواهد را انجام ندهید ، به شما می گوید که اجازه ی اخذ و یا تمدید مدارک اقامتتان را به

شما نمی دهد /

خشونت مردان علیه زنان چیست؟      
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 در صورت بروز شرایط اضطراری ، درست زمانی که برای زندگی
 و سmمت تان در هراس هستید سریعاً با شماره های ۱۱۲ یا


۱۱۳ تماس بگیرید.


با شماره رایگان ۱۵۲۲ تماس بگیرید.

 با نزدیکترین مرکز مبارزه با خشونت در شهری که در آن ساکن هستید  تماس بگیرید ، ایمیل بنویسید یا (با اس ام
 اس ، مسنجر ، واتساپ) پیام ارسال کنید. در مراکز مبارزه با خشونت زنانی هستند که به زنان دیگر کمک می کنند.

 مراکز مبارزه با خشونت مشخصات شما را به کسی نمی دهند و آنچه برایتان اتفاق افتاده است را برای کسی تعریف
 نمی کنند. این خدمات رایگان هستند و شما را مجبور به اقدام کاری که راضی به انجام دادنش نیستید نمی کنند.


نزدیکترین مرکز مبارزه با خشونت به خود را در اینجا بیابید:
https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/ 


 اگر فکر می کنید دوست یا همسایه تان مورد خشونت قرار می گیرد با نزدیک ترین مرکز مبارزه با خشونت یا شماره

رایگان ۱۵۲۲تماس بگیرید.

 وقتی از خانه خارج میشوید درخواست کمک کنید ، به طور مثال زمانی که به داروخانه می روید و یا از معلمان در

   مدرسه  کمک بخواهید.  یا با شماره ۱۵۲۲ تماس بگیرید یا به پلیس و کارابینیری مراجعه کنید.

 پلیس و کارابینیری  چه می کنند؟

 اگر با شماره تلفن های ۱۱۲ یا ۱۱۳ تماس بگیرید  پلیس یا کارابینیری بmفاصله در محل حاضر می شوند. شما می توانید به
 خواست خود تصمیم به تهیه و تنظیم یک شکایت نامه بگیرید و یا خیر. اما اگر پلیس یا کارابینیری تشخیص دهند که اتفاق  رخ


داده جدی است ، آنها حتی بدون شکایت نامه شما می توانند به قاضی اتفاق رخ داده را اطmع دهند.

 اگر به پلیس یا کارابینیری مراجعه می کنید می توانید در آنجا شکایت نامه ایی تنظیم کنید ، حتی اگر خشونت ۳ ماه
 قبل از آن اتفاق افتاده  باشد. توجه داشته باشید پس از شکایت خشونت ها اغلب ادامه می یابند و گاهاً قوی تر از
 گذشته نیز می شوند: با یک مرکز مبارزه با خشونت  یا با شماره ۱۵۲۲ تماس بگیرید تا اطmعات Öزم به شما داده


شوند! مراکز مبارزه با خشونت به شما و فرزندانتان برای پیدا کردن یک مکان امن کمک می کنند.


اگر از یک خشونت شکایت کرده اید ، هیچ کس نمی تواند فرزندانتان را از شما جدا کند!


اگر از یک خشونت شکایت کرده اید، حق وکالت رایگان دارید.

 اگر از یک خشونت شکایت کرده اید و اجازه ی اقامت شما خانوادگی است ، می توانید بی آنکه
 با خانواده تان زندگی کنید، با یک اجازه اقامت ویژه در ایتالیا بمانید. این مجوز ویژه می تواند


به اقامت کاری تبدیل شود.

  اگر کار قانونی دارید ، می توانید از اداره ی مالیات درخواست مرخصی  سه ماهه 
 کرده و از آن اداره بخواهید تا حقوقتان را به صورت صد در صد به شما پرداخت


 .کند

  در صورت بروز خشونت در ایتالیا  
چه کاری می توانید انجام دهید؟
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 زمانی که شخصی، زنی را مجبور به کار کردن می کند تا تمام درآمدش را از آن خود کند 

قاچاق انسان محسوب می شود: این جرم بسیار جدی و سنگین است.

 زمانی که شخصی، زنی را برای کسب پول و درآمد مالی مجبور می کند تا با مرد های دیگر رابطه

جنسی برقرار کند سوءاستفاده جنسی محسوب می شود:  این جرم بسیار جدی و سنگین است.

 اگر شخصی مرتکب این جنایات  با شما یا زن دیگری می شود با شماره تلفن ٨٠٠٢٩٠٢٩٠

تماس بگیرید. این شماره تلفن هر روز و در همه ساعات فعال است.

 اگر این جرایم را گزارش کرده اید و مدارک اقامتی در اختیار ندارید ، می توانید با یک اجازه

اقامت ویژه در ایتالیا بمانید. این مجوز ویژه می تواند به اقامت کاری تبدیل شود.

 خشونت یک جرم است:
 هیچ کس نباید علیه زنان دست به خشونت بزند!

  اگر کسی علیه شما دست به خشونت زد ، درخواست  کمک کنید!

قاچاق و استثمار جنسی چیست؟  
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