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پیام خوش آمدید
یک در سه زنان در کانادا در طول عمر خود تحت آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند .اکثریت بازمانده گان تجاوز جنسی را به هیچ
کسی به شمول پولیس ،مراجع خدمات اجتماعی ،دوستان و یا اعضای فامیل خود اطالع نمیدهند .علت عدم گزارش دهی شامل
دالیل مختلف مثال” ترس از بدنامی ،عدم حمایت ،احتمال زیاد مقصر شدن شخص بازمانده گان بخاطر رویداد تجاوز ،عدم معلومات
در مورد تجاوز جنسی و دسترسی به کمک های حمایوی برای بازمانده گان میباشد .تبعیض و تعصبات نژادی ،قومی ،و مذهبی
و همچنان ترس و نفرت از همجنسگرایی ،دوجنسگرایی ،و یا تغیر جنسیت مسایلی هستند که موانع خاصی را برای زنان در مورد
برخورد شان با خشونت جنسی ایجاد میکنند .زنان که جدیدا” داخل کانادا میشوند و یا بنابر وضعیت مهاجرت شان بیشتر در این مسله
آسیب پذیر هستند.
ما داستان گرافیک “ مجموعه داستانهای کوتاه مقاومت زنان مهاجر “ را تهیه کردیم تا بتوانیم در مورد یکی از تجارب زنان تازه وارد
مهاجر به کانادا ،حمایت اجتماعی و درگیری با آزار و اذیت جنسی صحبت نماییم .ما امیدوار هستیم که این قصه ها آغاز بحث های
بعدی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان در جامعه ما باشد .و باعث اقدامات بعدی و در تغیردر طرز برخورد در موضوع مبارزه
با خشونت جنسی به شمول تغیر در برخورد شخصی افراد جامعه گردد .کارکنان اجتماعی رول مهمی را تغیر جهت بحث تجاوز
جنسی بازی میکنند .ما امیدوار هستیم که این منبع جدید معلومات شما و دیگر کسانی را که در راستاه مبارزه با خشونت علیه زنان
کار میکنند ،غنی بسازد.
دیبی دوگالس ،رییس اجراییوی انجمن موسسات
خدماتی برای مهاجرین “”OCASI

فاییزه عبداالوی ،رییس جنبش زنان مهاجر
فرانسوی زبان در انتاریو “”MOFIF

درباره OCASI

درباره MOFIF

دفتر انجمن موسسات خدماتی برای مهاجرین  OCASIدر سال
 1978تاسیس یافت تا بتواند به یک صدا از تمام موسسات که برای
مهاجرین خدمات ارایه میکنند ،نماینده گی کند و مسولیت هماهنگی
کمک ها را در قبال ضروریات و نگرانی های مشترک دارد .

جنبش زنان مهاجر فرانسوی زبان در انتاریو ،یک موسسه
غیرانتفاعی والیتی بوده که در سال  2003در اتاوا
تاسیس شد .هدف این جنبش انجام تحقیقات و تطبیق
پروژه ها با تمرکز خاص روی بهبود بخشیدن وضعیت
زنده گی زنان فرانسوی زبان در انتاریو از طریق ایجاد
اتحاد ،حمایت و ارتقای سطح آگاهی عامه میباشد .این
موسسه تجهیزات ،پروگرام های آموزشی و کمپاین هاییرا
طرح و ترتیب داده و در دسترس موسسات که خدمات
خود را برای زنان ارایه میکند قرار میدهد.

دفتر انجمن موسسات خدماتی برای مهاجرین یک موسسه خیریه
بوده که از طرف هییت داوطلب مدیریت و اداره میشود .بیش از 200
موسسه اجتماعی در والیت انتاریو در این انجمن عضویت دارد.
هدف این موسسه بدست آوردن مساوات ،دسترسی و اشتراک
مهاجرین و پناهنده گان در تمام جنبه های زنده گی کانادایی میباشد.
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مقدمه
 از اشتراک کننده گان ورکشاپ آموزش نویسنده گی خالق و نماینده گان و اعضای کمیته مشورتی جهت همکاریOCASI موسسه
.و معاونت و نظریات شان در تهیه و ترتیب قصه های گرافیک ابراز سپاس و امتنان میکند
 اوتاوا و ویندزور که بدون نظریات وحمایت آنها تهیه،از تمام اشتراک کننده گان محترم ورکشاپ آموزش نویسنده گی خالق در تورانتو
:: اشتراک کننده گان شامل افراد ذیل اند. صمیمانه تشکری میکنیم،و ترتیب قصه های گرافیگ امکان پذیر نبود
Alona Soschen, Annie-Olivia, Awa Ndiaye, Awa Dao, Blanca, Edith Igwe, Ghina, Helena Nynaoh, Hyam Dabbagh, Jia Li
(Carrie) Hou, Jordanka Kanova, Maham Gull, Mariah, Mais, Marie-Francisca Ntabala, Mehroz Ahmed, Michelle Tomlinson, Mona Barkat, Nathalie Nadon, Necah, Nicole Williams, Pierette, Rebecca Miller, Safira Abu Di, Sala Al-Anisi, Sarah
Al-Anisi, Shi Jia Hong, Stella and Xiu Lin.

:اعضای کمیته مشورتی شامل موسسات ذیل میباشد

Access Alliance Multicultural Health and Community
Services
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
Argana, Association des femmes maroco-canadiennes
Association des juristes d’expression française de
l’Ontario
CALACS francophone d’Ottawa
Centre francophone de Toronto, service juridique
Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara
TAIBU Community Health Centre
Collège Boréal
Conseil scolaire Viamonde
Immigrant Women Services Ottawa
Julie Lassonde, avocate et artiste
Oasis Centre des femmes
Ontario Coalition of Rape Crisis Centres
Rexdale Women’s Centre
Springtide Resources
The Redwood
University of Toronto, Factor-Inwentash Faculty of Social
Work
Windsor Women Working with Immigrant Women
Women’s Health in Women’s Hands Community Health
Centre

:برعالوه از موسسات خدماتی

Newcomer Women’s Services, Windsor Women Working with Immigrant Women, Immigrant Women Services Ottawa,
Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones (MOFIF)،

.جهت حمایت و میزبانی شان از ورکشاپ آموزش نویسنده گی خالق قدردانی مینماییم

:همکاران در راس پروژه
Krittika Ghosh & Siham Chakrouni
:MOFIF هماهنگ کننده فرانسوی زبان پروژه
Djia Mambu
Coco Guzman تصویر و دیزاین توسط
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قصه خوشه
سالم ماری! یادت باشد برای فردا
برگهای کاساوا بیاوری.

حتمًا خوشه .چطورهستی
دختر؟

طبق معمول در رستورانت
مادرم کار میکنم .

رستورانت خوشه

بلی مادر

هممم این پیغام از کیست؟

اگر بگذاری من کار کنم ،به
زودی خالص خواهد شد .
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اول به من کمک کن تا
یک شوهر پیدا کنم!

این ماشینت همیشه صدا
میدهد.

خوشه آیا تو
هستی؟ ماری
را دیدی؟

چی وقت ویب سایت رستورانت
تکمیل خواهد شد؟

اوه خوشه! یک روزی اوالد های
خودت برایت کار خواهند کرد.

خوشه عزیز،
شما مرا نمی
شناسید ،اما من
همیشه پست های
شما را میخوانم و
میخواهم خود را
معرفی کنم.

مادر ،این یک کمپیوتر است!
میدانم ،آنقدر هم
پـیـر نیستم.

اوه وای ،سالم مقبول.

روز دیگر.

خوشه عزیز ،روزت
چطور بود ؟

خوشه کار ویب
سایت به کجا
سالم ج مهربان.
رسیده است؟

و یک روز دیگر
خوشه!

سالم خوشه ،اینجا
در کانادا دوباره
برف میبارد.

من مصروف بودم.

من دوست دارم
برف را ببینم.
میتوانیم اسکایپ
کنیم و من برایت
نشان بدهم.

تو بسیار زیاد کار
میکنی.

و روز دیگر
نمیتوانم باور کنم همه چیز
با رنگ سفید پوشیده شده
باشد .
من خوش دارم در برف
قدم بزنم .
اما سردت نمیشود؟

مادر ،هنوز هم
روی آن کار
میکنم!

تقریبًا تمام است!

بازهم یک روز دیگر
امروز غذای مخصوص در
رستورانت ماهی بود ،و تا
نیمه شب مصروف بودیم .

شاید در رخصتی های آینده
به آنجا بیایم.
بسیار خوشحال خواهم
شد!

همین حاال پرواز ها را
میپالم .

امیدوارم روزی مزه غذای
شما را بچشم.
عالی خواهد بود!

خوشه چندین هفته است
که من منتظر این ویب سایت
هستم.
خوشه عزیز ،من تکت
طیاره را گرفتم .تا سه
هفته دیگر با تو خواهم
بود!

من بسیار به تشویش
هستم ،چه اگر او مرا
خوش نکند؟

سالم خوشه ،نمیتوانم باور کنم
که ما باالخره با هم میبینیم!
او بسیار مقبول است.

همین حاال طیاره
نشست کرد .من او
را می بینم .این کار
آسان خواهد بود.

ببخش مادر.
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من میخواهم برای انجام
کارهایی به بازار بروم،
میخواهی همراه من بیایی؟

من این بازار را دوست دارم .از
وقتی طفل خورد بودم به اینجا می
آمدم و همه گی را میشناسم.

خوشه من با
تو به هر جای
خواهم رفت

خوشه تو به کمک من ضرورت
نداشتی که یک مرد مقبول پیدا
کنی!

این بازار قشنگ است.

در اینجا با تو بودن خوشه .....تو
مقبول ترین زنی هستی که تا
بحال دیده ام

مطمئن
هستی که تو
یک بازیگر
نیستی؟

من با عشق بازی نمیکنم .از قلبم
صحبت میکنم .میدانی قلب من چه
میگوید؟

نــــــه ؟

که من یار خود را در تو پیدا کرده
ام .آیا تو هم چنین احساسی
میکنی؟

بلی میکنم.

ما روزهای باقیمانده رخصتی او را با هم گذراندیم تا یکدیگر را بشناسیم .او والدین مرا مالقات کرد .من خانه دوران
طفولیت خود را به او نشان دادم .با دوستان من بیرون رفتیم .او از من خواستگاری کرد .من به او “بلی” گفتم .من به او
گفتم میخواهم سه اوالد داشته باشم و یک رستورانت مشهور باز کنم .او گفت با همدیگر کار خواهیم کرد تا خواب های
من به حقیقت مبدل شود .او گفت که مرا اسپانسر میکند تا اقامت دائم را داشته باشم .وقتی رخصتی های او تمام شد،
او دوباره به کانادا برگشت .در رخصتی بعدی او دوباره برگشت و ما ازدواج کردیم .به کانادا کوچ کردم.
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چند ماه بعد...

من تو را با آن زن دیدم .لطفًا
این کار را نکن .خوشم نمی
آید .برای من رنج آور است.

آیا میتوانی بشنوی که قلب
من چی میگوید؟

که تو تنها یار من
هستی.

برای من مهم نیست که تو
چه فکری میکنی .تو به من
وابسته هستی و من میتوانم
سبب اخراج تو شوم.

متاسفم خانم  ،کارت بانکی
شما رد شد.

اگر تو مانع دسترسی من به
حسابهای بانکی ما شوی ،پس
چطور میتوانم سودا بخرم؟

اما من تمام عمرم را سودا گرفته
ام .من هر روز به بازار میرفتم!

چــی؟

تو هیچ چیز
را نمیفهمی.
در کانادا همه
چیز متفاوت
است.

به هر حال ،تو
برای انجام این
کارها بسیار
احمق هستی .

من میروم بیرون ،کلیدهای خانه
را به من بده.

به تو گفتم در خانه بمان!

چـرا؟
تو فقط میخواهی بیرون
بروی که با مردها مالقات کنی
این حقیقت ندارد.
من میخواهم
دوست پیدا کنم.

نـی! لطفا!
اما نمیتوانم تنها زنده
گی کنم .من به
دوست ضرورت دارم.
من ضرورت دارم در
اجتماع باشم!
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تو احمق هستی
نــه!

چپ باش

فــاحـشه!

لطفا” مرا نزن
لطفا”

من همیشه

کبود و

تنها بودم

او میدانست که در روی من یا در کدام قسمت بدن من که ممکن است
مردم متوجه شوند ،مرا نزند.
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خوشه بیا اینجا! من می خواهم
سکس داشته باشم.

من ...
حوصله ندارم.

من  ...خسته هستم.

اینجا شوهر کیست؟ وظیفه
تو به عنوان زن من این است
که هر وقت من بخواهم با
من سکس داشته باشی.

هر چـه مـن مـیگـویـم
بـایـد انجام بدهی

نمیتوانم خانه را ترک کنم ،هیچ پولی ندارم .
او شوهر من است.
این تجاوز نیست اگر شوهرم باشد ،درست است ؟
اگر به پولیس تیلفون کنم ،آنها مرا از کانادا اخراج
خواهند کرد.
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خوشه من امشب میخواهم
بیرون بروم! هر کاری را که
میکنی ایستاد کن و لباس بپوش.
حداقل هوای تازه تنفس
خواهم کرد.

من باید آزاد باشم .

آه
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تمام این زنها با
همسرانشان و دوستانشان
هستند ...آه .....

این و این و
این

آنها همه خوش به نظر می
آیند .چرا من لیاقت خوشی
را ندارم ؟

این و این و
این

چرا من؟ من چه اشتباه
کرده ام؟

من میخواهم خوش
باشم.

اوه عزیزم.
هق هق
(گریه) شما کی
هستید؟

من نیشا هستم ،من اینجا
هستم عزیزم .تو میتوانی
همراه من صحبت کنی

اینگونــه مــن با نیشــا آشــنا شــدم،
در تشــناب یــک رســتورانت .مــن
قصــه خــود را بــرای او گفتــم و
کبودیهــای روی بدنــم را بــه او
نشــان دادم .او بســیار خشــمگین
شــد .هــردوی مــا گریــه کردیــم.
او گفــت “خوشــه مــن تــرا کمــک
خواهــم کــرد”.

این نمبر تیلفون من است .فردا
وقتی شوهرت به کار میرود ،با
من تماس بگیر .من پشت تو
میایم.

روز بعد

نیشا؟ او رفته
است.

بیا که برویم!!

موسسه خدماتی برای
زنان مهاجر

من میخواهم تو را به ساره
معرفی کنم .او بسیار به من
کمک کرده است.
تو؟ شوهرت تو را لت
و کوب می کرد ؟

همسایه ام مرا تعقیب کرد
و بعد من را اذیت جنسی
کرد .به همین علت از هند
به اینجا آمدم.
این وضعیت بسیار
وحشتناک است.
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ساره شخص مهربانی بود.
سالم خوشه ،من از مالقات با
شما بسیار خوشحالم.

من به طور منظم شروع به
رفتن به آن سازمان را کردم.
سالم ساره!

او به گپ های من گوش داد.
هیچکس ،به شمول شوهرت
حق ندارد تو را آزار و اذیت
کند.

من دوستان جدید پیدا می
کنم و این صنف تجارت را
بسیار خوش دارم  ...شاید
یک روز

برای شروع صنف
تجارت آماده
هستی؟

وقتی شوهرم روز بعد به کار
رفت.

و به من پیشنهاد کمک کرد
اول بیا یک پالن امنیتی برایت
درست کنیم و سپس تمام
برنامه هایی را که ما اینجا ارائه
میدهیم به تو نشان خواهم داد.

من تجارت خود را با تیار
کردن شیرینی هایی که
مادر کالن تو به من یاد
داده بود ،شروع کردم

راهش
همین است.

خوب حاال آن را لت بزن!

خوشه این ها بهترین شیرینی
ها در شهر هستند!
بلی!

این قسمی؟

نیشا؟
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من شروع به فروش شیرینی به
دوستانم و به دوستان دوستانم
کردم .هر روز وقتی شوهرم از
خانه بیرون میرفت ،فورًا شروع به
پخت و پز شیرینی میکردم.

به زودی تمام دوستانم برای من
کار میکردند و شیرینی ها را در شهر
توزیع میکردند.
آنیتا تو  200شیرینی به مرکز
شهر میبری.
کارال ،تو  100دانه میبری .

عزیزم سالم ،زود به
خانه آمدی!
بسیار بوی خوب
است.

هر شب از صدها شیرینی که در
الماری بود ،دو یا سه دانه را به او
میدادم تا اینکه او به بوی آن شک
نکند.

و من به اندازه کافی پول پس انداز
می کردم تا یک روز...
فکر میکنم دوشنبه،
همان روز بود.

ظ!

حاف
خدا

و بعد از گذشت زمان
بیشتر و کسب مهارت
بیشتر در کسب و کار

مادر من موفق شدم!

مادر؟
خوشه! چطور
هستی؟

تشکر مادر!

من به تو افتخار
میکنم خوشه

شیرینی پزی خوشه

14

قصه مگالی
یک روز صبح سپتامبر

صبح بخیر! به نظر میرسد که در
این روز دوشنبه سپتامبر ،فصل
خزان فرارسیده! هوا فعال” ....

اوه امروز دوشنبه است -من
شام امروز صنف آموزش
لسان انگلیسی دارم .به امید
دیدار تا امشب!
به امید دیدار ،عزیزم!
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 21درجه سانتی گراد است
و آفتاب میتابد....

تقریبا” شش ماه در
کانادا.....

صبح بخیر!
سالم ...منظورم
این بود که صبح
بخیر!

صبح بخیر ،مگالی
صبح بخیر ،دان

آیا میتوانی تا ساعت  8شب
بمانی؟ میخواهم تغیرات را در
گزارش مرور کنیم.
درست است ...بلی یقینا”

یکبار دیگر در این هفته از من
خواسته شد تا دیرتر بمانم .این
همه از حد گذشت...

من به این وظیفه احتیاج دارم .این
اولین وظیفه من در کانادا است....

پس امشب میبینیم ،مگ
بلی ،دان

دان ،این همه اسناد ها
است

آیا کدام وقتی کسی برایت گفته
که چقدر مقبول هستی؟

آه ،ببخشید -من به
تشناب میروم

16

او از من چه میخواهد؟ آیا او
فقط تعریف مرا میکند یا اینکه
من مبالغه میکنم؟

آیا محیط کاری در کانادا
همینطور است؟

به هرصورت ،چه باعث
میشود که او فکر کند که
من به مردان عالقه مند
هستم؟

یک شام دیگر

این وظیفه را زیاد خوش
داری ،صحیح است؟

نمیخواهم مشکلی ایجاد کنم
اما طرز رفتارش و نظریات او
را اصال” خوش ندارم .آیا برایش
بگویم؟ آیا این روش اینجا
معمول است؟
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بلی...

بهتر است وظیفه خود را حفظ
کنم ،اما به کدام قیمت؟

اگر همه چیز بین من و تو را
همینطور ادامه بدهی ،رتبه باالتر
میگیری ،میفهمی...

امید که این موقع ترفیع را به
خاطر او از دست ندهم.

من بسیار خوشبخت هستم که همرای
یک زن جذاب مثل او کار میکنم ،آیا
فکر نمیکنی که اینطور است؟

مگ ،تیلفونت زنگ میزند.

ما یک تیم بسیار عالی هستیم.
باهمدیگر توافق و تفاهم
داریم.

مگ ،دیشب در محفل چه گپ
شد؟
من حمام میکنم عزیزم! میتوانی
تیلفون را جواب بدهی؟

دان

ت
م شکر
ک
ه
دی
اند
داشت ی .ما و شب
ت
ا
ن
ا
ق
یم.
ت خوب وقت
ی

پیام دان تقریبا” رابطه مرا
از بین برد.

حیران هستم که آیا کسی میتواند
کمکم کند ،یا برایم مشوره بدهد
که چه کنم.

ج :مگالی
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من چند وقتی است
که خودت را میبینم
که عادی به نظر
نمی آیی؟

همم ...ببین ..این کار
کردن با دان ...فکر
نمیکنم طرز رفتار او
با من مناسب باشد

19

حتی وزن هم
باختی...

بیا برویم با هم قهوه
بنوشیم .اگر درست
باشد دیگران هم با ما
خواهد آمدند.

چه گپ است؟ آیا کدام
مشکلی است؟

من پریشان هستم..

مواظب باش وظیفه ات را از
دست ندهی .به وظیفه ضرورت
داری -این اولین وظیفه ات در
کانادا است .بگذار همه چیز
همینطور باشد .او یک شخص
بسیار مهم در دفتر است.

تو به دفتر منابع بشری
باید بروی.
آیا متیقین هستی؟ او مرد
عروسی شده است .رفتار او
با من همیشه مثل یک مرد
شریف است.

من فکر میکنم تا که امکان دارد از او
فاصله بگیر .این مرد شهرت بد دارد.
بپرس اگر امکان داشته باشد کدام
وظیفه دیگر برایت بدهند.

میدانی که میتوانی به منابع
معلوماتی به زبان های انگلیسی،
فرانسوی و دیگر لسان ها
دسترسی پیدا کنی؟
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فراموش نکن که میتوانی
باالی من حساب کنی.
تشکر ،فردا میبینمت!

پس میتوانم
عزت و حرمت
خود را نگاه کنم
مگر وظیفه ام را
بخاطر او از دست
میدهم.

آیا استعفاء
بدهم؟

اگر من فقط بدون گفتن
حرفی اینجا را ترک کنم،
او شاید این همه رویه را
دوباره با کسی دیگری آغاز
کند.

آیا فقط چشمانم
را ببندم

21

اگر استعفاء
بدهم پس مجبور
نخواهم بود که
زیر اینقدر فشار
زنده گی کنم.

او آزاد خواهد بود که همین
روش را ادامه بدهد و یا حتی
اینکه از این هم بدتر رفتار کند.

و منتظر باشم که همه چیز
ناپدید شود؟

اگر چشما ن خود را ببندم
و منتظر باشم که همه چیز
تیر شود ،من از رفتن به دفتر
خواهم ترسید.

مگر تمام وجودم و روانم در
معرض خطر است

شاید بتوانم کمک و منابع
معلوماتی را به لسان خود
پیدا کنم.

آیا با او مواجه شوم و در باره
اش شکایت کنم؟

اگر این طریقه کافی نباشد ،آیا
میتوانم شکایت کنم؟ به کی؟

شاید با صحبت کردن با کسی
بتوانم دوباره اعتماد به نفس
ام را به دست بیاورم و از خود
دفاع کنم.

اگر با او روبرو شوم ،من کنترول
سرنوشتم را به دست خود
میگیرم .این آسان نخواهد بود...

ممکن این پروسه را با
کمی تحقیق کردن در
مورد موضوع آغاز کنم.

و شما—شما چه
خواهید کرد؟
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من از دفتر منابع بشری معلومات خواستم .بررسی آغاز شد.
من آموختم که چقدر مهم است که ثبوت از تیلفون و تماس های کتبی را حفظ کنم ،و یک
شاهد داشته باشم.
وقتی مطلع شدم ،بهتر توانستم عالمات خشونت جنسی را در محل کار بدانم ،و بفهمم چه
گزینه هایی در اختیار دارم و چه میتوانم انجام بدهم .من امیدوار هستم.
در عین حال ،من تالش های خود را ادامه میدهم تا حلقه انزوا را بشکنم و خود را مطلع
بسازم .حاال میدانم که چگونه عالمات آزار و اذیت را شناسایی کنم و نام ببرم.
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قصه امل
نام من ریما است و دوستی به نام امل دارم .ما نو به کانادا آمده
بودیظم .امل یک پناهنده است و من به عنوان یک محصل بین
المللی آمدم که درجه ماستری خود را در رشته انجینری معماری
بگیرم .بعد از این که مدت زیادی با هم بودیم ،ما بسیار دوست
شدیم و کامال ً به همدیگر اعتماد پیدا کردیم

چطور میتوانم بگویم
“مرغابی” ؟
مرغابی

من واقعا” ضرورت دارم که
لسان انگلیسی خود را تقویه
نمایم!

من در فکرگرفتن یک معلم
خصوصی انگلیسی هستم .تو چه
فکر میکنی؟
بسیار فکر خوبی
است ،امل!

ریما! من یک معلم خصوصی
پیدا کردم ،نامش جان است.
معلم خصوصی
لسان انگلیسی
محصل دکتری در
رشته لسان
انگلیسی خدمات
تدریس خصوصی
لسان انگلیسی را
ارائه میدهد.
تماس :جان

این بسیار خوب است امل!

چطور میتوانم یک معلم خصوصی
من اعالنات مربوط
به معلم خصوصی
انگلیسی را نگاه میکنم

اگر میخواهی من میتوانم با
تو بیایم ومی توانیم یک کود
امنیتی روی تیلفون ات بگذاریم.
بلی ،حتمًا! من هر دوشنبه او
را در دفترش مالقات میکنم .او
شخص خوبی به نظر میرسد

24

دوشنبه آینده

معذرت می خواهم که زود آمدم،
جان از من خواست امشب ساعت
 8در دفترش باشم.

سالم امل ،لطفًا بنشین،
غذای شام تقریبًا حاضر
است.

درست است ...وقتی خانه
رسیدی برایم تیلفون کن

بسیار ناوقت؟

 8شب

من هم در این مورد چندان
خوشحال نیستم ،اما فردا یک
امتحان مهم دارم....

سالم امل
لطفًا نشین ،من منتظرت بودم

اوه ،بیا عزیزم اینجا نزدیک
من بنشین ،اینطوری برای
من آسانتر است که به تو
درس بدهم.

سالم جان

این عجیب است ،چرا او
میخواهد که اینقدر نزدیک
او بنشینم؟

چرا او یک قسم طرف
من سیل میکند؟

همسایه مطمین شده بود که ....

هیچ چیز نیست....
فقط یک دوست...

کی است؟

آیا
ه
م خوبس مه
چ
ی
ه ن نگ ت؟ ز
س ر
تم .ان
ت
و

به هر حال تقریبًا وقت رفتن
است .اجازه بده تو را با موترم
برسانم

a

m
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ی
ت ی
ت ی
ت
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همم ...درست است

من فقط میخواهم
به خانه بروم .

اوه بدن تو
سرد است!

بیا این را بکشیم! مریض
میشوی!
من خوب
هستم ...

کلّ این تر است

نکن.
نخیر

!مت نکن.

نکن .من
میخواهم بروم .
هاها تو دیوانه هستی!

ها ها! اگر آرام شوی بعد
نمیکنم
26

ریما؟ من میخواهم همرایت گپ
بزنم ...هق هق گریه …
چـی شده ؟

من نمیدانم کجا هستم .در
یک قهوه خانه .سرتا پایم تر
است .هق هق گریه

لطفًا زود بیا

لطفًا بیا.

او گریه میکرد مگر بالخره چیزی که
اتفاق افتیده بود همه را قصه کرد

امیدوارم با شاور گرفتن
گرم شده باشی .بیا چای
دلخواهت را بنوش.

اما من به داخل
موترش رفتم.

آه

اما به او اجازه ندادی که تو را
لمس کند.
نه من اجازه
ندادم ...

27

امل این تقصیر تو نیست!

من فکر میکنم باید به خاطر این
رفتارش تنبیه شود.
واقعا؟

بلی! این عمل او تجاوز
جنسی است .ما باید به رئیس
پوهنتون شکایت کنیم.
درست است ریما.

روز بعد.
رئیس پوهنتون

پیش از آن او شاگرد من بود؛
یک شاگر بسیار عالی که
مسلک درخشانی در آینده در
پیش دارد

مردها و زنها در اینجا با هم
دوست هستند .ما همه چیز را
در کانادا متفاوتر انجام میدهیم.
همراه جان صحبت کن و این
مشکل را حل کن.

و من به او گفتم که نکند اما او
فقط به من می خندید و من فریاد
میزدم که نکن!

من مطمئن هستم که سوء
تفاهمی رخ داده است.

خانم الیرانی گوش کن،
جان مدت  4سال است که
در اینجا معلم کمکی است.

شما از فرهنگ و ارزشهای
کانادایی بی خبر هستید.
اما آقا

همراه جان صحبت کن؟ همراه
جان صحبت کن! او چطور
میتواند این حرف را بگوید!؟؟؟

بیا بریم خانه من تا ببینیم پس
از این چه کار کنیم.

چرا او حرفهای مرا باور
نمیکند؟
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این عمل او بر اساس تبعیض
جنسی ،نژادی و اسالم هراسی بود!

بسیار ناراحت
هستم!

کامال! چه
شخص نادان

مشاور ،خط تیلفون کمک
به زنان آزاردیده ،کشیش
پوهنتون

این شروع خوبی است .

آیا فکر میکنی کسی باشد
که بتوانی همراه او صحبت
کنی؟ بیا یک لیست تهیه کنیم
و کسی را پیدا کنیم .

دین برای من بسیار مهم است،
من میخواهم اول همراه کشیش
صحبت کنم

ما گروه های محصلین
داریم ...

بسیار خوب! بیا
فردا برویم!

میو

روز بعد
کشیش

همچنان به من گفته شد که اشتباه
فهمیده ام ،در اینصورت مطمئن
نیستم آنچه که اتفاق افتاده غلط
بوده است یا خیر.

آیا به او اجازه دادی که
تو را لمس کند؟

پس کار غلطی
بوده است.
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نخیر ،اجازه
ندادم.

به عنوان کشیش در محدوده
پوهنتون ،ختم خشونت علیه زنان
را در الویت های کاری خود قرار
داده ام.

این معلومات است درباره
مسوده قانون  ،C132که اخیرا”
به تصویب رسید.

امل اگر تصمیم بگیرید که
شکایت تان را رسما” ارایه
نمایید.

من حرفهای تو را باور میکنم و آنچه که
برای تو اتفاق افتاده ،درست نیست.

تشکر.

همانطور که مشاهده میکنید
طبق مسوده قانون  C132تمام
کالج ها و پوهنتون ها باید دارای
پالیسی هایی برای جلوگیری از
آزارو اذیت جنسی باشند.

من از شما حمایت میکنم.

ما باید همه باهم کار کنیم تا
خشونت علیه زنان را ختم کنیم.
من موافقم.

و همچنین طرزالعمل
واضح برای اجراات بعد
از رویداد خشونت داشته
باشند.

اما این انتخاب خود شما
است.

تشکر.
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بسیار عالی!
تشکر ریما!

زندگی با خوردن سوشی
بسیار خوب است!
و با طرح قانونی
!۱۳۲

ما خواهان یک پالیسی برای آموزش
اجباری در مورد فرهنگ رضایت و آزار
و اذیت جنسی برای محصلین ،استادان
فاکولته و کارمندان پوهنتون میشویم.

من رسما” شکایت میکنم.
حق من است .آنچه که جان
انجام داد غلط بود!

امل چه میخواهی بکنی؟ آیا
میخواهی شکایت رسمی بدهی؟

برای فعال ْ ترا به صرف
سوشی مهمان میکنم.

میخواهم همه از مسوده قانون
 ۱۳۲آگاه باشند .بیا اتحادیه
محصلین ،سازمانهای زنان
و گروههای دیگر را در این
موضوع شریک کنیم.

هفته بعد
خشونت
علیه زنان
را خاتمه
ت
خشون نان دهید!
علیه ز

خشونت
علیه زنان
را خاتمه
دهید!

را خاتمه
دهید!

خشونت
علیه زنان را
خاتمه دهید!

31

ختم

قصه منویال
کنسرت منویال ورگس

ویلیریا! بسیار از دیدنت
خوش شدم!
منویال به خانه خود
خوش آمدی.

سفرت چطور بود؟ در
سراسر انتاریو کنسرت
داشتی!
بسیار عالی بود!

تعدادی زیادی از افراد خوب
را مالقات کردم و در جاهای
مختلف کنسرت داشتم.
تو یک ستاره
هستی .

چه خوب است که بعد از مدت
طوالنی تو را می بینم!
منویال جایت خالی
بود .
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فردا برای صبحانه
خواهیم دید.

آه احساس میکنم برقصم.
به سالون “زی” میروم!

تشکر از آمدنت ویلیریا

سالم شما منویال خواننده هستید! من جک
صاحب سالون “زی” هستم .آیا مشروب میل
داری؟

بلی مطمینا”!

من درباره شما شنیده ام و شما
را قبال” در اینجا دیده ام.

من به تشناب میروم و زود بر
میگردم.

مشکلی نیست ،عجله نکن
منویال.
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من یک اتاق کوچک دارم که
میتوانی آنجا کمی خواب کنی.

منویال تو رقاص عالی
هستی!

تشکر.

همم .من کمی احساس
گنگسی میکنم.

سالم آقایان!

این شی مقبول
کی است ؟

به دوستان من نشان بده که
چقدر خوب میرقصی!

شنیدیم که تو هم مرد و هم
زن را خوش داری .ما باید این
مشکل تو را حل کنیم.

سالم جک!
لطفا” دروازه را
قفل نکنید!

نـه!!
نـه!
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چند ساعت بعد.
هر سه به من تجاوز کردند .مرا در
اتاق گذاشتند.

منویال می خواهی به
پولیس زنگ بزنم؟

این اشتباه من بود که مشروب
را قبول کردم! و او را با گالس
مشروبم تنها گذاشتم! و با او
رقص کردم.

منویال به این مرکز خوش آمدی.
نام من شیوانه است و پرستار
شما هستم .من اینجا برای
حمایت شما هستم.
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آنها حرفهای مرا باور
نخواهند کردند.
نـه! تقصیر از من است!!!
اما...

من نمی خواهم دوباره
قصه را تکرار کنم.
درست
است.

عزیزم .تو هیچ اشتباهی
نکردی .تقصیر از تو نیست .او
به تو مواد مخدره داد .آنها به تو
تجاوز کردند .این همه جرم و
جنایت است .به تو مواد مخدره
داده شده بود .اگر تحت تاثیر
مواد مخدره باشی ،نمیتوانی
رضایت خود را ابراز کنی.

اگر میخواهی ،میتوانیم شواهدی
را جمع آوری کنیم که اگر در آینده
تصمیم گرفتی شکایت کنی ،بتوانی
از آنها استفاده کنی .آیا میخواهی
ما این کار را انجام دهیم؟

آنها گفتند که باید مشکل
مرا حل کنند ،زیرا من
دوجنسگرا هستم!
من فکر میکنم باید به
مرکز تداوی تجاوز جنسی
برویم.

البته هیچ نوع زوری باالیت نیست
که شکایت کنی .این لیست مراکزی
است که میتوانی برای “مشاوره و
حمایت “ به آنها مراجعه کنی .آنچه
که بر شما گذشته بسیاردلخراش
است.

منویال برایت چای درست
کردم.

من تمام شب با تو
میباشم.

تو تنها نیستی.

صبح بعد
من قهوه درست میکنم .نان تست
شده میل داری؟

بلی،
مطمینا”

منویال تو تنها نیستی.
من بخاطر تو اینجا
هستم!

تشکر از همه چیز!

آنچه که برای تو اتفاق افتاده
تجاوز و حمله جنسی بوده
است .آن مردها مالمت
هستند .تو مقصر نیستی.

تو هرگز رضایت ات را ندادی.
نمیتوانستی رضایت بدهی چونکه
به تو مواد مخدر داده شده بود.
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بعــد از آن شــب منویــا قــادر نبــود
کارهــای روزانــه خــود را طبــق
معمــول تکمیــل کنــد .همــواره
آن صحنــه تجــاوز بــه یــادش مــی
آمــد.

بلی .تشکر ازاینکه با من
آمدی.
این وضع بسیار سخت است.
امیدوارم جلسه “مالقات با گروپ
حمایوی از بازماندگان تجاوز
جنسی” کمک کند.

بلی جک صاحب آنجا به
من مواد مخدر داد و بعد
به من تجاوز کرد.

بعد از چندین ماه آمدن به
اینجا  ،من احساس می کنم
که امروز آماده هستم قصه
ام را با شما در میان بگذارم.
جک از سالون
زی؟
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او همین کار را با
من نیز کرد.

با توهم؟
بلی ،من بسیار می شرمیدم
که درباره اش چیزی بگویم.

بلی ،من میترسیدم به
پولیس اطالع بدهم .فکر
میکردم آنها بگویند که
تقصیراز خود من است.

با من هم
همینطور!

من میخواهم کاری بکنم.

شاید بتوانیم کاری کنیم که او
نتواند زنان دیگر را اذیت نماید.

آنها منظم شدند.
بسیار خوب معلوم
میشود

این جزوه چطور است؟
من خوشم آمد!

تشکر

من مشتاقانه منتظر این
هستم!

چند تا پوستر چسباندیم؟
!!!250

آیا آماده هستید؟!
بلی!

بلی!

بلی!

بلی!

38

اینجا چه گپ است ؟

ما علیه خشونت جنسی مبارزه
میکنیم ،با ما متحد شوید.

ونت

خش

زنان
ه

جنس

ی علی

را خاتمه دهید

فرهنگ رضایت ،نه فرهنگ
تجاوز

ggee
LLoouunn

ZZeeee

نـه ،یعنی نـه
وز
تجا سی را
جنیان دهید
پا

تجاوز
جن
ی
س را
پایا
ن
دهید

نـه ،یعنی نـه

تجاوز

ما این جزوه را به منظور
صحبت درباره موضوع رضایت
دادن تهیه کرده ایم

جنسی را
پایان دهید

من خوشحالم که اکنون ما همه میدانیم
,من هرگز دوباره به اینجا نخواهم آمد

افراد زیادی در جامعه از زنان در مبارزه شان حمایت کردند .که باعث ایجاد گروه
اجتماعی جهت مبارزه علیه خشونت جنسی از طریق پروگرام های آموزشی و
فعالیت های مشترک گردید.
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ختم

سواالت بحث انگیز
ما امیدوار هستیم که این قصه ها باعث گردد تا بحث و گفتگو در باره موضوعاتی که در داستان گرافیک مطرح شده آغاز گردد تا
بتوانیم طرز دید و برخورد همه را در مورد خشونت جنسی تغیر بدهیم .برای آغاز بحث با دوستان ،فامیل و افراد جامعه تان ،آزادانه
به این سواالت مراجعه کنید.

قصه خوشه (صفحه )5-14
.

 1در آغاز قصه ما خوشه را یک خانم جوان ،مستقل و بی خیال یافتیم .بعد از اینکه شوهر خود را میبیند ،چگونه تغیر میکند.

.

2بعد از اینکه خوشه به کانادا نقل مکان میکند ،زنده گی او چگونه تغیر میکند؟

.

 3شوهر خوشه کلید های خانه را از پیش او گرفت .این چگونه مشکل بوده میتواند؟

.

4در باره اینکه چگونه رفتار شوهر خوشه با خوشه خشونت آمیز و تحقیر آمیز بود ،صحبت کنید .از نظر روانی چگونه رویه و رفتار 		
شوهرش باالی خوشه تاثیر گذار بود؟

.

5شوهر خوشه ادعا دارد که این حق اوست که با خوشه مقاربت جنسی داشته باشد حتی اگر خوشه رضایت هم نداشته باشد 		
چرا که آنها با هم عروسی کرده اند .شما در این باره چه فکر میکنید؟ اگر شما دوست خوشه بودید به او چه میگفتید؟

.

6خوشه چگونه نیشا را مالقات کرد؟ نیشا چگونه خوشه را کمک کرد؟

.

7وقتیکه خوشه به مرکز خدماتی برای زنان مهاجر میرود ،چگونه کمک های حمایوی را دریافت میکند؟ چگونه زنده گی

		

او تغیر میکند؟
.

 8بعد از آغاز کسب شخصی خودش ،چگونه زنده گی خوشه تغیر میکند؟

قصه مگالی (صفحه )15-23
.

1بعد از اینکه مگالی دچار آزار و اذیت جنسی در محل کار شد ،او چه نوع رنج و مشکالت را متقبل شد؟

.

2چه سبب شد که مگالی علیه دان اقدام کند؟

.

 3چه نوع معلومات و در چه زمانی برای مگالی میتوانست مفید واقع گردد؟

.

4شما در باره همکاران مگالی که آنها را در وقت نوشیدن قهوه دید چه فکر میکنید؟

.

 5بعد از اینکه مگالی در زمینه شکایت کند ،با چگونه مشکالتی روبرو خواهد شد؟

.

 6آیا شما کدام وقتی با آزار و اذیت و خشونت جنسی در محل کار مواجه شده اید اما درک و شناسایی آن برای تان مشکل
بوده است؟

.

7آیا شما کسی را میشناسید که در وضعیت مشابه به مگالی قرار داشته باشد؟

.

8به نظر شما کدام طریقه برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد خشونت و تجاوز جنسی در محل کار بهتر است؟
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قصه امل (صفحه )24-31
.

 1شما چگونه روابط ریما و امل را شرح میدهید؟

.

 2امل با کدام نوع خشونت مواجه است؟

.

.3جان از کدام راهها به مرزهای راحتی امل بی حرمتی می کند؟

.

 4ریما چطور امل را کمک کرد؟ شما چطور امل را کمک میکردید؟

.

 5شما در باره سخنان رییس فاکولته که گفت که امل از ارزش های فرهنگی کانادا بیخبر است چه فکر میکنید؟ در صورتیکه
مسلمان بودن امل آشکارا” نمایان نمیبود ،آیا عکس العمل رییس یکسان میبود؟ چرا رییس از جان طرفداری میکند؟

.

6کشیش (امام) چگونه به امل پاسخ میدهد؟

.

 7مسوده قانونی  132چه است؟ چگونه باالی بازمانده گان تجاوز جنسی تاثیر گذار است؟

.

 8بعد از اینکه ریما و امل به اتحادیه شاگردان میروند ،چه فکر میکنید که آنها چه میکنند؟

قصه منویال (صفحه )39-32
.

 1در ابتداء منویال خود را بخاطر تجاوز مقصر میداند .او چه دلیلی را بخاطر همچو فکر کردن ابراز میکند؟

.

 2چه پیامهای در جامعه (از طرف فامیل ،دوستان ،رسانه ها ،مکتب ،محل کار و غیره) سبب مقصر دانستن فرد بازمانده تجاوز
جنسی میگردد؟ چه پیامهایی در جامعه موجود است که از فرد بازمانده قربانی خشونت جنسی حمایت میکند؟

.

 3ویلیریا در مورد رضایت با منویال صحبت میکند .رضایت برای شما چگونه یاد داده شده بود؟ وقتیکه رضایت مراعت نشود ،چه
اتفاقی میافتد؟ مفهوم رضایت در کدام زمانی به ما باید فهمانده شود و چرا؟

.

 4ویلیریابه منویال چگونه کمک میکند؟ اگر شما دوست منویال میبودید ،چگونه او را کمک میکردید؟

.

 5کدام عوامل تجاوز جنسی را از دیگر جرایم تفکیک میکند؟ بطور مثال ،اگر شیشه های موتر منویال میشکست ،به احتمال زیاد او
خود را مقصر نمیدانست .چه چیزی درک و فهم تجاوز جنسی را مغلق تر میسازد؟

.

 6این قصه به دو جنسگرایی منویال و اینکه چطور متجاوزین او میخواهند این مشکل او را رفع کنند ،اشاره میکند .درک شما از این
بخش قصه چی است؟

.

 7منویال از یک گروپی که با حادثات مشابه خشونت جنسی مواجه شده اند ،کمک میگیرد .چرا این نوع کمک و حمایت مهم است؟

.

 8آیا شما میتوانید در باره کمک های اجتماعی منطقه تان به بازمانده گان قربانیان خشونت جنسی مثال بدهید؟ کدام اقدامات
بعدی جهت فراهم نمودن کمک ها از طرف جامعه برای بازمانده گان قربانیان خشونت جنسی ضرور است؟
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بازتاب روی موضوعات بحث شده
لطفا” در این خالیگاه نظریات و مفکوره هایتانرا در مورد داستان گرافیک بنویسید و یا اینکه نظریات تان را بی خیال رسامی کنید .این
خالیگاه مربوط شما است ،به میل خود آن را استفاده کنید.
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Si vous avez besoin de soutien, contactez :

 لطفا” به مرجع ذیل به،در صورت ضرورت به کمک
:تماس شوید

Fem’aide
Ligne d’écoute et de soutien pour les
femmes d’expression française dans la
province de l’Ontario.
Disponible 24 heures par jour, 7 jours par
semaine. Vivre sans violence est un droit !

خط کمکی تیلفونی برای بازمانده گان خشونت
 لسان۲۰۰  به/ روز هفته7 / ساعت42
پروسه محرم و بدون ثبت نام فرد تماس گیرنده

Appelez dès maintenant :
1-877-336-2433
ATS 1-866-860
www.femaide.ca

،خط تیلفونی خدمات مختلف از قبیل مشاوره در مواقع بحرانی
 معلومات را بطور رایگان، طرح پالن امنیتی،حمایت عاطفی
ارایه نموده و زنان را به مراجع مربوطه در والیت اونتاریو
 مورد، اگر شما و یا کسی را که شما میشناسید.معرفی میکند
.خشونت قرار دارد پس با ما به تماس شوید
1150-368-614 :تورانتو
1 866 863 5011 :شماره رایگان
1-866-863-7868 :ویب سایت
www.awhl.org

چطور میتوانم بگویم
“مرغابی” ؟
مرغابی

Mouvement Ontarien des Femmes
Immigrantes Francophones
P.O Box 40036, RPO, Queens Quay
Toronto, Ontario M5V 0A4
contact@mofif.ca
www.mofif.ca
Facebook.com/mofif

Ontario Council of Agencies
Serving Immigrants
110 Eglinton Avenue West, Suite 200
Toronto, Ontario M4R 1A3
vaw@ocasi.org
www.ocasi.org
facebook.com/ocasiconnects

