
DRAW THE LINE.CA

دوست دختر خود 
را مورد آزار 

قرار داده است.

خوانندۀ محبوب 
شما 

میکنید؟
دانلود

آیا آلبوم ترانۀ 
جدیدش را 



مسائل روزمرۀ 
اجتماعی

مثل بیشتر مردم، اگر شما ھم فکر میکنید کھ آزار 
جنسی زنان قابل قبول نیست، پس چرا از کسی کھ 

این کار را انجام میدھد پشتیبانی میکنید؟ 

وقتی اجازه میدھیم اینگونھ مسائل کوچک بدون نشان دادن عکس العملی اتفاق بیفتد، خیلی 
راحت از رفتارھای آزار دھنده، حتی بدون تشخیص دادن آنھا پشتیبانی کرده ایم. عالوه 

براین، ندانستھ اجازه میدھیم مجرمان بھ آسانی با جرمی کھ انجام داده اند، فرار کنند.

تصمیم گیری ِ شما در ھر زمانی کھ نشان دھندۀ عدم حمایت شما از آزار و اذیت جنسی 
باشد. بھ ندای وجدان خود گوش کنید، اگر از مشاھدۀ عملی احساس نامطلوبی میکنید، آن 

عمل بھ احتمال زیاد نادرست است.

حتی اگر نتوانید ھمیشھ خشونت و آزار را متوقف کنید، اما ھرگز برای ایجاد تغییر موثر و 
مثبت دیر نیست. ھمیشھ بیش از یک راه حل برای شخص شاھد موجود است:

راجع بھ این موضوع صحبت کنید: نظر خود را بھ دیگران بگویید.  •
از مجرم پشتیبانی نکنید (از طریق پول دادن، پسندیدن صفحۀ فیس بوک، یا رای دادن).   •

راجع بھ انتخابھای ھر روزتان بیشتر فکر کنید. آیا میتوانید موضع خود را مشخص کنید،   •
نظرتان را بگویید و این کار را متوقف کنید؟

چرا باید این کار را متوقف کنیم؟

چھ زمانی باید این کار را متوقف کنیم؟

چگونھ باید این کار را متوقف کنیم؟

یادتان باشد کھ ھرگز تقصیر شما نیست.
شما تنھا نیستید. این مسئلھ را بھ کسی کھ 

اعتماد دارید بگویید.
میتوانید از سایت زیر کمک بگیرید: 
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آزار و خشونتھای جنسی مشکل ھمۀ ماست. 
سکوت را بشکنید. باعث شوید کھ این مسئلھ ادامھ پیدا نکند.
این سخنھا را بازگو کنید. برای اطالعات بیشتر بھ سایت زیر 

.draw-the-line.ca .مراجعھ فرمایید

این اتفاق برای من افتاد.
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