
ویدئو خوش آمدید به کانادا تالش میکند تا ضمن برجسته 

کردن برخی از رویدادهای پیچیده تاریخی و روابط مابین مردم 

بومی و غیربومی که این کشور را شکل داده است، مقدمه 

ای برغنای عظیم ارزش ها و دیدگاههای مردم بومی ارائه 

دهد.

این ضمیمه راهنمای ویدئویی اطالعات اضافی، لینک ها و 

اصطالحات پیشنهادی جهت کمک به افزایش آگاهی شما 

درباره مردم بومی کانادا ارائه میدهد. امیدواریم از این راهنما 

به عنوان یک نقطه برای یادگیری بیشتر استفاده کنید.

کانادا مردم بومی را چگونه تعریف میکند: 

 قانون اساسی کانادا بخش )2( 35 سال 1982، مردم بومی 

را به سه گروه فرست نیشنز، اینوئیت و متیس تقسیم و 

تعریف میکند:  

یا هندی یک اصطالح استعماری توهین آمیزدر نظر گرفته 

میشود. زمانیکه موضوع بحث بومیان کانادا هستند،    

Indian اصطالح

 کلمه ایندیجنس Indigenous به کلمه "اب اوریجینال" 

ترجیح داده میشود.

 First Nations )نخستین ملل( اصطالحی است که به 

مردم بومی که اینوئیت یا متیس نیستند اطالق میشود.

 § en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_
in_Canada

اینوئیت ها گروهی ازمردم بومی هستند که در53 گروه 

مختلف درمناطق قطب شمال کانادا، گرینلند و آالسکا 

زندگی می کنند. از نظر تاریخی، اینوئیت ها به عنوان 

"اسکیموها" نامیده میشدند. اما این اصطالح مٌودبانه 
نیست و نباید استفاده شود.

 § en.wikipedia.org/w/Inuit

متیس از کلمه فرانسوی "درآمیختن" گرفته شده است. آنها 

یک گروه بومی متمایز هستند که اعقاب خود را از در آمیختن 

بومیان و اروپائی ها میدانند. نوادگان آنها را نیم نژاد می 

نامیدند که دیگر استفاده نشده و به عنوان یک کلمه توهین 

آمیز در نظر گرفته میشود.

 § en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tis_in_
Canada

تا سال 2016،  تعداد 1،673،785 بومی در کانادا وجود 

داشت که 4.9 درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل 

میدادند. امروزه حدود 634 قوم مختلف با تقریبا" 60 گروه 

زبانی متقاوت در سراسر کانادا وجود دارد که در زمینهای 

اجدادی و درمراکز شهری زندگی میکنند.

 § en.wikipedia.org/wiki/First_Nations

در این ویدئو شما به شش نماینده بومی از سراسر کانادا 

معرفی و به شما خوش آمد  گفته شده است. شما از طریق 

لینک های زیرمیتوانید اطالعات بیشتری در مورد این این 

افراد پیدا کنید.

بریتیش کلمبیا- نخستین ملل

 § kingcome.ca

 § youtube.com/watch?v=0ClB0OxJkiY

بررسی اجمالی 

در این ویدئو

راهنمای مطالعه ویدئویی 

به میهن ما خوش آمدید

Dari

سرزمینهای شمال غربی- اینوئیت                  

 § inuvik.ca/en/index.asp

 § en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_in_
Northern_Canada

در شمال کانادا- پنتینگتون )بریتیش کلمبیا- نخستین 

ملل(                                                              

 § syilx.org/about-us/syilx-nation

 § pib.ca

شش ملت )آنتریو(

 § sndevcorp.ca/history-of-six-nations

 § en.wikipedia.org/wiki/Six_Nations_of_the_
Grand_River
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اوناماکی )کیپ برتون، نووا اسکوشیا(

 § cbu.ca/indigenous-affairs/mikmaq-resource-
centre/mikmaq-resource-guide/historical-
overview

)ساسکاچوان -متیس(

 § en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-%C3%A0-la-
Crosse

اگر این ویدئو را در کانادا تماشا کردید، با ما تماس بگیرید 

نخستین اقوام بومی در جامعه یا منطقه خودبیشتر اطالعات 

کسب کنید.

شما میتوانید با جستجو در گوگل شروع کرده تا ببینید شهر 

شما در کدامیک از سرزمینهای  بومیان قرار دارد. مردم بومی 

رابطه تاریخی بین مردمان بومی و غیر بومی کشور کانادا 

پیچیده و متاثر از استعمار، رویدادهای تاریخی، قوانین و 

نگرش های نژادپرستانه است. این رویدادها مشکالت کنونی 

را شکل داده است که هنوز توسط بومیان احساس میشوند. 

هرچند تدابیر مختلفی در حال حاضر در کانادا برای جبران و 

اصالح اشتباهات تاریخی گذشته در حال انجام است. 

این بخش پایانی از راهنمای مطالعه تالش میکند اطالعات 

بیشتری را در مورد رویدادهای تاریخی کلیدی که در این ویدئو 

برجسته شده است ارائه دهد.

استعمار

 § en.wikipedia.org/wiki/History_of_Canada 

قبل از ورود اروپایی ها، امریکای شمالی توسط بومیان  که 

با شکوه در آن با فرهنگ ها، زبان ها  و روشهای شناخت 

خود زندگی می کردند اشغال شده بود. مردم بومی بیش 

از 10،000 سال است که در محلی که اکنون کانادا نامیده 

میشود زندگی میکنند. انگلیسی ها و فرانسوی ها )که ادعا 

میشود دو کشور بنیانگذار کانادا هستند( برای کنترل امریکای 

شمالی که آنها به آن به عنوان منبع غنی از مواد خام می 

نگریستند،  در حال جنگ بودند. زمانیکه اروپایی ها وارد 

امریکای شمالی شدند آن را به عنوان "سرزمین هیچکس" در 

نظر گرفتند. اروپایی ها ارزش های فرهنگی، مذاهب و قوانین 

خود را تحمیل و به نفع خود سیاست گذاری کردند. آنها 

برخی از افراد بومی را اصال" "انسان" نمی دانستند. در نتیجه 

ارزشها و باورهای اروپایی راه خود را به نهادها و سیاست 

های کانادایی در قالب تبعیض و سوگیری سیستمی و نهادی 

بازکرده است. 

امروز وظیفه ما  اصالح اشتباهات گذشته و غلبه بر پیامدهای 

تبعیض و تعصب میباشد.

قانون بومیان، 1876

 § en.wikipedia.org/wiki/Indian_Act

قانون بومیان یک قانون فدرال است که چگونگی نحوه 

استفاده و اداره  زمینهای اختصاص داده شده به بومیان و 

منافع آنها  را نشان داده و تعریف میکند که چه کسی به عنوان 

بومی شناخته میشود.

قانون بومیان تالش دیگری است برای جذب و همانند ساختن 

مردم بومی در جامعه اروپایی در سریع ترین زمان ممکن. این 

قانون بسیاری از وضعیت های مختلف، از جمله شرایط سود 

و زیان، وضعیت قانونی بانوان، برخورداری از حق راًی و غیره 

را پوشش میدهد. این قانون هنوز در حال اجرا و  یک قانون 

چالش برانگیز برای مردم بومی است.

ریزروز: با ورود و اسکان اروپائیان مردم بومی و اروپایی ها 

بر سر اینکه چه کسی این زمین ها و منابع را کنترل میکند 

با هم درگیر شدند، و مردم بومی در قطعات کوچک زمین به 

نام "ریزرو" اسکان داده شدند. خیلی از مردم بومی به زندگی 

خود در این زمینهای کوچک که هنوز تحت کنترل دولت است 

ادامه میدهند. این منشاٌ بسیاری از اختالفات بین مردم بومی 

و دولت میباشد.

رویدادهای کلیدی

دارای ارزش ها و سنت های شفاهی مختص به خود هستند. 

تاریخ و داستانهای شفاهی برای حفظ هویت و فرهنگ بومی 

ضروری هستند. غالبا" این نقش افرادی خاص در هر جامعه 

ای است برای به خاطر سپردن تاریخ شفاهی آن جامعه با 

دقتی خاص.

مردم بومی ارزش ها و تاریخ را از نسلی به نسل دیگر از طریق 

داستانسرایی بصورت شفاهی منتقل می کنند.در فرهنگ 

های بومی نیز با گفتن قصه و تاریخ از طریق اشیا نمادین و 

زبان بصری مانند توتم های ایستاده حکاکی شده و چاپارخانه 

ها، داستان های تاریخی بومیان بازگو میشود. هر فرهنگ 

، جامعه و حتی خانواده بومی داستانهای سنتی و تاریخی 

خاص خود را دارد. بعضی ترانه ها، اسامی، نمادها و رقص ها 

متعلق به بعضی اشخاص یا خانواده ها هستند و بدون اجازه 

آنها قابل استفاده، بازگویی، رقصیدن یا سرودن نیستند.
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مدارس مسکونی یا شبانه روزی

 § en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Indian_
residential_school_system

یکی از نگران کننده ترین میراث های باقیمانده از قانون 

بومیان قانون حضور اجباری در مدارس مسکونی بود. 140 

مدرسه مسکونی بومیان بود که توسط کلیساها اداره میشدند. 

بیشتر از 150000 کودک بومی مجبور به حضور در آنها شدند. 

دولت میخواست مردم بومی را در جامعه اروپایی-کانادایی 

جذب کند. کودکان بومی از خانواده ها و والدینشان گرفته 

شدند و مجبور شدند از همه چیز از جمله زبان ها، باورهای 

معنوی و اعمال فرهنگی خود دست بردارند.  در 11 ژوئن 

2008، دولت کانادا یک عذرخواهی رسمی از بازماندگان 
مدارس مسکونی به عمل آورد. شما میتوانید نسخه ای از 

عذرخواهی نخست وزیر را در بینک زیر بیابید.

 § rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100015644/ 
1571589171655

زنان و دختران بومی کشته و مفقود شده

 § mmiwg-ffada.ca/final-report

در سپتامبر 2016، دولت کانادا تحقیقات ملی در خصوص 

زنان و دختران بومی کشته و مفقود شده را آغاز کرد. 

)MMIWG( اشاره دارد به بحران حقوق بشر به دلیل مفقود 
شدن و کشته شدن زنان بومی بین02012-1980

گروههای زنان بومی تعداد مفقودین و کشته شدگان را بیش 

از 4000 نفر اعالم  می کنند.

افزایش آگاهی منجر شده است به حمایت فوق العاده از 

خانواده ها، جوامع بومی و مردم را با هدف مشترک عدالت 

خواهی گرد هم جمع کرده است.

 )TRC( کمیسیون حقیقت و آشتی

 § cbc.ca/news/politics/truth-and-reconciliation-
94-calls-toaction-1.3362258

دولت فدرال در سال 2008 کمیسیون حقیقت و آشتی را 

برای بررسی میراث به جا مانده از مدارس مسکونی تاسیس 

نمود. ماموریت )تی آر سی( این بود که تجارب 80000 

بازمانده  از سیستم مدارس مسکونی در کانادا را گردآوری، 

ثبت نگهداری نماید، به این منظور که مرحمی باشد برای 

آسیب های به جا مانده از آن تجربیات.

در سال 2015 کمیسیون حقیقت و آشتی گزارش نهایی خود 

را صادر و 94 فراخوان را منتشر کرد و از همه سطوح دولتی 

خواست تا برای تغییر سیاست ها و برنامه ها در تالشی 

هماهنگ برای ترمیم آسیب های ناشی از مدارس مسکونی و 

حرکت به جلو برای آشتی با یکدیگر همکاری کنند.

این راهنما توسط کوری ویلسون برای موسسه  ای اس اس بریتیش کلمبیا به عنوان ضمیمه برای ویدئو به کانادا خوش این  است مگر خالف ان ذکر شود. 
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لطفا" از عبارت زیر برای نامگذاری استفاده کنید:  راهنمای مطالعه به کانادا خوش آمدید توسط کوری ویلسون، تحت مجوز: 
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ساختن یک زندگی بهتر

کار تی آر سی صرفا" مستند سازی یک بخش دشوار خاص 

از تاریخ کانادا نبود، بلکه ریشه در این باور داشت که گفتن 

حقیقت درباره تاریخ بومیان و غیر بومیان به ما نقطه عطفی 

بهتر در ساختن آینده ای بهتر میدهد. این شروع نوعی جدید از 

امید است.

بسیاری از کلیشه ها و مشکالت زمانی به وقوع می پیوندند که 

مردم حقیقت را نمی دانند و یا اطالعاتی در مورد مردم بومی 

ندارند. ما شما را به جستجوی اطالعات تشویق میکنیم: تی 

آر سی "فراخوان برای حرکت" را بخوانید، از یک مرکز دوستی 

کنید، کتاب های نویسندگان بومی را بخوانید، در هنرهای خلق 

شده توسط هنرمندان بومی کاوش کنید، در کالس مربوط به 

مردم بومی شرکت کنید، یک گروه در تیم کاری خود تشکیل 

دهید تا در مورد مشکالت مردم بومی صحبت کنید، در 

رویدادهایی مانند پیاده روی برای آشتی و فعالیت های روز 

ملی بومیان در سراسر کانادا شرکت کنید.

ما باید با یکدیگر همکاری کرده و یکدیگر را حمایت کنیم تا 

جای بسازیم که همه مردم در آن جا دارند و ارزشمند هستند. 

آشتی یک سفر بسیار شخصی است و سفری که در آن همه 

کانادایی ها باید شرکت کنند.
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