آﻧﭽﻪ را ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد از ﺣﻘﻮق ﺧﱪﻧﮕﺎران ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

• ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺣﻤﻼت ﺑﺎﻻی زﻧﺎن رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر زﻧﺎن ﺧﱪﻧﮕﺎر را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد )در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری آﻧﺮا ﻣﺪﻧﻈﺮ

دارﻧﺪ(.

• ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﺎﻤﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎ ﺑﺮآورده ﮔﺮدد .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺧﱪﻧﮕﺎران و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

• ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﺧﱪﻧﮕﺎران زن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﻮدن ﻣﺮدان ﺧﱪﻧﮕﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ

داﺷﺘﻪ و درک ﮐﻨﻨﺪ.

در دﻓﱰ:
• ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﻦﺘ ﺣﻘﻮق و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﱪﻧﮕﺎران ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ.

• آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﴐوری ﮐﻪ زﻧﺎن ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را دارﻧﺪ ،ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺧﱪﻧﮕﺎران ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻤﻧﻮدم ﻓﻀﺎی ﻣﺼﺌﻮن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮ ﻤﻧﻮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎران زن در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ آن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

• ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﴏاﺣﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ از اﺣﺘﺎﻤل ﺗﻬﺪﯾﺪ و

ﺗﺮس ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻞاﻧﺪ ،آﮔﺎه ﺑﻮده و از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

• در ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن

در داﺧﻞ و ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

• ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺼﺌﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻤﺗﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺤﺮم ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻤﺗﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان واﺿﺢ ﮔﺮدد.

ﺑﺮای ﺧﱪﻧﮕﺎران ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
• ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﺎﻤل رﻓﻦﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﭼﻮن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در

ﻣﻨﺎﻃﻖﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

• دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در

ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

• ﺑﺮای ﺧﱪﻧﮕﺎران زن و ﺧﱪﻧﮕﺎران آزاد دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.

• ﺑﺮای ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻄﺮﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﺮدﻧﺪ.

• ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ و واﺳﮑﺖﻫﺎی ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

• ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ﻤﺗﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻤﻧﻮدن ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻤﻧﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﮕﺮان آﻧﻬﺎ
را در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺪون ِ
ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن

وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﴍﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺎﻤﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎران زن اﺟﺎزه اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،داده ﺷﻮد.

ﺧﱪﻧﮕﺎران آزاد:
• ﺧﱪﻧﮕﺎران زن و ﺧﱪﻧﮕﺎران ﺑﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ از رﻓﻦﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم اﯾﻤﻨﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ زﻧﺎن در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺨﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رﻫﻨﻤﻮد دﻗﯿﻖ ،ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺎوی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﱪﻧﮕﺎران زنِ ﮐﻪ
در ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺟﺪا ً ﻻزم ﻣﯽاﻧﮕﺎرد.
ﻣﺎ ﻣﺸﻮرهﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را از ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﯿﺮ ﺳﻌﺪی ،ﺧﱪﻧﮕﺎر ﮐﻪ  ۲۷ﺳﺎل ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
" IAWRTاﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ زﻧﺎن در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن" ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﱪ و ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ،ﺧﱪﻧﮕﺎران را آﻣﻮزش داده
اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﺧﱪﻧﮕﺎران زن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﱪﻧﮕﺎران ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ:
• ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
• ﺧﱪﻧﮕﺎران ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎیﺟﻨﺴﯿﺘﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻪ آﺧﺮ ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﻤﻪ از ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی در زادﮔﺎه ﺷﺎن و درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎران
زﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺧﱪﻧﮕﺎران زن در دو ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽرزﻣﻨﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﱪﻧﮕﺎر زن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻃﻼع دﻫﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت ،آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﱰی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ را ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻫﺮم اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ از ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺎدﮔﯽ و اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎنﺟﻬﺖ ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺧﻮد آن را در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ؟
ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﻌﻀﯽ ﻧﮑﺎت در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺎک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:
• اﺣﱰام ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ.
• در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﻮم و ﻋﻨﻌﻨﺎت
ﺣﺎﮐﻢ در آن ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻟﺒﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ.
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﮔﺸﺎد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی ﮐﻪ ﺗﺎ زاﻧﻮ ﺷﺎﻤ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ آزار و اذﯾﺖ دﺧﱰان و زﻧﺎن،
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮐﻪ ﺷﺎﻤ را ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ.
• ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ و ﻫﻤﻮار ﮐﻪ در آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دوﯾﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺣﻠﻘﻪ ازدواج از ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻤﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• ﺟﻮاﻫﺮات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﻦ ﻫﺮ آنﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺎﻤ را در ﻣﻌﺮض
ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اﺧﺘﻄﺎف ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ.
• ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺑﯿﻔﺘﺪ
آراﯾﺶﻧﮑﻨﯿﺪ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻣﺤﮑﻤﯽﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
• زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺻﺪا در ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺮ ﻣﯿﺸﻮد
را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﺑﯿﺸﱰ واﺳﮑﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه – از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه
ﺑﺰرﮔﱰ از زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰﯾﮑﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻧﺪام ﻣﺮداﻧﻪ .ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ واﺳﮑﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺤﯽ )ﮐﻤﺮ( دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺪﺗﺮ از آن ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن واﺳﮑﺖﻫﺎی ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﭘﻮﺷﯿﺪن آن اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎزﺟﺪی ﺑﻪ
واﺳﮑﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪام زﻧﺎن وﺟﻮد دارد.

ﻣﺸﻮره ﻫﺎی ﺻﺤﯽ:
• ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺻﺤﺖ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت داﺷﻦﺘ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺤﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺸﮑﻼت دﻧﺪان ،ﺑﻪ داﮐﱰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
• رﻓﻦﺘ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺨﺺ ﺧﻄﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ:
ﯾﮏ ﺗﻦ از ﺧﱪﻧﮕﺎران زن )ﺷﯿﺎﻤ ﻋﺎدل( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺷﺎﻤ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻄﺮ را ﮐﻨﱰول ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺣﺘﺎﻤل زﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ".
آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺎﻤ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﺎﻤﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎر ﺷﺎﻤ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
• آﯾﺎ ﺷﺎﻤ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون از آن؟
• ﺟﺮﯾﺎن روز اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺐ؟
• ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،آﯾﺎ اﺷﺨﺎص و ﯾﺎ رﺧﺪاد ﻫﺎ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺎﻤ ﺧﻄﺮ
ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻤﻧﻮﻧﻪ ﺷﺎﻤ ﯾﮏ ﻣﻈﺎﻫﺮه را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺣﺘﺎﻤﻟﯽ از وﺿﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﯾﮏ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ
ﮐﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻤ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ؟

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﻔﺮ:
• در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮد ﺣﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺰارﺷﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،واﺿﺢ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻤﺗﺎس ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺎﻤد ﴍﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﴐورت ﭼﻮن اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ،ﮐﺎرت ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎن ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﺎﻤﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﻣﺪارک ﴐوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،ﮐﺎرت ﻫﻮﯾﺖ ،ﺟﻮاز راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﺠﻮز و ﺗﮑﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
• در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،از ﻃﺮف ﺷﺐ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
• رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺧﻮد را ﮐﻨﱰول ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﺎﻤد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
• اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ،اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻢ ﺧﻮد اﻋﺘﺎﻤد ﮐﻨﯿﺪ ،از راﻧﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده و از ﻣﻮﺗﺮ
ﭘﯿﺎدهﺷﻮﯾﺪ.
• اﮔﺮ راﻧﻨﺪه ﻣﻮﺗﺮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد ،از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻤﺗﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﴍﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
• ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
• داﺷﻦﺘ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ داﺳﺘﺎن دروﻏﯿﻦ ﻧﻪ .ﺷﺎﻤ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﱪﻧﮕﺎر ﺑﻮدن در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ،
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﴐوری اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺠﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
• ﻤﻧﺎﯾﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺎﻤ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﻤ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻤ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻤﻧﺎﯾﻪ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺎﻤ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد )ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﯾﱰ ،اﻧﺴﺘﺎﮔﺮام وﻏﯿﺮه(.
• ﺑﻬﱰ اﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻫﻤﺮاه ﺗﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺬف ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
• اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و اﯾﻤﯿﻞ دوﻣﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ از آن ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﺷﺎﻤ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺿﻄﺮاری ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﭘﻮﻟﯿﺲ را در ﺷﺎﻤره ﮔﯿﺮ ﴎﯾﻊ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎران زن ،ﮐﻪ آزار و اذﯾﺖ در ﺻﺪر آن ﻗﺮار دارد ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
• ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎر در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ
• ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن درﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای
• ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪد آﻧﻬﺎ،
• آزار و اذﯾﺖ ﺧﱪﻧﮕﺎران زن از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪﻧﺎم ﺳﺎﺧﻦﺘ ﺧﱪﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
• آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺒﺎرت از رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اذﯾﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﯾﺎ ارﻋﺎب در ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺼﺌﻮن ﻣﺎﻧﺪن از آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
• ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮم ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮔﺮدد دوری ﮐﻨﯿﺪ.
• ﯾﮏ ﻧﻮع ورزش دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
• در ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺎت و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﺎﻤت ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف آزار و اذﯾﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮری واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻮرد اﻋﺘﺎﻤد
ﺗﺎن ﴍﯾﮏ ﺳﺎزﯾﺪ.
• ﺷﯿﻮهای ﻣﺼﺌﻮﻧﱰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اش ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺎﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
• از ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻫﺎی ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﻦﺘ ﺑﻄﺮی ردﯾﺎﺑﯽ آن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﭼﺎرج ﺑﺮای
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
• ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺗﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺮدﻫﺎ اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﺑﺠﺰ از اﻋﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺪارﻧﺪ.
• در ﺻﻮرت ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن روی زﻣﯿﻦ و ﭘﻮﺷﺶ ﴎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮد ،ﻣﺤﮑﻤﱰﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻤ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﴎ اﻧﺠﻦ و ﺣﺼﻪ ﭘﯿﴩوی ﻣﻮﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• در ﺻﻮرت ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﺎﻤﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻤﻧﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ اﻟﯽ ﺧﺘﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺮﮔﺰ
ﺣﺮﮐﺖﻧﮑﻨﯿﺪﻣﺮاﻗﺐﺣﻤﻼتﺗﻌﻘﯿﺒﯽﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﺗﻬﺪﯾﺪ رﺑﻮده ﺷﺪن/ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪن را در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﻤﺑﺎﻧﯿﻢ:
ﻫﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ ارزش ﺟﺎن ﺷﺎﻤ و ﺟﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻤ را ﻧﺪارد.
• ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﱪﻧﮕﺎری ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻮاﻻت ﺷﺎﻤ از ﺳﻮی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
دﯾﮕﺮ و از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﻤﻧﺎﺋﯿﺪ.
• ﺳﺎﺧﻦﺘ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﻦﺘ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﯾﺎ ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﺤﺪوده ﮐﻤﱰی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻦﺘ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
• دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻤﺗﺎم ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
• اﻇﻬﺎرات ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ دروﻏﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع )ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و
ﻏﯿﺮه( را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﯾﺪ.

