
انجمن بین املللی زنان در رادیو و تلویزیون بخش افغانستان  نیاز برای رهنمود دقیق، عملی و حاوی توصیه های امنیتی برای خربنگاران زِن که 

در جنگ و درگیری فعالیت می کنند را جداً الزم  می انگارد. 

ما مشوره ها و توصیه هایی را از کتاب خانم عبیر سعدی، خربنگار که ۲۷ سال پیشینه کاری در این بخش را در کارنامه دارد و عضو هیئت مدیره 

IAWRT "انجمن بین املللی زنان در رادیو و تلویزیون" نیز میباشد و  در پوشش خرب و گزارشدهی از مناطق جنگی، خربنگاران را آموزش داده 

است انتخاب کرده ایم، گفتنیست که تجارب خربنگاران زن در افغانستان در جریان کار نیز به این مجموعه افزوده شده است. 

• خربنگاران زن که به کشورهای همجوار سفر میکنند.  

• خربنگاران محلی که نحوه رفتار آنها بازتاب دهنده هنجارهای جنسیتی جامعه خودشان میباشد.   

دسته آخر بیشرت از همه از جنگ و درگیری در زادگاه شان و درگیر بودن با افرادی که ممکن آنها را بشناسند، رنج می برند. در اینجا ما به خربنگاران 

زنی توجه می کنیم که یا در رسانه ها کار میکنند و یا به صورت آزاد فعالیت دارند. 

خربنگاران زن در دو جبهه می رزمند، مبارزه برای تثبیت هویت شان به عنوان خربنگار زن و مبارزه برای اطالع دهی از نابرابری ها و تالش برای چرخش 

اطالعات، آنها تحت فشار اند تا خودشان را ثابت کنند در این میان ممکن خود را در معرض خطر بیشرتی قرار دهند.

توصیه های زیرین را که ما آنرا هرم ایمنی می نامیم از موارد بر شمرده شده که خربنگاران زن، باید هنگام آمادگی و اجرای وظایف شان جهت مصئونیت 

خود آن را در ذهن داشته باشند.    

خربنگاران مورد نظر: 

• با توجه به موقعیت مکانی خود از حقوق خربنگاران، به ویژه خربنگاران زن، آگاه باشید.  

• پیامد حمالت باالی زنان رسانه ای به سطح جهانی کار زنان خربنگار را تضعیف کرده و این یک معضل در برابر آزادی رسانه ها می باشد.   

بنابراین، مصئونیت خربنگاران زن باید توسط مدیران و اتحادیه های رسانه ای به عنوان یک معضل در نظر گرفته شود (در حالیکه بسیاری آنرا مدنظر 

دارند.)

• خربنگاران 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 می توانند این کار را به طور مستقیم و از طریق اتحادیه های خربنگاران و سایر سازمان های جامعه مدنی انجام دهند.

• تجربه مادر بودن خربنگاران زن در مقایسه به پدر بودن مردان خربنگار بسیار متفاوت بوده می تواند و این موضوع را مدیران باید در نظر   

داشته و درک کنند.

آنچه را مدیران باید انجام دهند

• فراهم ساخنت حقوق و فرصت های کاری مساویانه برای خربنگاران بدون در نظر داشت جنسیت.  

• آگاهی از فشارهای غیررضوری که زنان جهت اثبات این که توانایی انجام کار را دارند، به دوش می کشند. خربنگاران هیچ گاهی نباید   

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

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

ترس تجاوز جنسی که خربنگاران زن با آن مقابل اند، 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 نگه داشته شده و این موضوع به متام کارمندان واضح گردد.  

در دفرت:

خربنگاران آزاد:خربنگاران آزاد:

• کارمندانی که احتامل رفنت به مناطق جنگی را دارند باید آموزش های ایمنی چون کمک های اولیه و آگاهی از خطرات موجود در   

مناطق جنگی را ببینند. 

• دوره های 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 می کند.

• برای خربنگاران زن و خربنگاران آزاد دوره های آموزشی که به آنان دفاع شخصی را بیاموزاند برگزار گردد.   

• برای خربنگاران زن که از مناطق جنگی گزارش تهیه می کنند، خطرها ارزیابی گردیده و پیگیری گردند.  

• فراهم آوردن تجهیزات ایمنی مناسب مانند کاله ایمنی و واسکت های ضد گلوله که از لحاظ فزیکی برای زنان مناسب باشد.  

• برخی از خربنگاران زن متایلی به بازگو منودن تجارب خویش مبنی بر سوءاستفاده های جنسی را ندارند، زیرا منی خواهند دیگران آنها   

را در جریان انجام ماموریت های خطرناک آسیب پذیر تصور کنند. هیئت مدیران باید محیط را ایجاد کنند که کارمندان بدون ترِس از دست دادن 

وظیفه یا ماموریت های بعدی چنین موضوعات را رشیک ساخته و در این خصوص از دریافت حامیت و کمک مطمنئ باشند.

• در صورت امکان به خربنگاران زن اجازه انتخاب اینکه با چه کسی در یک تیم کار کنند، داده شود.  

• خربنگاران زن و خربنگاران بومی پیش از رفنت به مناطق جنگی باید آموزش های الزم ایمنی را فرا گرفته و تجهیزات مناسب در اختیار   

شان قرار گیرد.

برای خربنگاران که از جنگ و درگیری گزارش می دهند:

• احرتام به لباس های محلی.   

• در جریان سفر کاری به محالت مختلف با توجه به رسوم و عنعنات   

حاکم در آن بخشها لباس طبقه متوسط جامعه را به تن کنید. 

نپوشید.  برهنه  و  تنگ  لباس های  توجه،  جلب  از  جلوگیری  برای   •  

لباسهای گشاد و همچنان پیراهن های که تا زانو شام را بپوشاند مناسب تر است.  به 

صورت کلی در کشورهای محافظه کار و مناطق با سابقه آزار و اذیت دخرتان و زنان، 

پوشیدن لباس های که شام را به هم ر یخته نشان میدهد بهرت است.

• کفش های محکم و هموار که در آن به راحتی دویده بتوانید به پا کنید.  

• پوشیدن حلقه ازدواج از نگاه های مزاحم به شام جلوگیری می کند.   

• جواهرات گرانبها نپوشید، عمومن هر آن چیزی 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   

آرایش نکنید، کمربند محکمی ببندید. 

• زنگ خطر یا هر وسیله ای که سبب ایجاد صدا در حاالت خطر میشود   

را با خود داشته باشید. 

• بیشرت واسکت های ضد گلوله برای مردها ساخته شده – از لحاظ اندازه   

بزرگرت از زنان و به صورت فزیکی متناسب به اندام مردانه. خربنگاران زن با استفاده از 

این واسکت ها به مشکالت صحی (کمر) دچار گردیده و بدتر از آن، برخی به دلیل 

سنگین بودن واسکت های ضد گلوله از پوشیدن آن انکار می کنند، پس نیاز جدی به 

واسکت های ضد گلوله متناسب با اندام زنان وجود دارد. 

چه بپوشیم؟ 

مراعات بعضی نکات در مورد پوشاک می تواند به مصئونیت خربنگاران زن کمک کند:



هیچ گزارشی ارزش جان شام و جان منابع شام را ندارد.

• به ماموریت خربنگاری خود بپردازید و اگر محدودیتی بر سواالت شام از سوی گروه های تروریستی وضع می شود 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 طرح ها محدوده کمرتی برای معرفی منت   

مصاحبه، پیچیدگی و یا اصالحات به اظهارات مصاحبه شونده فراهم میکند.

• دلیل انجام این مصاحبه و رشایطی 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.

چگونه زنده مبانیم:

مشوره های صحی:

• قبل از ماموریت های طوالنی صحت خود را چک کنید. در صورت داشنت هر گونه   

مشکل صحی، به ویژه مشکالت دندان، به داکرت مراجعه کنید.

• رفنت به دستشویی، یکی از مالحظات ایمنی برای خربنگاران زن محسوب می شود،   

برای  این موضوع  که  اجتناب می کنند  مایعات  نوشیدن  از  دلیل  این  به  زن  از خربنگاران  برخی 

سالمت شخص خطر پنداشته می شود.

مهارت های آگاهی از وضعیت:

یک تن از خربنگاران زن (شیام عادل) می گوید: "شام منی توانید خطر را کنرتول کنید، اما می توانید احتامل زیان به خود را مدیریت کنید."

آگاهی از وضعیت به امنیت شام کمک کرده و از خطرات احتاملی جلوگیری می کند. وضعیت را پیشاپیش بررسی کنید. آگاهی از وضعیت با توجه 

به جای کار شام تغییر می کند:

• 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 می آیند، در صورت وقوع یک حادثه کی می تواند 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؟

خشونت و آزار و اذیت جنسی:

خشونت علیه خربنگاران 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 خربنگاران زن از سوی منابع و همچنان بدنام ساخنت خربنگاران به عنوان یکی دیگر از خشونت ها ذکر شده است.  

آزار و اذیت جنسی چیست؟ 

• آزار و اذیت جنسی عبارت از رفتار جنسی ناخواسته ای است که سبب اذیت، تحقیر و یا ارعاب در شخص می شود.   

برای مصئون ماندن از آزار و اذیت جنسی چی باید کرد؟  

• به صورت عموم، سعی کنید از رشایطی که باعث افزایش خطر می گردد دوری کنید.  

• یک نوع ورزش دفاع شخصی را یاد بگیرید.  

• در صورت متوجه شدن حرکات و یا کاربرد کلامت که فکر می کنید به هدف آزار و اذیت   

جنسی صورت می گیرد به گونه فوری واکنش نشان داده و موضوع را با یکی از همکاران مورد اعتامد 

تان رشیک سازید. 

• شیوه ای مصئونرت این است که کسی را در خانه خود اش مالقات نکنید.  

ارزیابی خطر و برنامه ریزی برای سفر:

• در مورد تنظیم رفت و آمد و زمان بندی برنامه ای خود حتا زمانی که از مناطق محلی گزارشدهی می کنید، واضح باشید. جزئیات متاس خود   

را با شخص قابل اعتامد رشیک ساخته و اسناد مورد رضورت چون اجازه نامه های مربوط، کارت هویت و بیمه را با خود داشته باشید.

• قبل از ماموریت تان یک ارزیابی ابتدایی از خطرات احتاملی داشته باشید.   

• مدارک رضوری مانند پاسپورت، کارت هویت، جواز رانندگی، مجوز و تکت ها 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 کنرتول کنید و برنامه سفر خود را همیشه با یک شخص مورد اعتامد در میان بگذارید.  

• اگر در هنگام سفر، احساس نگرانی می کنید، به شم خود اعتامد کنید، از راننده بخواهید تا در یک منطقه پرجمعیت توقف کرده و از موتر   

پیاده شوید.

• اگر راننده موتر را متوقف نکرد، از موبایل خود برای متاس با پولیس استفاده کرده و از رانندگان و عابرین پیاده درخواست کمک کنید.  

• کمرتین معلومات ممکن را با راننده رشیک ساخته و هرگز اطالعات 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 می توانید بخش مشکل ساز هویت خود را، مانند خربنگار بودن در بعضی مناطق،   

پنهان کنید. اگر فکر می کنید دادن اطالعات نادرست رضوری است، آنگاه بجای اطالعات حقیقی معلومات نادرست بدهید. 

• منایه دیجیتال شام بخشی از شناخت شام را تشکیل میدهد. تجهیزاتی را که شام حمل می کنید نشان می دهد که چه کسی هستید؟ منایه   

دیجیتال شامل حساب های کاربری شام در رسانه های اجتامعی نیز می شود (فیسبوک، تویرت، انستاگرام وغیره.)

• بهرت است از برنامه های که پیام ها را رمزگذاری می کنند در تیلفون همراه تان یا هر دستگاه ارتباطی دیگر که با خود حمل می کنید استفاده   

کنید، همچنان حذف پیام های متنی حساس بعد از ارسال و دریافت آن نیز کمک کننده است. 

• ایجاد حساب های کاربری و ایمیل دومی در رسانه های اجتامعی و استفاده از آنها در دستگاه ارتباطی که در مناطق جنگی از آن کار می  

 گیرید می تواند به مصئونیت شام کمک کند. 

• مخاطبین اضطراری مانند ارایه دهندگان خدمات صحی و پولیس را در شامره گیر رسیع موبایل خود تنظیم کنید.  

نکاتی برای کسان که ماموریت های خطرناک را انجام میدهند:

• 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 طوالنی را نیز دارند.

• سعی کنید با یک مرد در خانه و یا موتر تنها نباشید یا کوشش کنید بهانه ای قانع کننده ای داشته باشید. مردها اجازه حضور در مکان های   

خصوصی با زنان، بجز از اعضای نزدیک خانواده را ندارند.

• در صورت حمالت هوایی یا گلوله باری متقابل، بهرتین گزینه خوابیدن روی زمین و پوشش رس می باشد.  

• در صورت استفاده از اسلحه کوتاه برد، محکمرتین بخش موتر که شام را محافظت کرده می تواند پشت رس انجن و حصه پیرشوی موتر می باشد.  

• در صورت حمالت هوایی، به یاد داشته باشید که هواپیامها تنها یک حمله انجام منی دهند و ممکن دوباره برگردند الی ختم حمله هرگز   

حرکت نکنید مراقب حمالت تعقیبی باشید.

• تهدید ربوده شدن/بازداشت شدن را در ارزیابی خطر بسنجید.  


