
 تبعیض و تجاوز ممکن است همه جا رخ دهد؛ از جمله در باشگاه ها که ظاهراً مکان های

 امنی هستند. به همین دلیل، آشنایی با راهبردهای مقابله با آن اهمیت دارد. با این که

 راهکار کاملی برای مقابله با خشونت وجود ندارد، با رعایت چندین نکته می توان واکنش

 .بهتری به آن نشان داد. رویکرد ما مبتنی بر افراد آسیب دیده و شامل محیط است

جعبه ابزار هنگام وقوع تجاوز چه باید کرد؟

1

 ،تا حد ممکن

 .آرامش خود را حفظ کنید 

2

 .به محیط امنی بروید .2

4

 به نیازهای شخص آسیب دیده

 .رسیدگی می کند

3

 به تنهایی کاری انجام ندهید و از

 دیگران، مثالً از اطرافیان، کمک

 .بخواهید

5

 به شخص مرتبط اطمینان دهید

 که همواره در اولویت خواهد

.بود

 غافلگیری و بی هوشی واکنش های طبیعی در برابر تجاوز

 هستند. بروز حس تنهایی و درماندگی کامالً طبیعی است.

 به ویژه اگر در وضعیتی شامل تبعیض یا خشونت گرفتار

 شوید، مهم است که این رفتارها را نادیده نگیرید. برخی

 افراد از ترس این که اشتباه کنند، دست به هیچ اقدامی

 نمی زنند. در بیشتر اوقات، اقدام مناسب سودمند واقع

 می شود. در آینده می توانید به رفتار خود فکر کنید. اگر

 قربانی تبعیض شوید: شما در شکل گیری تجاوز مقصر

 نبوده اید و حق کمک گرفتن از دیگران برای شما محفوظ

.است

 فردی که قربانی خشونت می شود، کارشناس این وضعیت

 است. اگر خودتان در معرض خشونت قرار گرفته اید،

 ارزیابی شما درست است. قضاوت درباره این وضعیت بر

 عهده اطرافیان شما نیست. به برداشت خود اعتماد کنید،

 از دیگران کمک بخواهید یا، در صورت امکان، محل را ترک

 کنید. اگر به شما حمله شده است، از آن شخص بپرسید که

 چه می خواهد و به پاسخ او احترام بگذارید. ایمنی شما و

 .ایمنی طرف مقابل در اولویت قرار دارد

 تبعیض  و تجاوز دردناک و واقعی هستند.  سعی کنید

 تجربه خود را جدی بگیرید و به خود برای یافتن فردی که

 به شما کمک کند، فرصت بدهید. اگر از اطرافیان شخص

 آسیب دیده هستید، به او مکان بدهید.  گاهی اوقات افراد

 نیازمند چیزی غیر از آنچه  برایشان مناسب است، می شوند.

 افراد آسیب دیده، حتی پس از حمله، به حمایت نیاز دارند.

 مثالً از آن شخص بپرسید که آیا مایل است که او را به

 ایستگاه قطار برسانید. اگر سردرگم هستید، می توانید مثالً از

.کارکنان مرتبط کمک بخواهید

جشن می گیرید؟
 .قطعاً 



 کمک امش هب میهاوخ یم ام .دهد یم خر ضیعبت زین اه هاگشاب رد

 تفه و دینک یدنب هقبط ار ضیعبت تایبرجت هک مینک

 ضیعبت و عونت نوگانوگ داعبا .دیریگب رظن رد ار مهم دعُب

 هبرجت ره .دنتسه رگیدکی هب هتسباو و لمکم ،ناشوپمه

 رد یسررب تسرهف اجنیا رد میرادن دصق ام و تسا درف هب رصحنم

 شجنس یارب یگتسبمه رازبا هئارا ام فده .میراذگب ناترایتخا

 .تسا نارگید و ناتدوخ تایبرجت تیساسح

یعامتجا / یتاقبط هنیشیپ #
 یعامتجا زکارم رگید اب ًارهاظ نآ تاررقم هک هاگشاب رد رواب نیا .دنهد صیخشت ار اهنآ یعامتجا هاگتساخ دنناوت یم نارگید هک دنرواب نیا رب دارفا

 رگید و نابز ،تاکرح هکلب دریگ یمن لکش ششوپ یانبم رب ًافرص نآ هب طوبرم یاه تشادرب ای یعامتجا هاگتساخ یلو .تسا رارقرب ،دراد توافت

 ار هاگشاب رد مان تبث ییاناوت نم ایآ .تسا راذگریثات زین دوجوم تاناکما رب یعامتجا هاگتساخ ،ًانمض .دوش یم لماش زین ار تاساسحا زاربا یاه هبنج

 هنافساتم .تسا هدش ریذپ ناکما هنیزه تخادرپ ییاناوت دقاف دارفا یارب اهنآ یسرتسد ای تسا هتفای شهاک اهدادیور یخرب هنیزه ،لیلد نیمه هب ؟مراد

 نیا .دنشاب هاگآ نآ زا دیاب ینامهم ناگدننکرازگرب هک دوش تیمورحم هب رجنم تسا نکمم هاگشاب رد مان تبث هنیزه ندوب الاب و تسین نینچ نیا یهاگ

 هدروخ دنویپ نارگید رب یراذگریثات و ضیعبت داعبا رگید اب یعامتجا هقبط و هاگتساخ .دنوشن هدید اراکشآ دیاش و دنتسه هتفهن بلغا اه تیمورحم

 .تسا

ییاناوت #
 زا یشان تالکشم ریگرد ای دشاب لولعم درف هک دهد یم خر ینامز ییاناوت ساسا رب ضیعبت .دریگ یم یاج صاخشا یدرف یاه تیلباق هتسد رد ییاناوت

 نیا دیاب لولعم دارفا هدنریذپ هاگشاب نالوئسم .دشاب اه نامتخاس یرامعم یتح ای صاخ یاهراتفر زا هتساخرب تسا نکمم تالکشم نیا .دشاب تیلولعم

 داعبا ،اه تیلولعم یخرب ندوبن دوهشم لیلد هب یلو ؟دش نآ دراو رادخرچ یلدنص اب ناوت یم و تسا عنام نودب ناکم نیا ایآ :دننک حرطم دوخ دزن ار اه شسرپ

 یاه تیعقوم رد هژیو هب .دراذگ یم ریثات زین یفطاع ای یناور تالکشم راچد دارفا رب ییاناوت ساسا رب ضیعبت .دوش یم حرطم هنیمز نیا رد زین یرگید

 راچد دارفا دروم رد .دراذگب ینهذ ای یناور ،یفطاع تیعضو رب یمهم ریثات تسا نکمم ییاناوت ساسا رب ضیعبت ،هاگشاب طیحم رد هلمح دننام دنیاشوخان

 .دشاب اسرف تقاط تسا نکمم تالمح ای اهراتفر یخرب ،یناور راشف

کیکفت / ییارگداژن #
 یتایضرف ،یدنب هقبط نیا ساسا رب ،رگا .دنیوگ یم (کیکفت ای) ییارگداژن ار رگید یاه یگژیو ای رهاظ ،وم گنر ،تسوپ گنر ساسا رب صاخشا یدنب هقبط

 (کیکفت و) ییارگداژن .دوش یم داجیا یداژن یرواد شیپ ،دریگب لکش یعامتجا راتفر ای یعامتجا یاه شزرا ای یعامتجا هاگتساخ ،ینابز یاه تراهم هرابرد

 ،BIPoC دارفا اب زیمآ نیهوت راتفر :دراد یفلتخم عاونا ییارگداژن .دوش یم تباث یگتسباو قیرط زا و تسا یعامتجا یراتخاس داژن هک دنک یم حیرصت

 هب رجنم درکیور نیا .تسا هدش تیبثت ام هعماج تردق راتخاس رد یراتخاس ماظن ناونع هب ییارگداژن .Sinti: zze و هلب :مور هب نیهوت ای یزیتس یدوهی

 هدید هناخیم رد ای یتینما یسررب شخب ،رد لباقم رد هاگشاب نانکراک دوخ و نشج نانامهم زا راتفر نیا .دوش یم زین هاگشاب رد هناتسرپداژن ثداوح زورب

 تالآرویز ،هتفاب یوم اب ناتسوپدیفس) هاگشاب یاضعا یگنهرف یاه شیارگ ای ییزج یاه یرگشاخرپ قیرط زا هاگشاب رد تسا نکمم ییارگداژن .دوش یم

 درف :دوش یم لامعا ریز دعاوق .تسا یرورض ثداوح نیا ناینابرق زا یروف تیامح و هاگشاب رد هنایارگداژن ثداوح هب یگدیسر .دریگب لکش زین (یداعریغ

 .دراد طبترم تیعضو هرابرد ار شناد نیرتشیب ینابرق

تیسنج / تیسنج #
 یاهراجنه اب هناگیب ییاضف هاگشاب گنهرف ،هژیو هب .دوش یم بوسحم یشحاف یاطخ یصخش تشادرب ای رهاظ ساسا رب صخش تیسنج هرابرد تواضق

 ییاضف و هبرجت یارب یا هصرع تسا نکمم هاگشاب .دوش یم مهارف اهنآ تیسنج و دارفا هرابرد تواضق هنیمز نآ رد هک دنک یم داجیا هرمزور یعامتجا

 تسا نکمم تیسنج یانبم رب ضیعبت .تسا ناسون رد هتسویپ و تسین یتباث موهفم دارفا زا یرایسب یارب تیسنج اریز ،دشاب هدش تظفاحم

 دینک هدافتسا بسانمان یاهریمض زا تسا نکمم امش .دوش ینارگن داجیا ببس تسا نکمم زیمآ تمحازم ای یسنج راتفر .دریگب دوخ هب ینوگانوگ یاهلکش

 دعُب رد هک تسا ضیعبت یعون ،یسنجارت صخش هدش لطاب مان زا هدافتسا ینعی ،یمیدق مان زا هدافتسا .دیریگن رظن رد تاملاکم رد ار دارفا تیسنج ای

 ریمض اب ار ناتدوخ ،تسا بسانم اهنآ یارب یریمض هچ هک دیسرپب دارفا زا .دبای یم تیمها اطخ حالصا گنهرف و دازآ یوگتفگ اجنیا .دهد یم خر یسنج

  .دینکن داجیا وهایه و دینک حالصا ار اطخ نآ ًافرص ،دش هابتشا راچد یسک رگا و دینک یفرعم



یسنج شیارگ #
 .تسا هارمه یریگوس اب هراومه دارفا یسنج شیارگ هرابرد تواضق .تسا تسردان زین ،تیسنج ساسا رب ضیعبت دننام ،یسنج شیارگ ساسا رب ضیعبت

 تشادرب نیا ینعی .دوش یم ییارگ سنجمهان ماظن داجیا ببس «یشاب زاب سنجمه هک مدرک یمن رکف زگره» ای «یتسین اهزاب سنجمه هیبش» دننام یتارابع

 ای یساره زاب سنجمه هب تبسن رفنت زاربا .دشاب یسنجارت ًالماک تسا نکمم یصخش .دنتسه ارگ سنجمهان و ثنوم ای رکذم مدرم همه هک دوش یم داجیا

 یرایسب یارب یمهم نما هاگهانپ هژیو هب اه هاگشاب .یکیزیف تنوشخ ضرعم رد اهنآ نداد رارق ای نیهوت قیرط زا دارفا هب هلمح ،فراعتمان یسنج یاه شیارگ

 هلاسم رگا هژیو هب ؛دوش یریگیپ یرتشیب تیساسح اب دیاب اه ناکم نیا رد یمجاهت یاهراتفر اب هلباقم .تسا فراعتمان یسنج یاه شیارگ یاراد دارفا زا

 ینابرق درف تشادرب و هنیمز هب یرایسب یگتسباو ،دوش یم بوسحم زیمآ نیهوت لمع ای ترابع ًاقیقد هچنآ .دشاب هدش یداع اه ناکم نیا رد یسنج شیارگ

 هک نیا هن ،دینک شوگ ینابرق درف تبحص هب دیاب :دوش یم لامعا اجنیا هدعاق نیمه .تسین ریذپ هیجوت «دوبن نآ مروظنم» دننام یترابع نتفگ .دراد

.دیوش زکرمتم بکترم درف رب

یزیتس یدوهی #
 .دنوش یم دیدهت ای یهجوت یب ،یراتفردب ینابرق ،ینامهم طیحم رد یتح ،بلغا دارفا نیا ینعی .دنتسه وربور یزیتس یدوهی لکشم اب نایدوهی :یدوهی نز

 ار یدوهی درف دنناوت یمن هتسباوان دارفا .دوش یمن بوسحم زین بهذم رب ینتبم ضیعبت و دریگ یمن یاج ییارگداژن هتسد رد ًاتحارص یزیتس یدوهی

 ای «یلخاد :راد هیامرس» ،«یلخاد :هدننک بذج» دننام ییاه هژاو زا «یدوهی» هژاو یاج هب ًالثم .دوش یم یراذگزمر بلغا یزیتس یدوهی ریواصت اریز دننک ییاسانش

 نتسناد یبسن و تساکولوه    و لیئارسا اب طبترم ،یکیژولوئدیا-هئطوت ،یتسرپداژن :دراد یفلتخم یاهلکش یزیتس یدوهی  .دوش یم هدافتسا «اهنآ»

 نایدوهی تایبرجت و اه هاگدید .دننک بوسحم  دیفس  ناونع هب ار  ای (ناتسوپ نیگنر ای نایموب ،ناهایس ینعی) BIPoC تسا نکمم   . یزیتس یدوهی

 ار وا دیاب یدوهیریغ صاخشا ،دنک تبحص یزیتس یدوهی اب    تایبرجت هرابرد یدوهی یصخش رگا  :ینعی .تسا توافتم رایسب هکلب ،تسین ناسکی

 روضح راتساوخ ًافرص یدوهی صخش هک یدراوم رد ،لیئارسا ای  نایدوهی یاقب  ،یلم مسیلایسوس دننام یتاعوضوم هرابرد هتساوخان یاه شسرپ   . دنریذپب

 .تسین زاجم ،دشاب ینامهم رد

یمیدق #
 هبرجت هک یرابو دنب یب دارفا هلمج زا ؛دنشاب هتشاد روضح نآ رد دنناوت یم همه و تسا عونتم هاگشاب طیحم هناتخبشوخ ؟تسا ناناوج صتخم هاگشاب ایآ

 هتفرگرب ،ییارگ نس هب فورعم) نس ساسا رب ضیعبت .دنا هدش دنم هقالع هاگشاب هب یگدروخلاس نارود رد ًافرص هک ییاهنآ ای دنراد هنیمز نیا رد ینالوط

 اب دارفا همه هک دنک یم باجیا عونت ساسا رب ینارذگ تقو .دوش زاغآ رد لباقم نامه زا و دشاب هتشاد یفلتخم یاهلکش تسا نکمم (Age یسیلگنا هژاو زا

ً افرص و دسرب رظن هب هدروخلاس رایسب ای ناوج رایسب یدرف رگا :دریگ یم رارق هجوت دروم صخش نس ،ًانمض .دنبای روضح قاتا کی رد دنناوتب ینس ره

 .تسناد رثوم کالم هناگی ناوت یمن ار هاگشاب رد یضرف تیوضع ای یعقاو نس .تسا هدش ینس ضیعبت لومشم ،دوش هدنادرگزاب رد ولج زا لیلد نیمه هب

 یناوج رایسب رهاظ هک یدارفا تیمورحم ای ناوج دارفا ،ییارگ سنجمه هنیمز رد یتح ،سپ .تسناد هتسباو زین رگید یاه هبنج هب ناوت یم ار ینس ضیعبت

.دنوش یم ینس ضیعبت ینابرق یرتشیب لامتحا اب بلغا هنانز رهاظ یاراد دارفا .دنریگب رارق هجوت نوناک رد تسا نکمم ،دنراد

 یبهذم یگتسباو #
 راتفر ای تمحازم زاس هنیمز تسا نکمم مه زاب ،دشابن نیعم یبهذم عماوج ای اه هورگ هب قلعت هدنهد ناشن ًاموزل یبهذم یاهدامن زا هدافتسا رگا یتح

 هب رگا .دنوش یم بوسحم «توافتم» هک مالسا دننام یبهاذم هژیو هب ،دنک یم یزاب یمهم شقن اجنیا بهذم تبسن یرواد شیپ .دوش هاگشاب رد زیمآ ضیعبت

 یاهدامن رب هوالع .تسناد ییارگداژن رب ینتبم ناوت یم بلغا ار هلمح نیا ،دیوش هلمح ینابرق (امش هب یضرف یا هدیقع باستنا لیلد هب ای) هدیقع لیلد

 عون نیا .دریگب رارق ضیعبت هناهب تسا نکمم زین وگتفگ نیح رد یبهذم یاه هنیمز ،دواد هراتس لماح ریجنز ای اپیک ،باجح دننام ییاه تنس ای راکشآ

 اب یناشوپمه .دوش لامعا ،دنوش یم بوسحم کانرطخ ناشدیاقع لیلد هب ًافرص هک یدارفا هیلع و یکیزیف ای یمالک تنوشخ لکش هب تسا نکمم ضیعبت

 .دوش یم بوسحم عونت زا یلقتسم هبنج بهذم یلو تسا مهم   ییارگداژن


