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ﻣﺻوﻧﯾت در اﻋﺗراﺿﺎت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ :ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ روز ﺷده
اﯾﻦ روزھﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻗﻄﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫاﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ اﯾﻦ
ت در ﺣﺎل ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،زﯾﺮ ﭼﮑﻤﮫھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان رژﯾﻢ ﻟﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺟﺴﺎر ِ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ،ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
ِ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ھﻤﺮاه ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ در
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻧﺸﺮ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺿﺮوری و
.ﺑﮫ روزﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫاﯾﻢ
ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن𑠀
:ﺗدارﮐﺎت ﭘﯾﺷﯾﻧﯽ

ﻗرار ﺳﻼﻣت
ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ،اﻗﺪام ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﮫ و اﺗﺎقﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎن و ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻈﺎھﺮات را
ﺑﮫ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش دھﯿﺪ .ﺑﮫ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﺎ ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺒﺮی
از ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻓﺘﺎده و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش دھﻨﺪ ﺗﺎ اوﻻً ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ اﻗﺪام
ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻣﻨﺰل ﯾﺎ اﺗﺎق ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ] [1و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم را در
.ﺟﮭﺖ آزادیﺗﺎن اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ
ﭘوﺷش
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرت زوم و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی دورﺑﯿﻦھﺎی ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮭﺮی ،ﭘﻮﺷﺶ ﭼﮭﺮه ﺑﺎ �◼
ﻋﯿﻨﮏ ،ﻣﺎﺳﮏ ،ﮐﻼه ،اﺳﮑﺎرف و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،اﮔﺮ ﻣﺎﺳﮏ
.ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ ،از ھﻤﺎن روﺳﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ً از ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﺳﮫ ﺑُﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ �◼
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﯿﺮونزﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺎﻧﮫ را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﮭﺮه ﺑﺎ
.ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺨﺎر ﺷﯿﺸﮥ ﻋﯿﻨﮏ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻋﯿﻨﮑﯽھﺎﺳﺖ .ﺑﺮای �◼
ﻣﺎﺳﮏ روی ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ زﺧﻢ ﮐﯿﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ زﯾﺮ ﭘُﻞ ﻋﯿﻨﮏ و ﭘﺪھﺎی
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ِ
.ﻋﯿﻨﮏ ﻗﺮار دھﯿﺪ
از ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﯾﺪن و ﻟﺒﺎسھﺎی ﺳﺒﮏ و ﺧﻨﮏ ،ﺑﺎ رﻧﮓھﺎی ﺗﯿﺮه و ﺑﺪون طﺮح ﮐﮫ ﺟﻠﺐ �◼
ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎی زﺧﻢ ،ﺗﺘﻮ ﯾﺎ ھﺮ ﻧﺸﺎﻧﮫای را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭼﺸﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺳﺎﭼﻤﮫای ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از »ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ« ﯾﺎ
»ﻋﯿﻨﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﻢ ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﺷﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
.از ﭼﺸﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎز اﺷﮏآور ﮐﺎراﯾﯽ دارد
:اﻣﻧﯾت در ﺣﻣل ﻟوازم 𑠀
ﺟﺎﺳﺎزی ﻟوازم آﺗشزا
ﺑﮫ ﺟﺰ ﻟﻮازم دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﺜﻞ ﭼﺎﻗﻮ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﺨﻔﯽ آن در ﻟﺒﺎس ھﺴﺖ( ،ﻟﻮازم
ﻣﺮﺑﻂ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ و ﻏﯿﺮه را در ﺳﺎک دﺳﺘﯽ و در ﺧﻮ ِد ﺗﺠﻤﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ و
آﻧﺴﻮ ﺣﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮن ھﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﻓﺮار ُﮐﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺘﺎدن و ﺷﮑﺴﺘﻦ و
ﻣﺨﺎطﺮات دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎری
ﺻﻮرت دھﯿﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎظﺖ و ﺣﻤﻞ اﯾﻦ ﻟﻮازم ﺷﻮد )ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ از ﺣﻠﻘﮥ ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( و ﻓﺮد
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮل درﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺮﺗﺎب و ﺗﻮزﯾﻊ آنھﺎ در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ و ﮔﺎرد )در ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﮥ ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن(.
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ و ﺑﻮﺗﮫھﺎی ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﺎزی و اﺳﺘﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﻮازم ﺣﺴﺎس
.و آﺗﺶزا اﺳﺖ
ﭘرداﺧت ﻧﻘدی ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد
اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﻐﺎزهھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ
را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ھﯿﭻ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در آن ﺣﻮاﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮد .اﺻﻮﻻً وﻗﺘﯽ ﺑﮫ

ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺰ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ھﯿﭻ ﻣﺪرک دﯾﮕﺮی )اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ( ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ
.ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻠﯾط ﮐﺎﻏذی ﻣﺗرو
ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﮭﺮی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺮدد ﺑﺎ
ﻣﺘﺮو و اﺗﻮﺑﻮس را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻠﯿﻂ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﮫ ھﻤﺮاه
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﮐﺎرتھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﺑﻠﯿﻂھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﻤﺎ
.ﻣﺘﺼﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و ورود و ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ را در ﻧﻘﺎط اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﮭﺮان ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺎرد ﺿﺪ ﺷﻮرش،
ﺗﻌﻤﺪا ً ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن زﯾﺎدی ھﻤﮕﯽ ﺑﻠﯿﻂھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﮔﯿﺖھﺎی ﻣﺘﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ھﻤﺰﻣﺎن دورﺑﯿﻦ و ﻻگھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻠﯿﻂ ﻣﺘﺮو ،ﺷﮑﺎر ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ و
.ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﮭﻞ و ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت در ﺗﺟﻣﻊ اﻋﺗراﺿﯽ𑠀
ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﺣﺎطﮥ ﺟﻤﻊ ،ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽھﺎﯾﯽ ھﻢ در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﺘﺮض در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ھﻤﺪﯾﮕﺮ در
ﺟﻤﻊ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﮐ ِﺪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮐﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(؛ در روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ از آنھﺎ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ :ﻗﺮار دادن ﻣﺎﺳﮏ روی
ﻣﻮرب و ﻏﯿﺮه .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ھﯿﭻﮔﺎه اطﻼﻋﺎت
آرﻧﺞ دﺳﺖ ﭼﭗ ،اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﯿﻒ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ّ
ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم و آدرس و ﺷﻤﺎره( ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻧﺪھﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﯿﺪ،
ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﻠﮥ ﯾﮕﺎن وﯾﮋه و ﻓﺮار ،ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻓﺮﻋﯽھﺎ و ﮐﻮﭼﮫھﺎ ﻧﺮوﯾﺪ .ﮔﺎھﯽ
ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽھﺎ در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮھﺎی
.ﻓﺮﻋﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ داﻣﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﭘس از ﺗرک ﺗﺟﻣﻊ𑠀
ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺟﺪا اﻓﺘﺎدن از ﺟﻤﻊ ،ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﺑﺮای دوره ﮐﺮدن و اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎ در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺟﻤﻊ رخ ﻣﯽدھﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﻈﺎھﺮات آﻣﺪهاﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻊ )وﻟﻮ دو ﻧﻔﺮه و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ً ﻏﯿﺮ ﺗﮏ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ( ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در اﻣﺎﮐﻦ ﺧﻠﻮت ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد از اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮدن
ﻓﻀﺎ و ﺑﺮای ﻋﺪم ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻼه ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪی
.از ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ،ﭼﯿﺰی در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮهای »ﻋﺎدی« در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﺴﺎس اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽھﺎ در ﭘﻮﺷﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ظﺎھﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﮫ راﻧﻨﺪۀ ﺗﺎﮐﺴﯽ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﻈﺎھﺮات ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﯾﺪ و دﯾﺪﯾﺪ ﮐﮫ
راﻧﻨﺪه )ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ھﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن( ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ در ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﮫ ﺧﺮج داد و ﺧﻮاﺳﺖ از زﯾﺮ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﮑﺸﺪ
).ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﯿﺪ( ،ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ راﻏﺐ و ﺑﯽاطﻼع از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ
اﻗداﻣﺎﺗﯽ ظﺎھرا ً ﮐوﭼﮏ ،اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺑزرگ در ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت دﯾﮕر ﻣﻌﺗرﺿﺎن𑠀

اﮔﺮ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ آنھﺎ )ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ �◼
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﻠﻢﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﺑﯿﻔﺘﺪ( ﺑﮫ ﻋﮭﺪۀ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﭼﮭﺮهھﺎی اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺮض )ﺧﺼﻮﺻﺎ ً
درﮔﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ( را ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ وظﯿﻔﮫ و ﺗﻌﮭﺪ اﺧﻼﻗﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺷﺨﺼﺎ ً ﺗﻮان
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارﯾﺪ ،وﯾﺪﯾﻮ را اﻧﺤﺼﺎرا ً ﺑﺮای رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻮظﻒ
]).ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ھﻤﭽﻮن ﺳﺮﺧﻂ] ،[2ﻣﺎھﯽ ﺳﯿﺎه] [3و  1500ﺗﺼﻮﯾﺮ]4
اﮔﺮ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﻠﻘﮥ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮان ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را �◼
ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،از ﭼﮭﺮه ﻣﺄﻣﻮران و
ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻣﺄﻣﻮران ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻔﻮذی در ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺻﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮران و
.ھﺰﯾﻨﮫزاﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ
در زد و ﺧﻮردھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ً �◼
ﺑﯿﺴﯿﻢ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ را از او ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )از ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺮای رﺻﺪ ﺗﺤﺮک ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را اﮔﺮ ﻗﻔﻞ ﺑﻮد ،در ھﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ ،ﺗﺨﻠﯿﮥ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد
).ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﺮﯾﺪ
اﮔﺮ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﮭﺎرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺎ ﺗﯿﺮﮐﻤﺎن و ﺷﮑﺴﺘﻦ دورﺑﯿﻦھﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﮫ را ﻧﺪارﯾﺪ◼� ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ،رﯾﺴﮏ و ﺗﻮان ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻧﮓھﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
.ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب رﻧﮓ )رﻗﯿﻖ ﺷﺪه( و ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻣن𑠀
اﮔﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺒﮑﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ« و رﻓﺘﻦ ﺑﮫ روی »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻠﯽ« ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ در ﮐﻞ �◼
ﯾﮏ ﺷﮭﺮ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ دوره از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎ ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را »ﺗﺎﮐﺲ«
ﻣﺤﻠﮫﻣﺤﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺷﮭﺮ واﺣﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص،
.اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﮐﺲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ارﺗﺒﺎطﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
در ﻋﻮض ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺘﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺤﻠﮫﻣﺤﻮر و ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن �◼
و ( ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم ﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﻊ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﮥ واﺣﺪ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺑﺰارھﺎی ﺷﺒﮑﮫﺳﺎزی آﻓﻼﯾﻦ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن  Briarو  Bridgefyﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﻠﻮﺗﻮث( ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ اﻣﻦ ﺑﺮای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن
ِ
.ھﻢﻣﺤﻠﮫای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد
آﻟﻮده در  apkﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺪاﻓﺰارھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﯾﻞھﺎی �◼
ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺮ ﻣﯽدھﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﺻﻠﯽاش در ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﺑﺪاﻓﺰارھﺎ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ
»ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ« ﯾﺎ »ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺪون ﻓﯿﻠﺘﺮ«» ،اﺳﺘﯿﮑﺮھﺎی واﺗﺲآﭘﯽ« و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق در
روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﯾﻞھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ« و »ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ«
و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦھﺎ را در ﮔﺮوهھﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای آﻟﻮدهﺳﺎزی و ﺷﻨﻮد
.ﮔﻮﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ،داﻧﻠﻮد وﻧﺼﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦھﺎی راﯾﮕﺎن ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ ﯾﺎ ویﭘﯽانھﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر �◼
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦھﺎی ﻏﯿﺮاﻣﻦ اﺿﺎﻓﮫ  Betternetاﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﻣﻌﺮوف
].ﺷﺪه]5
در اﯾﻦ روزھﺎ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎی داﺧﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ و اﺳﻨﭗ و ﺗﭙﺴﯽ �◼
و ﺑﺮق ﻣﻦ و ﻏﯿﺮه( را ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽھﺎﯾﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﮥ
آن )» (app permissionرا از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺰﻧﯿﺪ و »اﺟﺎزۀ دﺳﺘﺮﺳﯽ Force Stop
).ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ )دﺳﺘﻮر ﮐﺎر در ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ

ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ

ﻗﻄﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ از ﮔﻮﺷﯽ

اﻣﻧﯾت ﻣوﺑﺎﯾل 𑠀
ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ھﻢ دارﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در
:ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﮫ ﻣﺪرک ﺟﺮم و ﺿﻤﯿﻤﮥ ﭘﺮوﻧﺪۀ ﺷﻤﺎ ﺑﺪل ﻧﺸﻮد

ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ،اطﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس را از روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .از ﺣﺴﺎبھﺎی �◼
ﮐﺎرﺑﺮی در ﺷﺒﮑﮫھﺎی ﻣﺠﺎزی )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ،ﺗﻠﮕﺮام و ﻏﯿﺮه( ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﯿﺎمھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و دوﺳﺘﺎنﺗﺎن را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺘﺮض ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از روی ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎسھﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دورۀ
).اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ﺷﻤﺎرهﺷﺎن را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در ﻧﻘﺎط اﻋﺘﺮاض ،ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ �◼
ﻗﺮار دھﯿﺪ» .ﺟﯽﭘﯽاس« )ﻣﮑﺎنﯾﺎب( و )» (Airplane Modeﮔﻮﺷﯽﺗﺎن را در »ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮواز
».ﺑﻠﻮﺗﻮث« ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ در ﭘﺮوﺳﮥ ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ،ادﻣﯿﻦھﺎی �◼
ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﺧﺒﺮی ﯾﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ھﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ .ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻄﻠﻖ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ھﻤﯿﺸﮫ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ را وارد ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﺑﮥ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺨﻮردﻧﺪ .ﭘﺲ-1 :
اوﻻً ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎر اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ -2 ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اطﻤﯿﻨﺎن از داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞھﺎ،
ﮐﻞ ﭼﺖ را دوطﺮﻓﮫ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و  -3ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞھﺎ ،ﺗﻤﺎم »ﻣﺘﺎ دﯾﺘﺎ« ﯾﺎ ﻓﺮادادهھﺎ
را از ﻓﺎﯾﻞھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮادادهھﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎرک و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ و
ﺳﺎﻋﺖ ﺿﺒﻂ و ﻣﮑﺎن و ﻏﯿﺮه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در درون ﻓﺎﯾﻞھﺎی ﻓﯿﻠﻢھﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞھﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دورﺑﯿﻦ ،ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺛﺒﺖ ﻓﺮادادهھﺎ را در آنھﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫای در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ھﯿﭻﯾﮏ از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎﻻ Metadata Removerاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
را ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺨﺶ دورﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﮥ »درج ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن
.ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  Geo-Taggingﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری« ﯾﺎ ھﻤﺎن

ﻧﺤﻮه ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﮔﺰﯾﻨﮫ درج ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮھﺎی ﺿﺒﻂﺷﺪه درﮔﻮﺷﯽھﺎی
اﻧﺪروﯾﺪ

اﮔﺮ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری از ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻓﻮرا ً ﺑﮫ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪی ﮐﮫ در ﺗﺠﻤﻊ �◼
ﻧﯿﺴﺖ ارﺳﺎل و آن را از روی ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ )اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﮑﺎن اﻋﺘﺮاض،
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻦ دادهھﺎ ﺑﺪون ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ و ﺗﻮﺻﯿﮥ ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﺪم روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﻤﮑﺎرت در ﻧﻘﺎط
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ( ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
:دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﯾﺮ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺟداﮐردن ﻓﯾزﯾﮑﯽ دادهھﺎی ﺣﺳﺎس
:ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮۀ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ
ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن ،ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ﻋﮑﺲھﺎ و ﻓﯿﻠﻢھﺎ را از »ﺣﺎﻓﻈﮥ داﺧﻠﯽ« ﺑﮫ
»ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺧﺎرﺟﯽ« ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن
ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺣﺬف ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺪرک ﺟﺮم از ﮔﻮﺷﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ )ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺷﯽھﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺒﯿﮥ آﺳﺎن ﻣﮑﺎن ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮫ ،در
ﺐ ﺷﻠﻮار و ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺛﺎﻧﯿﮫ ،ﺑﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﯿﺮون آوردن ﮔﻮﺷﯽ از ﺟﯿ ِ
.ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ

اﮔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻤﺎ زﯾﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﮭﻞاﻟﻮﺻﻮل ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎ ﺗﮭﯿﮥ ﯾﮏ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﯿﻦ ﭘﺮوﺳﮫ را ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ )ﻣﻨﻮط ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ  OTGﺑﮫ  SD cardراﺑﻂ
)را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ  OTGﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
رﻣﺰ ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻟﮕﻮ ﯾﺎ ﻋﺪد ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻧﮫ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﭼﮭﺮه؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ را
Appﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ ﮔﻮﺷﯽﺗﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺎﯾﻞھﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎی ﺣﺴﺎس را ﭘﻨﮭﺎن و رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ Hider
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﯿﻂ اﺻﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن را ﻧﺸﺎنﺷﺎن ﺑﺪھﯿﺪ )اﻟﺒﺘﮫ Second Space
ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ روشھﺎ -ﺧﺼﻮﺻﺎ ً دوﻣﯽ -ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ وارﺳﯽ ﺷﺘﺎﺑﺰدۀ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺳﻮی ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد
ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺞ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ و ﻣﺪارک ﺟﺮم ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﻄﺤﯽ در ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﮫ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﺷﯽ در ﺑﺨﺶ آیﺗﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻓﺎش
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻼً ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺑَﺮﯾﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﯿﻠﻢھﺎی
ﺗﺠﻤﻊ ھﻢ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ،ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺄﻣﻮر و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از
).ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪا ﺷﻮد
ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗن از اﻗﺷﺎر ﺑزرﮔﺗری از ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﺧﺎﻣوش 𑠀
ﮐﺳﺑﮫ ،اھﺎﻟﯽ ﻣﺣل ،ﭘزﺷﮑﺎن و ﭘرﺳﺗﺎران
در ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺪهای ﭘﯿﺸﺮو و رزﻣﻨﺪه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﻣﺮدم◼� ،
ھﻤﺪل اﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎر در ھﻤﺮاھﯽ ﻋﻤﻠﯽ .ھﻨﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺪۀ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ
ﺣﻀﻮر در ﺗﻈﺎھﺮات ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮥ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ھﻤﺮاه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ از راهھﺎﯾﯽ ﮐﻢھﺰﯾﻨﮫ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ از اﯾﻦھﺎ ﻣﻐﺎزهھﺎ و ﻣﻨﺎزﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺠﺎورت اﻣﺎﮐﻦ

اﻋﺘﺮاﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ھﻤﺪﻻﻧﮫ و اﻗﻨﺎﻋﯽ از ﮐﺴﺒﮫ و ﺳﮑﻨﮥ ﻣﺤﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﺎم
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی دورﺑﯿﻦھﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﮥ ﻣﻐﺎزهھﺎ و ﻣﻨﺎزلﺷﺎن ﯾﺎ ﺣﺬف
روزاﻧﮥ ﻓﯿﻠﻢھﺎ از ﺣﺎﻓﻈﮥ دﺳﺘﮕﺎهھﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﮔﻮش دﯾﮕﺮ اھﺎﻟﯽ و
ﮐﺴﺒﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮران و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﻣﮑﺮرا ً و ﻣﮑﺮرا ً ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
.ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺠﺎورت اﻋﺘﺮاﺿﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ �◼
در ﺣﯿﺎط و
ﭘﻨﺠﺮهھﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪۀ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﺄﻣﻮران و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎنِ ،
.ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﭘﺸﺖﺑﺎم را ﺑﮫ روی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﺎز و راه ﻓﺮار آنھﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﮐﻨﻨﺪ
در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﮫ ﺷﺐھﺎ ،دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﮫ ﺷﮭﺮداری ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش �◼
ﮐﺮدن ﻋﻤﺪی و زودھﻨﮕﺎم ﭼﺮاغ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ را اﯾﺠﺎد و ﻓﺸﺎری ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻐﺎزهھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﻣﻐﺎزهھﺎ ﺑﮫ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺗﺮدد و اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ و ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺪهای از ﮐﺴﺒﮫ ﻋﻤﻼً ھﻤﯿﻦ روش را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد
.اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻐﺎزهھﺎ را ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد
ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد اورژاﻧﺴﯽ و ﺣﺎد ،ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺟﻮع ﻧﮑﻨﯿﺪ و در ﻋﻮض از ﭘﺰﺷﮑﺎن و �◼
.ﭘﺮﺳﺘﺎران ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻌﺘﻤﺪ در ﻓﺎﻣﯿﻞ و دوﺳﺘﺎنﺗﺎن ﮐﻤﮏ

در روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺣﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی �◼
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و ﻣﺠﺮوﺣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از روی ُﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ دﺳﺖ
ﺑﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام زدهاﻧﺪ )ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل اﺻﺮار ﺑﮫ اﻋﻼن ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،اﻟﺰاﻣﺎ ً ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ
ﻣﺠﺮوﺣﺎن و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ( .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اطﻼع دارﯾﻢ ﮐﮫ دهھﺎ
ﭘﺰﺷﮏ دﯾﮕﺮ از ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از طﺮﯾﻖ واﺳﻄﮫھﺎی اﻣﻦ و ﺑﺪون اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت،
داوطﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺒﮑﮫﺳﺎزی ﻣﺠﺎزی اﻣﻦ و ﺑﺎواﺳﻄﮫ( .ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﺎ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺷﺒﮑﮫﺳﺎزی از درون ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﮫ داﯾﺮۀ دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻣﻌﺘﺮض رخ ﻣﯽدھﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﮫﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ در ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎ اﺟﺮاﯾﺶ ﮔﺮﭼﮫ ﺳﺨﺖﺗﺮ ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اﮔﺮ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎدر درﻣﺎن از درون ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﻣﻤﮑﻦﺗﺮ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ )ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ
).ﮐﻨﯿﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﺎت ،ﻣﻌﺮﻓﯽ روشھﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ داروھﺎی ﻧﺴﺨﮫای و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮ وﯾﺪﯾﻮھﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﺖھﺎ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮسزای اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ ھﻢ از دﯾﮕﺮ
.روشھﺎی ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ
ﺳﻧﺎرﯾوی ﺑﺎزداﺷت𑠀
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزداﺷﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻟﻮ ﻧﺪھﯿﺪ .ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎره
ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺰدوران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﺳﻮی ﮔﺮوهھﺎی ھﮑﺮی اﻓﺸﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ونھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮب )ﻣﺜﻞ ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ﯾﺎ ﮔﺎرد ﯾﺎ ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﯽ( ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ دادن ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ھﻤﺎن ﻣﺰدورھﺎ را ﺑﺪھﯿﺪ! ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ھﻨﻮز دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﻤﺎ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه و ھﺪف از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻌﻼمھﺎ دﯾﺪن ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادن ﭼﻨﯿﻦ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد .ﻣﻨﺘﮭﺎ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ
ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﺮوﺳﮥ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه )و اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری( ﺑﻮدﯾﺪ ،دادن اطﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ دردﺳﺮﺳﺎزﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﯿﮥ اول ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﺳﺘﻌﻼم ﻓﻮری
).در ﺧﯿﺎﺑﺎن( از ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﮏ ﻧﺎﺧﻦﮔﯿﺮ ﯾﺎ اﺑﺰار ﺑﺮش ﮐﻮﭼﮏ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺎزداﺷﺖ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن
.داﺷﺖ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را ﭘﺎره و ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ
اﻧﺘﺤﺎری ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ دوی ﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ھﻤﭽﻮن دوی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺪت
اﺳﺎرت ،ﺟﺎن و روان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ )ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺒﺎرزه( ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ
زﯾﺮ ﺑﺎر اﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺮوﯾﺪ .اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﮫای و ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،در
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮ دﻓﺎع از ﻋﻘﺎﯾﺪﺗﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﮔﺮﭼﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﻔﺮت ﺑﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ و ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺨﺮﯾﺒﮕﺮ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﺎنﺗﺎن در آن
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ھﺪف ﺷﻤﺎ ،ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن و ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮ ﻧﯿﺴﺖ و اﻋﺘﺮاف ،ﻓﻘﻂ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ ھﻤﭽﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻦ« ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ روزی ﮐﮫ دوﺑﺎره ﭘﺲ از
آزادی ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺸﺖ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر رواﻧﯽ اﯾﻦ دوره از اﺳﺎرت
.ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺷﻮد
:ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ
ت اﯾﻦ ﻧﻮع ][1
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻢ ﻣﺪرک ﺟﺮﻣﯽ در اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺄﻣﻮران از ﺿﺒﻂ طﻮﻻﻧﯽﻣﺪ ِ
وﺳﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ اھﺮم ﻓﺸﺎر ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهاش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ در
.زﻣﺎن ﺗﻔﺘﯿﺶ ھﯿﭻ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﮕﺸﺎن ﻧﯿﻔﺘﺪ
:@sarkhatismآدرس ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ][2
_: @Blackfishvoiceآدرس اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ][3
Tasvirآدرس اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ[4] 1500@ :
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از واﺑﺴﺘﮕﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ظﻦ آن ﻣﯽرود ﮐﮫ اﯾﻦ ][5
.ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ اﺳﺎﺳﺎ ً ﯾﮏ ﭘﺮوژۀ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻌﺎﻻن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ

