منشور اخالقی انجمن SPEAC
طرح  SPEACمتعهد به برقراری فضایی امن برای تمامی افراد از هر گروه سنی و با هر گونه هویت جنسی ،جنسیت،
ی بین دانش آموزان در ایران و
معلولیت ،اندازه  ،نژاد ،مذهب و قومیت می باشد .ما برای اطمینان از این که مکالمات تصویر ِ
ایاالت متحده عاری از هر گونه آزار و اذیت و تعصبی می باشد ،از تمام اعضا و افراد حاضر می خواهیم تا موافقت خود را با
اخالقی طرح  SPEACرا زیر پا بگذارند ،از تمام مکالمات تصویری
منشور اخالقی ما اعالم کنند .شرکت کنندگانی که منشور
ِ
اخراج خواهند شد.
انواع آزار و اذیت
آزار و اذیت به عملی گفته می شود که موجب تهدید ،ترس و ایجاد حس خطر و نا امنی در فرد بشود .در زیر فهرستی از
تصویری طرح  SPEACتحمل نخواهد شد.
کارهایی که در این دسته قرار می گیرند ،آمده که به هیچ عنوان در مکالمات
ِ
 .اظهار نظرات لفظی یا کتبی که در مورد سن ،معلولیت ،قومیت ،نژاد ،ملیت ،گرایش جنسی ،وضعیت تاهل ،فرزند داشتن یا
نداشتن ،ظاهر فیزیکی یا مذهب افراد داده می شود.
 .اظهار نظرات لفظی یا کتبی که از نظر جنسی زننده باشد یا به مسائل جنسی اشاره داشته باشد.
 .پیشنهاد های لفظی یا بدنی بدون رضایت طرف مقابل
 .عکاسی یا ضبط مکالمات بدون رضایت طرف مقابل
 .ایجاد ترس از جمله تعقیب یا نادیده گرفتن حریم شخصی افراد
 .طرفداری و تشویق به رفتارهای اشاره شده یا پنهان کاری در رابطه با آن

انتظارات
تصویری طرح  SPEACشرکت می کنند ،انتظار می رود نسبت
از تمام افراد ،از جمله دانش آموزان و معلم ها که در مکالمات
ِ
به شرکت کنندگان دیگر رفتاری محترمانه داشته باشند .در خاطر داشته باشید حتی حرفی که به قصد آزار کسی به زبان نیامده
(مثال لطیفه یا شوخی) می تواند نوعی آزار و اذیت بشمار بیاید .در این صورت از شرکت کنندگان می خواهیم فورا جلوی رفتار
یا حرکت آزاردهنده را بگیرند .بعد از تذکر و در صورت تکرار چنین رفتارهایی ،فرد یا افراد مذکور از مکالمات تصویری
طرح  SPEACاخراج خواهند شد.
کنندگان مکالمات تصویری طرح  SPEACکه احساس می کنند شاه ِد رفتارهای آزاردهنده هستند یا خود
از هر یک از شرکت
ِ
چنین رفتارهایی را تجربه می کنند ،می خواهیم مستقیما از فرد خاطی بخواهد دست از رفتارهای آزاردهنده اش بردارد .هرچند
این کار الزامی نیست چون ما در هر صورت شرکت کنندگان را تشویق می کنیم تا فورا رفتارهای این چنینی را به طرح
SPEACگزارش بدهند.
طرح  SPEACبه خوبی می داند که ممکن است تعدادی از افرادی که شاهد آزار و اذیت هستند یا خود آن را تجربه می کنند،
مستقیما با فرد خاطی برخورد نکنند یا رفتارش را گزارش ندهند .در این صورت ،باز هم از شرکت کنندگان می خواهیم حتی
بعد از به پایان رسیدن چنین اتفاقاتی ،آن ها را گزارش بدهند.
از هرکس که شاهد آزار و اذیت است یا آن را تجربه می کند ،می خواهیم بدون توجه به این که در ابتدای امر چگونه با این
بخش گزارشات و اعمال فشار مراجعه شود) .حتی بعد از
موقعیتی برخورد کرده ،آن را به طرح  SPEACگزارش بدهد( .به ِ
توقف رفتارهای آزاردهنده ،ممکن است که این رفتار ،بخشی از نقشۀ بزرگ تری از آزار و اذیت باشد .گزارش رفتارهای
مذکور ،بخش مهمی از طرح  SPEACاست که به شناسایی و پایان دادن به این نقشه کمک می کند.

؟؟؟؟؟؟؟
مدیران
اخالقی طرح  SPEACشامل حال تمام اعضای انجمن طرح  SPEACمی شود .از جمله دانش آموزان ،معلمان و
منشور
ِ
ِ
وب سایت .این ؟؟؟؟ تمام مکالمات تصویری ،پیام های گروهی ،ایمیل ها ،مطالب به اشتراک گذاشته شده در رسانه های
اجتماعی عمومی و پاسخ های آنالین به کامنت ها را در بر می گیرد.
ِ

گزارشات و اعمال فشار
گزارش موارد آزار و اذیت ،چه در حین مکالمۀ تصویری ،چه بعد از آن تشویق می کنیم .آن هم بدون
بار دیگر همۀ افراد را به
ِ
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از شبانه روز ،لطفا از طریق این ایمیل تماس حاصل فرماییدprojectspeac@gmail.com :
از شما می خواهیم در اسرع وقت این کار را انجام بدهید .اِعمال فشار ،زمانی تاثیر بیشتری خواهد داشت که موارد آزار و اذیت
گزارش بموقع به طرح  SPEACکمک می کند تا بتواند فورا دست به اقدام
در مراحل اولیه شناسایی و به آن ها رسیدگی شود.
ِ
زده و از تکرار این گونه آزار و اذیت ها در آینده جلوگیری کند.
گزارش موارد آزار و اذیت ،طرح  SPEACتحیقات الزم را در مورد آن انجام خواهد داد .ما به پنهان ماندن هویت افراد،
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کار خواهیم برد.
افرادی که به منشور اخالقی پایبند نباشند ،فورا توبیخ خواهند شد که اخراج شدن از مکالمات تصویری ،اخراج موقت یا
تنبیهی ما نخواهند بود .در صورت
محرومیت از عضویت در طرح  SPEACاز جملۀ آن خواهد بود و البته این ها ،تنها موارد
ِ
نیاز به شدت عمل SPEAC ،این حق را دارد که موارد آزار و اذیت را به مقامات مرتبط با این موضوع گزارش بدهد.

اخالقی  SPEACدارید ،لطفا با ایمیل  projectspeac@gmail.comتماس حاصل فرمایید.
چنانچه سوالی دربارۀ منشور
ِ

