و ﻧﻤﺎدی ﺑﺎ رﻧﮓ ﻋﺸﻖ»اﯾﺪز ﺗﺠﺴﻤﯽ«
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر -ﻓﯿﺮوزه ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ
ﻧﺎم ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۱در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﻫﺎ »اﯾﺪز ﺗﺠﺴﻤﯽ«
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ۲۱ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﯾﺪه
روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪ.
ﮐﺮدﯾﻢ .آن روزﻫﺎ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺎس ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ”اﯾﺪز ﺗﺠﺴﻤﯽ“ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ” آﻟﻦ ﻓﺮﯾﻢ“
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪز ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ اوﮐﺎﻧﻞ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺑﻮد .ﻣﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎدی ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮدﯾﻢ و درﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت اﺑﺘﮑﺎراﺳﺘﻔﺎده از روﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن زد ،اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ ﺑﺮای روﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﯾﻢ .روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ روﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ روﺑﺎن ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺑﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن
اﺳﺖ از آن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ،
.ﺑﻮد ﻫﺎﯾﺸﺎنﮔﺮ اﻣﯿﺪ و دﯾﺪار ﻣﺠﺪد آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﺑﺎن زرد ﻧﺸﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽروﺑﺎن زردی ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ در ﺗﺎﺗﺮ ﺑﺮادوی دوﺳﺘﺎﻧﯽ“ آﻟﻦ در اداﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از آن روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در ﺗﺮس ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﻪ ﻫﺰار روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰی را ﮐﻪ »اﯾﺪز ﺗﺠﺴﻤﯽ« داﺷﺖ و ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد  .ﮔﺮوه
آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ .اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد .ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮاﺳﻢ از
ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روﺑﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ داﺷﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ »ﺟﺮﻣﯽ آﯾﺮﻧﺰ« ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ زدﻧﺪ و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ.
از روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﮑﺮد و آن را ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد »ﮔﺮوه اﯾﺪز ﺗﺠﺴﻤﯽ« آﻟﻦ ازاﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ
اﺣﺴﺎس اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ رﻧﮓ روﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .
۸۸۹۱ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اول دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻌﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  .در واﻗﻊ ﺳﺎل
ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرزاری ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎ  ،ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ و آﻣﻮزش ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد  ،ﺟﻬﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺪون
ﮐﺎرزارﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺪزﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
اﯾﺪز و زﻧﺎن  ،اﯾﺪز و ﺧﺎﻧﻮاده  ،اﯾﺪز و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ” از آن ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﺳﺎل ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺑﺪ ﻧﺎﻣﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ  ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی  ،ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮک  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک  ،ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﺮگ
ﻧﺎﺷﯽ از اچ آی وی و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اچ آی وی “ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎر روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۱۰۲ﺗﺎ ،۵۱۰۲
). (Getting to Zeroاﺳﺖ
اﯾﺪز ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮارد اﯾﺪز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۱۸۹۱دﯾﺪه ﺷﺪ.وﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ دوﻟﺖ
در آﻧﺠﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﭘﯽ ﻧﺒﺮﯾﻢ اﻣﺎ  HIVاﻣﺮﯾﮑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ  .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزﺑﻌﻨﻮان اﯾﺪز از آن ﯾﺎد  HIVآﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ٬در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ .
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻌﺘﺎدان ﺻﻮرت
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﮐﺎﻧﺪوم در
ﺣﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺮوس در ﺣﺪود  ۰۸درﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی
وﯾﺮوس اﯾﺪز درﺧﻮن )ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اول و آﺧﺮﺑﯿﻤﺎری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﻌﺪی ،واژﯾﻨﺎل ،دﻫﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،آب دﻫﺎن،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از ﺳﻮزن در اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻮزن و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
وﯾﺮوس را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﺧﻢ ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮوه
ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ـ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﺪد دارﻧﺪ .اﻓﺮادی ـ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ـ
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن ـ
ﻫﺎی دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ـ
ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ـ
از ﻣﺮزﻫﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﻮری ـ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﮑﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ –
ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ـ
ﻫﻤﺴﺮان اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ـ
ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﯾﺎ رواﻧﮕﺮدان ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ – .
ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ) ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم( –
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻤﯽ ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ رخ ﻣﯽﻫﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ) .ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﺐ ،ﮔﻠﻮدرد ،ﺑﺰرﮔﯽ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ،درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻋﻀﻼت  ،ﺳﺮ درد ،ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ،ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ  ،ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ،ﮐﺎﻫﺶ وزن،
اﺳﻬﺎل و ﮔﺎﻫﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﺪی و ﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﺼﺒﯽ(
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .
در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪی ازﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ازاﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
روﻧﺪی ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد و روش رﻓﺘﺎری و ﺑﺎورﻫﺎﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را
ﺑﺎﯾﺪ ازﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺸﺎن آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﭼﯿﺴﺖ وﭼﻪ رواﺑﻄﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره دﻻﯾﻞ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان و ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻣﺮد و زن ،و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻧﮋادی و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ازراﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ
ﺟﻨﺴﯽ درک درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ )در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ( و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ
.اﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ازدواج
درﺑﺎره آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد  .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺠﺎم اﺟﺒﺎری ﺗﺴﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ

اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )درﺻﻮرت آﻟﻮده ﺑﻮدن( ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ آﻧﺎن ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮدﯾﺪ در درﺳﺘﯽ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻮاب اﺷﺘﺒﺎه )ﻣﺜﺒﺖ
ﮐﺎذب( ﺑﺎﻋﺚ وﯾﺮان ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﮔﻔﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه اش ﺧﻮدداری ﮐﺮد وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ در ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺎی اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﺖ اچآیوی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج دارﻧﺪ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎری زوﺟﯿﻦ را ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﺎﺑﺖ ،ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،اچآیوی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺎ و ﺑﺮﭼﺴﺐ اچآیوی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زده ﻧﺸﻮد.
از ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ
ﻧﺎدر روﺑﺮوﯾﻢ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﯾﺪز دارم .ﻧﺎدر ﺗﻨﻬﺎ  ۲۲دارد واﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را از ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ اش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻧﺎدر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ او از
ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺪز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ وﻗﺖ ﻧﺎدر از ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری اش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و از ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ .
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻐﻠﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺻﻮرﺗﺶ را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ راه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل
ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ.

