ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ آی وی

 The Factionist – ethical appaﻋﮑﺲ:
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و وﯾﺮوس اچ آی وی
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و وﯾﺮوس اچ آی وی ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ،دو ﻣﻮرد ﺟﺪی از ﺧﻄﺮات ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم در ﺳﺮا ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﮋاد ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻦ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ اچ آی وی ﺷﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﻫﺮ دو زده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮده ،از ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎز دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻻزم را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ؛ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ،ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن و دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ،ﻓﻘﺮا،
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ.
اﯾﺪز در ﺳﺮﮐﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﻪ دارﻧﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،در ﻏﯿﺎب  /ﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻢ اچ آی وی
ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﺮ دو ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺟﻮﮐﺲ و ﺳﻦ ﮔﺎرﺳﯿﺎ در ﺳﺎل  2002وﺣﻤﺎﯾﺖ
در ﺳﺎل » .(2004ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ«
زﻧﺎن ،اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﮋادی و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ«ﺑﺮﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد) .ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻧﮋادی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ از آن رﻧﺞ ﻣﯽﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
در ﺳﺎل  .(2004اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ آی وی ،روشﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ و درﻣﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺮای اچ آی وی ،ﺗﺮسﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اچ آی وی ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺟﻨﺴﯽ و ﮔﺎمﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮ آوردن
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه).(2006 ،ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری »ﺷﻮد.ﺑﺮ ﺧﻼف ارده ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ«
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ .آزار«
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ و ﺑﺪون آن ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺪ زدن ،ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺪن ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺴﯽ ،آزار ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ)اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه(.(2006 ،
ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﺎر
ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ
را ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺪود  20درﺻﺪ از زﻧﺎن ﮔﻮﻧﻪای از آزار ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد
را ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ )روﻧﯿﺎن .(2002 ،در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و از ﻫﺮ ﺷﺶ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﺪ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد

آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )ﻓﯿﻨﮑﻠﻬﻮر .(1990 ،در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻮی زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﻮﻧﺪ )ﺟﻮﮐﺲ ،ﺳﻦ و ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﻣﻮرﻧﻮ ،ص  ،157ﺳﺎل .(2002
ﺗﻌﺮﯾﻒ اچ آی وی
اچ آی وی ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد از راه ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ردو ﺑﺪل ﮐﺮدن ﺳﻮزن و ﺳﺮﻧﮓ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر( ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه .(2007 ،زﻧﺎن ﺑﺎردار آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دوران
ﺑﺎرداری ،ﺗﻮﻟﺪ و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه .(2007 ،اچ آی وی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎت
در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺧﻮن ،ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه.(2007 ،
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس اچ آی وی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺪز ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ
ﺧﻮن اﺳﺖ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ .(2005 ،ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﺪن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ را
ﮐﺸﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎن زا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ .(2005 ،اﮔﺮﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و وﯾﺮوس وﺟﻮد دارد ،ﻫﻨﻮز واﮐﺴﻦ ﯾﺎ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ.(2005 ،
اﯾﺪز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه/ﺷﯿﻮع اچ آی وی
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در ﺳﺎل  2003ﺑﯿﻦ  1039000ﺗﺎ  1185000ﻧﻔﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ﯾﺎ »ﻫﺎﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری« ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ .(2006 ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎل  2005اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،اﻓﺮاد  40ﺗﺎ  44ﺳﺎﻟﻪ
 17درﺻﺪ ﺳﻔﯿﺪ 34 ،ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ (47%) ،اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد آﻟﻮده  .(2005ﻫﺎ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر را در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد آﻟﻮده دارﻧﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﯾﺸﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ )آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( و ﮐﻤﺘﺮ از  1درﺻﺪ را ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ،ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻻﺳﮑﺎ و ﻫﺎواﯾﯽ و اﻓﺮاد ﺑﺎ رﯾﺸﻪ در ﺧﺎور دور
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری 73 .(2005 ،درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻟﻮده را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان
و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ورﯾﺪی از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ) ، (13%راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن) ، (18%اﺳﺘﻌﻤﺎل ورﯾﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر)(61%
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ  72درﺻﺪﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪﻫﺎ 37 .(2005 ،درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻟﻮده را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽآﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری )(7%
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان و  26درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ورﯾﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2005 ،
 37درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻟﻮده را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ  72درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان و  26درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ورﯾﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ(2005 ،
اچ آی وی در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮات اچ آی وی و اﯾﺪز ﺑﺮ روی ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪوم و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﺗﻮان ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪز را از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
– ای ﺑﺮ روی  50زن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﭙﯿﮕﺮی در ﺑﻮﺳﺘﻮن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن از رواج زﯾﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺖ) .ﻧﻮرﺗﻮنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎوک(2002 ،
 46در ﺻﺪ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و  42درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ورﯾﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ) 56درﺻﺪ از اﯾﻦ زﻧﺎن از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ورﯾﺪی
ﻫﺎوک  – (2002 ،دﻫﺪ) .ﻧﻮرﺗﻮناﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( اﯾﻦ زﻧﺎن را در ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ اچ آی وی ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اچ آی وی ﺗﺮس دارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺎﻫﺎ
ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  16درﺻﺪ آﻟﻮده
ﻫﺎوک  – (2002 ،دادﻧﺪ) .ﻧﻮرﺗﻮنﺑﻪ اﯾﺪز ﺑﻮدﻧﺪ و  48درﺻﺪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﺎن
را ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ و وﯾﺮوس اچ آی وی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ  /اچ آی وی

در آﻣﺮﯾﮑﺎ اچ آی وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،در ﺳﺎل  ،2003دو ﺳﻮم ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  5ﺗﺎ  7درﺻﺪ
ﻣﺮدان در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎیﻫﺎ .(2006 ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اچ آی وی در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدان
در دﻫﻪ ﻫﺎی  80و  90ﻣﯿﻼدی ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ آﻣﺎر دارد) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ(2006 ،
اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ  /اچ آی وی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺮ روی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن در
اﯾﻦ رواﺑﻂ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،اچ آی وی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از راه ﺗﺮﺷﺤﺎت واژﻧﯽ و ﮔﺮدﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ورﯾﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان دو ﺟﻨﺲ ﮔﺮا و ﻣﺮدان دوﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ورﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ رو ﺑﻪ رو ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺷﻮرای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ،
)1996
اچ آی وی در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی و ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  1999و  2003آﻣﺎر اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن  15درﺻﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ  1درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ،
 .(2003زﻧﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اچ آی وی و اﯾﺪز را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ 50 .درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اچ آی وی و اﯾﺪز در ﺳﺎل 2003
در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان  13ﺗﺎ  19ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﺮ .(2006 ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ )ﺑﺎ ﻣﺮدان( و
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ دﻻﯾﻞ آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2006 ،
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ،زﻧﺎن رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،2002در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،آﻟﻮدﮔﯽ اچ آی وی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  34ﺳﺎل ﺑﻮد )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ .(2006 ،در ﺳﺎل  2004زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  13درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ 67 ،درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن زن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ )ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﺮ(.
در ﺳﺎل  ،2002در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،آﻟﻮدﮔﯽ اچ آی وی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  34ﺳﺎل ﺑﻮد.
)ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ(2006 ،
اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه /اچ آی وی
اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺮاد رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ )ﻏﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ( ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﮋادی و ﻗﻮﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اچ آی وی و اﯾﺪز را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ )ﻣﺮﮐﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ .(2006 ،ﺗﻨﻬﺎ
 12.3درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در
ﺳﺎل  2002اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  54ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره
ﯾﮏ ﻣﺮگ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  34ﺳﺎل ﺑﻮد )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2006 ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر )آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( در درﺟﻪ دوم در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﻧﮋادﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﺪودا  14درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ از اﺑﺘﺪای اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ،ﻫﻤﻮاره  18درﺻﺪ از آﻣﺎر آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،اﯾﻦ ﮔﺮوه 20
درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2006 ،
اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺮاد رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ )ﻏﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ( ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
)ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ(2006 ،
اﯾﺪز در ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن /ﺷﯿﻮع اچ آی وی
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و اﻓﺮاد آﻟﻮده در ﺟﻬﺎن ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن
ﻣﻮﻧﺚ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از  16.5ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل  2003ﺑﻪ  17.5ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل  2005اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن ﮐﻢ در آﻣﺪ و ﺑﯽ در آﻣﺪ در ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی« ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ» .(2005 ،اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻻﯾﻞ وﺧﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ

در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،
ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﻓﺮاد ﻧﺎآﺷﻨﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪندﻫﻨﺪ ﮐﻪ آزارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی زوجﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ« 2004).
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن و رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ .(2000 ،زوجﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ و آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن زﻧﺎن
و دﺧﺘﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ از دﺳﺘﺮی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪوم دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪوم وﺟﻮد دارد اﯾﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺪر ﺳﺎﻻر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮان
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﺪز در ﺟﻬﺎن  /ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ اچ آی وی
در ﺳﺎل  ،2005ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
 50درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮد 45 ،درﺻﺪ زن و  5درﺻﺪ ﮐﻮدک ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
در ﺳﺎل  2005ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
2005).
از  3.1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺪز 570000 ،ﻣﻮرد ﮐﻮدک ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
در ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  2003ﺗﺎ  ،2005ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ ﺑﺠﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ در آﻣﺎر ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﭘﺲ از ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺤﺮای ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﻘﺎم دوم را در ﺷﯿﻮع اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ داﺷﺖ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ.(2005 ،
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاردﻧﺪ :ﻓﻘﺮ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﻫﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ آی وی در ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن و رﻫﺒﺮان و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮده ﺷﺪن زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ »ﻫﺎﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری«  .(2004ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮ در زوج ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدان ،ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﻮدن زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ از ﻃﺮﯾﻖ واژن،
ﻗﻠﻤﺮوی ،اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺪز دوﻟﺘﯽ و)اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد -ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺑﯿﻤﺎری
2006).
ﻣﺪارک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اچ آی وی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ .(2006 ،ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ در راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ واژن را  0.1ﺗﺎ  0.2درﺻﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻘﻌﺪی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ را ﺑﻪ  0.5ﺗﺎ  3درﺻﺪ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ در ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص درﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ در واژن ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2006 ،
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺎوز از ﺳﻮی ﻓﺮد ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ،
2005):
ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻌﺪد ﻣﺘﺠﺎوزان
دﺧﻮل واژﯾﻨﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪی
ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ در ﻣﻘﻌﺪ ﯾﺎ واژن
وﺟﻮد اﺳﭙﺮم ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺟﻨﺴﯽ در اﻃﺮاف واژن ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺠﺎوز از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ورﯾﺪی

●
●
●
●
●
●

آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد »ﻫﺎﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری« آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اچ آی وی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
دﻫﻨﺪ( اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺑﻪ اچ آی وی را ﻣﯽ…ای )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن وﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮد و ﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪﻣﯽ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ  4ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﺑﻌﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﺷﻮد )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،
 .(2005اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ:(2006 ،
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد اﺟﺎزه آن را ﻧﺪﻫﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﺪم ﻟﺰوم اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺗﺴﺖ اچ آی وی .اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﮐﻠﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن از ﺳﻮی ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ اچ آی وی ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺎوره اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻤﻼت ﺟﻨﺴﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ  6ﻫﻔﺘﻪ 3 ،ﻣﺎه
و  6ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد؛ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ،وﯾﺮوس در آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
آن ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ.(2006 ،
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان در ﻣﻮرد ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی داروﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از اﯾﺪز ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف  3ﺗﺎ  7روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ داروﻫﺎ را ﺑﺪﻫﻨﺪ و وﻗﺖ ﻣﺠﺪدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻼش
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ روﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وارد ﻧﺸﻮد) .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری.(2006 ،
آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺗﻦ اچ آی وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی« ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
»ﻫﺎی ﺳﯽ دی 4ﺳﻠﻮل« ﯾﺎ »ﻫﺎی ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﺗﯽ ﭼﻬﺎرﺳﻠﻮل« ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎمﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﻠﺒﻮلوﯾﺮوس اچ آی وی وارد ﺑﺪن ﻣﯽ
)ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه( ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن در آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽوﺟﻮد اچ آی وی در ﺑﺪن اﺳﺖ .آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اچ آی وی را ﻧﺪارﻧﺪ ،وﺟﻮدﺷﺎن در ﺧﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهاﯾﻦ ﭘﺎدﺗﻦ
ﺑﺮای اچ آی وی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻮد وﯾﺮوس )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی.(2006 ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی اﺳﺘﻔﺎده »اﻟﯿﺰا )روش ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﺰﯾﻢ(« و ﺗﺴﺖ »ای آی آِی )روش آﻧﺰﯾﻢ اﯾﻤﻨﯽ(« ﺗﺴﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی .(2006 ،اﮔﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو آزﻣﺎﯾﺶ ،واﮐﻨﺸﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دوﺑﺎره
آزﻣﺎﯾﺸﯽ »ﺑﻼت ﻏﺮﺑﯽ« ﺷﻮد.ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ »ﺑﻼت ﻏﺮﺑﯽ« آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺸﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اچ آی وی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻏﻠﻂ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در
داﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی» .(2006 ،اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ« ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،ﻓﺮد
زودﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ  3ﻣﺎه ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺪت  20روز ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺶ ﺗﺎ دوازده ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی.(2006 ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن و درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺗﺴﺖ آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﻮاع آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎس )ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻫﻮﯾﺖ( ،ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ اچ آی وی از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎدﺗﻦ وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ
و ﻓﻮری .درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮان از ﻧﺰدﯾﮏ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ از آزﻣﺎﯾﺶ ،در ﺿﻤﻦ آن و ﭘﺲ از آن از ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﻣﺸﺎوره و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
( ﯾﺎ ﺑﺨﺶ» (www.hivtest.orgﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی« ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ آن در ﻃﻮل  24ﺳﺎﻋﺖ  365روز ﺳﺎل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ:
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺗﻤﺎس ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت )  1-888-232-6348و 1-800-CDC-INFO
ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﭘﺲ از اﻧﺠﺎمﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ از ﻣﺮاﺟﻌﺎن درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﻧﺎم ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎس اچ آی وی
آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺷﺨﺺ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ادارات ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ( ﯾﺎ اﻓﺮاد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن

ﯾﺎ زوجﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻦ( در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اچ آی وی
آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﻧﺎم ﻓﺮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد ﺑﺨﺼﻮص در اﺧﺘﯿﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮان ﯾﺎ ادارات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮد ﺷﻮد.
»دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم »اداره ﺧﻮراک و داروی ﻓﺮدال« ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺧﺎﻧﮕﯽ؛
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی (.(2006 ،را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺸﺘﺮ داروﺧﺎﻧﻪ(Home Access
ﻓﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮات ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺮﯾﺰد و آن را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دارای ﭘﺮواﻧﻪ »  « Home Accessﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی .(2006 ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎوره ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻻزمﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف  20دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮری اچ آی وی
اﮐﻨﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮری اچ آی وی ﻣﺠﺎز در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .دﻗﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮر آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی.(2006 ،
ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 .اﯾﻦ ﯾﮏ دوره»ای اﺳﺖﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ« ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ »ان ﭘﯽ ای ﭘﯽ« ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اچ آی وی
ﻫﺎﮐﻨﺪ از ﺟﺬب وﯾﺮوس ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ »ﮔﺮدﻫﺎی ﭘﺲﺿﺪ وﯾﺮوس« ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ای ﺑﺎ ﺧﻮن ،ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﻧﯽ ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف  72ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ« اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ را ﺑﺮای
ﻫﺎ.(2005 ،ﮐﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ »وﯾﺮوس ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻻﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﯾﺎ ﺳﻪ داروی ﺿﺪ وﯾﺮوس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻓﺮادی
ﮐﻪ اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد) .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻇﺮف  72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ »ان ﭘﯽ ای ﭘﯽ« ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻧﺪارد )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ .(2005 ،در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﻪ
را ﭘﺲ از  72ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن »ان ﭘﯽ ای ﭘﯽ« ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﺗﻤﺎس ﯾﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻮاﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﻗﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ آی وی اﺳﺖ .ﭘﺎرهای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ روی اﻧﺴﺎنﻫﺎ و
ﺗﻮاﻧﺪ از آﻟﻮدﮔﯽای ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻣﯽ 72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ در ﺑﺎزده زﻣﺎﻧﯽ »ان ﭘﯽ ای ﭘﯽ« ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺑﺎزده زﻣﺎﻧﯽ  72ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺷﺎﻧﺲ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ آی وی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﻪ اچ آی وی ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .ﻫﺎی اچ آی ویاﻧﻮاع آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم دادن آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ روﺣﯽ وارده
را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﺧﺒﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ اچ آی وی در ﮐﻨﺎر ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎوز ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺎوره ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ اچ آی وی ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻘﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﭘﯿﺶ از ﺗﺠﺎوز اﺧﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی وی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ را ﭘﺲ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ  48ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و

رﺳﺪ ،.ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﻣﯽ»ﺻﺤﯿﺢ« آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﺠﺎم دادن آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ
روﺣﯽ وارده را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی از ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اورژاﻧﺲ ،ﻣﺸﺎوره و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم
ﺑﺮای دادن اﺟﺎزه آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮ ﺑﺎز ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا از ﺳﻮی ﻣﺘﺠﺎوزان ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﺮس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺎزه آزﻣﺎﯾﺶ را
ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺎور درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.
ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس ،آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی  100درﺻﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ دﻧﺒﺎل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ادارات ﺑﻬﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ وارد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دادﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ وی »ﭘﺮ ﺧﻄﺮ« اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اچ آی وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎدی را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﺎﻻت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﭘﺲ دادن ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد
ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻌﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮری  1000دﻻر ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اورژاﻧﺲﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره اچ آی وی را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت »ان ﭘﯽ ای ﭘﯽ« دﻫﺪ ﮐﻪﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺑﺎزده آن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
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ﺗﺮس ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل اچ آی وی در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮐﻢ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﻧﮕﺮان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد را در ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ آی وی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اچ آی وی را ﻧﯿﺰ ﺷﺪت ﺑﺨﺸﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد اچ آی وی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ روی ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺗﺮس از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﺮس زﻧﺎن از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی از
ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﺠﺎوزی ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ وی آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ) .رزﻧﯿﮏ .(2002 ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺮدان
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮسﻫﺎﯾﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶ اﻓﺮاد ﻣﺘﺠﺎوز
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺘﺠﺎوزان ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺘﺠﺎوز از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﺷﮑﺎﻻت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺑﺮای ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ و ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
ﺗﺴﺖ اچ آی وی و ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺴﯽ :ﺧﻼﺻﻪای از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ2005 ،
اﯾﻦ ﺟﺪول ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﺑﺮ روی ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ )ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ(
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد» .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ« ﺗﻮان ازدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪول را ﻣﯽو ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ 1996

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪوﻟﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن )ﺗﺎ ﺳﺎل  (1995از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت اراﺋﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد» .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮم« ﺗﻮان ازﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ را ﻣﯽ ﻣﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮس ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ:
در ﻣﻮرد اچ آی وی ،ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺎوز و اچ آی وی و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روز ﺑﻪ روز درک ﮐﻨﯿﺪ.
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﯾﺎری دﻫﯿﺪ.
ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﻓﺮض ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دﻫﯿﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ آی وی ﺑﺪﻫﻨﺪ.
آﮔﺎﻫﯽ و درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ رازداری در ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ آی وی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اچ آی وی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ.
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اچ آی وی ،ﺧﻄﺮات اچ آی وی ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ،آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی ﻓﻘﻂ ﻗﻄﻌﻪای از زﻧﺠﯿﺮه ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از آزﻣﺎﯾﺶ.
ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اچ
آی وی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اچ آی وی و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﺑﺮ روی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﭘﺪرم را ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﺸﺖ؛ ﻧﻪ اﯾﺪز و اچ آی وی
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ﻫﻨﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺳﺎﻧﻪ و -ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺻﻔﺮﭘﻮر
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻣﺮگ ﭘﺪرش رﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎداﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﺷﺪه و ﻧﻪ
اﯾﺪز.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ۸۳ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺣﺴﺎﺑﺪار ﯾﮏ ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ اﺳﺖ .ﺷﻮﻫﺮش ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اﺣﺴﺎس
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺪرش ﯾﮏ ﺑﻨﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮد .درآﻣﺪ ﭘﺪرم ﮐﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮادش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن .ﻣﺎدرم ﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻨﯿﻢ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ دو ﺑﭽﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺎدرم ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺎ را ﺑﻪ روز و آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻨﺪ
ﭘﺪر ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺻﺒﺢ ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  72از دارﺑﺴﺖ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻤﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ و ﭘﺎی راﺳﺘﺶ ﺷﮑﺴﺖ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم .ﻣﺎدرم و ﻋﻤﻪ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻫﻮای او را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻠﻮغ ﻣﯽ“
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .اوﺿﺎع ﻣﺎدی ﺧﺮاب ﻧﺸﺪ ﭼﻮن ﻫﻢ ﭘﺲ اﻧﺪاز داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﯿﻤﻪ و ﻫﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ دﻟﺴﻮز و ﺧﻮب .اﻣﺎ ﭘﺪرم ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻗﺒﻞ ﺗﺮﯾﺎک ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﻤﺎری اش ﻓﻘﻂ ﺷﺒﻬﺎ آﻧﻬﻢ در اﺗﺎق ﺟﺪا دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻨﻘﻞ و ﺑﺴﺎط راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺴﺎط
”ﭘﻬﻦ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺎدرم ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻧﺴﺮﯾﻦ از آوردن ﺑﺴﺎط ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪٔ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ات ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻣﺮد او را ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺘﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎدر ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻗﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﻣﯽ رود.
ﭘﺎﯾﺶ را در آورده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ راه ﻣﯽ رﻓﺖ .ﻣﺎدرم را ﺑﺎ آن ﻋﺼﺎی ﮔﭻ ”ﻧﺴﺮﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ از ﯾﺎدآوری آن روزﻫﺎ ﻧﺪارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺖ زد .ﻣﺎ ﺣﯿﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و از وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﯾﻢ .ﮔﺮﯾﺎن و ﮔﯿﺞ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻣﺎدر ﮐﯽ و ﭼﻄﻮر ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک
”ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﯾﮏ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدرم و داﯾﯽ و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻪ اﺻﺮارﻫﺎ و اﺑﺮاز ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﻪ ﻫﺎ  ،ﭘﺪرم و رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪﻫﺎ راﺿﯽ ﺑﻪ آﺷﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدم و ﺧﺎﻃﺮم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺪرم در آن ﻣﺪت دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ آﻟﻮده ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﺮ
ﻣﯽ آﻣﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﭘﺎرک ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و وﻗﺘﺶ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .
ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ درآﻣﺪش ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﭼﺮت ﻣﯽ زد .ﺧﻮش ﻧﺎﻣﯽ و ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ و
ﺧﻮش ﻗﻮﻟﯽ اش زﯾﺮ ﺳﺆال رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
ﻋﻤﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر زن و ﺑﭽﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﺮﯾﺎک ﺑﮑﺸﺪ ﻣﯽرود ﮐﻨﺎر رﻓﻘﺎ ﻫﺮوﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﭘﺪرم ﯾﮏ ﺷﺐ
دوﺳﺘﺎﻧﺶ را دﻋﻮت ﮐﺮد و ﻫﺮوﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎدرم از وﺣﺸﺖ ﻣﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ  .ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و آﺷﺘﯽ
رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوش وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ روزﻫﺎ را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻫﻢ دﺳﺖ روی ﻣﺎﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎدش ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ

ﻣﺎدرم ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ  .ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ازﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻃﺮف ﻣﺎدرﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ و از ﭘﺪرم دوری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .او ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻃﻼع از
ﺑﯿﻤﺎریاش ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرﺗﺎن ﭘﻮل داﺷﺖ
ﺧﻮب ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه رﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮدهاﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ.
ﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﮐﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ آﻧﻬﺎﺷﺎن را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺎدر ﻧﺴﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎی ﻫﺮوﺋﯿﻨﯽ زن و ﺑﭽﻪ ”
”.ﻫﺎ دوری ﮐﻨﺪداد ﺻﺪ درﺻﺪ از ﭘﺪر ﺑﭽﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢرا وادار ﺑﻪ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ
ﺑﻮد .ﻫﺰار آﺳﻤﺎن و رﯾﺴﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ روز از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻣﺪم دﯾﺪم ﻣﺎدرم ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺳﺎﻋﺖ درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
از ازدواج ﻣﺠﺪد ﺣﺮف زد .آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻨﻮز در دﻫﮥ ﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺟﻮان اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر ﺑﺨﺶ
ﮐﻪ ﻣﺮد زن ﻣﺮده و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻮﻟﺪاری اﺳﺖ ﮐﻤﯽ آرام ﺷﺪم .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﭽﻪ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺘﻦ اﺣﺘﯿﺎج
ﮐﻪ آن زﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﻢ و رﺳﻢ و ﮐﻼﺳﯽ داﺷﺖ رام ﺷﺪ” .دوو“ داﺷﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ دﯾﺪن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﻫﺎ اﺑﺘﺪا اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﯽ از ازدواج ﻣﺎدر ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ ﻣﺮد در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ .آن ”
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺟﻮی ﻣﯽﻣﯿﺮد .ﯾﮑﯽ دوﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻪ ﻫﺎ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﺪری ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮ
”ﻫﺎ را راﺿﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺪر ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺎدرش آن
ﻧﺴﺮﯾﻦ ازﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻃﻮل ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎدرم ﻣﺮد ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ و واﻗﻌﺎً ﺑﺮای ﻣﻦ و
ﺧﻮاﻫﺮم ﭘﺪری ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ داﯾﯽ ﭘﺪرم ﺧﺒﺮ از ﻣﺮگ زودرس ﭘﺪرم آورد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪی اﺳﺖ.
ﻣﺎدر ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﭘﺪر ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ او ﮐﺴﯽ زﯾﺎد ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﺎن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و
ﺣﺘﺎ رﯾﺸﺨﻨﺪﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺪرش را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪرم ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻤﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺣﺘﺎ رﻏﺒﺖ ﻧﮑﺮدم ﻣﺮد ﺑﯿﭽﺎره را ﺑﺒﻮﺳﻢ .زردی اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﺳﺒﯿﻞ و دور دﻫﺎﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺲ ﺧﺲ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﯿﻄﻨﺘﯽ و ﺑﻮﺳﻪ ای رد و ﺑﺪل ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮا ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮار و ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﻦ داد .ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺣﺲ ﮐﺮدم رگ ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﯿﻢ
ﺑﺮق وﺻﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﺧﺒﺮ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد ذات اﻟﺮﯾﻪ دارد و اﻋﺘﯿﺎدش را ﺻﺪ روز اﺳﺖ ﺗﺮک ﮐﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺰار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اچ آی وی اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﺪام ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﯾﺪز؟ و او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﻪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻓﺮق دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺳﺮش ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮق ﻧﺪارد .راﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺸﻨﻮم ﭼﻮن
ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻪ او را ﮐﻤﯽ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺳﺮﯾﻊ دﺧﺘﺮک را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻓﺮار
ﮐﺮدم .ﺗﻤﺎم راه ﻫﺮ دو ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن روز ﺧﻮاﻫﺮم را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﮐﺘﺮ ﻫﻢ درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت اچ آی وی و
ﻧﮑﺮد  .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﯿﻤﺎرش را ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺎ را راﺿﯽاﯾﺪز و راه
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺳﻮال و ﭘﺮﺳﺶ رﻓﻊ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز اﺳﺖ ،ﻧﺎراﺣﺖ وﻣﻀﻄﺮب و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ .
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﻤﺖ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺮود .ﯾﮏ روز ﻧﺴﺮﯾﻦ او را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و
اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺧﺘﺮش ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺲ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﭘﺪرش ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮد و ﭘﺎک ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺸﻮد آن دو
ﺑﯿﺸﺘﺮ دور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪۀ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮد را از زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن دور ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺐ از ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺟﻠﻮی در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﺳﺖ و
از ﻗﺼﺎص ﻓﺮار ﮐﺮده .ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺟﻠﻮی ﻣﺎدرم و ﺷﻮﻫﺮش ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ آﻣﺪهام اﯾﻦ را
ﺑﺪﻫﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوم .ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮥ ﺷﮑﻼت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﮐﻮﯾﺖ آورده
اﺳﺖ .ﻣﺎدرم ﺑﺎ داد و ﺑﯿﺪاد و ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻋﺼﺒﯽ از او ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺸﻮد .ﻣﻦ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﮐﻤﯽ دﻟﻢ ﺳﻮﺧﺖ اﻣﺎ واﻗﻌﺎً از ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ او وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻢ .ﺧﻮاﻫﺮم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﮑﻼت را ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﻣﺎدرم آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮت ﮐﺮد و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺪرم دوﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺠﺪد و ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ درﮔﺬﺷﺖ اﻣﺎ آن ﺷﺐ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ او را دﯾﺪم .او
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و واﺿﺢ ﺗﺮی درﺑﺎرۀ اﯾﺪز و اچ آی وی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ او را ﭘﺲ از ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و آنﻗﺪر ﺿﻌﯿﻒ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯽﮐﺲ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﯿﺮد.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺪز واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻢ اﺻﻼً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را ﺑﺒﺨﺸﻢ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﯽ اﻃﻼع و ﺑﭽﻪ ﺳﺎل ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺎدرم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﺻﻼً روش درﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و
ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻗﻀﺎوت ﺑﺸﻮم وﻟﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺎن را ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪﺣﺎل و ﻏﺼﻪ دار ﻫﺴﺘﯿﻢ.

