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گفتند :پاكا كه تويى ،ما دانشى نداريم جز آنچه به ما آموختهاى ،تو داناى

فرزانهاى (سوره مباركه بقره آيه ) ۲۳

 -1وضعیت رفتارهای پر خطر

ویدرسالهایاخیر

رفتارهایپرخطرمرتبطبااچ 
آی

درایرا 
، ،0
افزایش داشته است  .آمیز جنس پیش از ازدواج و داشت 
چندشریکجنس همزما ازای جمیهاند1.
خو بختانه در سالهای اخیر با اجرای برنامه های کاهش
مصرفکنندگا تزریق مواد ازسرنآ و

آسیب  ۷1تا  ۸1درصد 
سوز یک بار مصرف استفاده م کنند .اما آنچه بیشتر نگرا 
تحتپوششبرنامههای

کنندهاستآ کهفقطیکسوم آ ها
مصرفکنندهی تزریق موادحداقل 

پیشگیرانهقراردارند،از 2

نفرمتأهیند 6،نفر درطولعمرخوددارایبیشازیکشریک
جنس بودهاندوکمترازیکسومایشا درآخری رابطهیجنس 
ازکاندوماستفادهکردهاند.6


مقدمه
اچآیویویروسعاملایدزاستکهامروزهبهمعضلی بلرای
نظامسالمتبسیاریکشورهاتبدیلشدهوبرخ عواملفرهنگ 
واجتماع زمینهسازیاتشدیدکنندهیمشلالال آ هسلتند.هلر
حیقهایکوچکیابزرگازمؤمنا پیروجوا رادرحوزه
روحان  
نفوذخودگردهمم آوردوم توانلدازایل حیقلههلایایملان ،
زنجیریمعنویبرایبهبندکشید بیماریایدزفراهمکند .
اچآیوی و ایدز چیستند؟
آیویبلالیدسلتگاه
چندی سالاستکهویروس بهنلاماچ 
دفاع بد انسا هاشدهاست.درواقعهدفتخریب ای ویروس
یال ازسیولهایتخصص نظامدفاع بلد اسلتکلهکلار 
شناسای ومعرف دشم بهبخشهایدیگراست.بنابرای نظلام
دفاع کورم  شلودوعلالوهبلرایل کلهبلهنیروهلایدشلم 
هاومیالروبهایدیگر)اجلازهتاخلتو


ها،قارچ

ها،انگل

ویروس
(
تازم دهدگاه اوقا بهنیروهایخودینیزحمیهم کند.ایل 
امرموجببروزبیماریهاومشالال متعددیبرایبد م شلود

کهبهای مرحیهایدزم گویندودرنهایتموجلبملرگانسلا 
پیشگیریازسرایتاچآیویمنحصربهجیلوگیریاز
خواهدشد .
ورودویروسبهبد انسا ازراههایآمیزشل  ،انتقلالخلو یلا
ابزارهایپزشال غیراستریل(مثللسلرنآآدلوده)یلاازراهملادر
مبتالبهفرزنداستکهباآموز واقداما بهداشت امالا دارد.

 -2ناآگاهی گسترده

دربارهی ایدزباورهاینادرست
بسیاریازمردمبهویژهجوانا  
" بگو ای بندداان مدک کده بدر نود

سدود اردرا

کدردهایدد از

بخشایش سدا نوميد نشوید همانا سدا همهی اناهان را میبخشد
که او آمرزندهی مهربان ارت" روره زمر آیه 35

دارند ،۸،۷بهنحویکهتنها 6درصدافراد 1تا  0سادههم سه
آیویرام دانندوهمدوباورغیطشایعرا
راهاصی سرایتاچ 
وشروعرابطهی

ردم کنند. 2کاهشمیانگی س مصرفمواد 
جنس 5دربرخ مطادعا دیگرعواملخطراست.
 -3انگ وتبعیض پیرامون ایدز

چرا باید به همهگیری ایدز توجه کرد؟
پدیدهی ایدزفعال سهمچندان ازباربیماریهارادرکشورما

تشالیلنم دهداماای پدیدهکهازادگویرشد تصاعدیپیروی
سالکشورراباچادشهایجدی

م کندم تواندپساز 1تا02
مواجه نماید .چنی اتفاق قبالً در کشورهای مختیف مانند
هندوستا ،اوکرای وروسیهرخدادهوپسازیکدورهسالو و
کمتوجه ،آ هاباتعدادبسیارزیادمبتالیا مواجهشدهاند.


آیویحت دربی خانوادهی خود
بسیاریازافرادمبتالبهاچ 
پذیرفتهنم شوندوازکار،تحصیلومعاشر بادیگرا محروم
م گردند ،در حاد که همنشین با ایشا اصالً خطر سرایت به
دیگرا راندارد.
"ای کسانی که ایمان آوردهایدد! هدي قدومی قدوم دیگدر را مسدخره
نکنند چه بسا بهتر از آنان باشند .و زنان نيز زنان دیگر را چده بسدا
از ایشددان بهتددر باشددند .و از یکدددیگر عيددو مدویيددد و بدده همدددیگر
لقوهای زشت مدهيد .چه بد ارت نام فسق نهدادن پد
هرک

1

از ایمدان و

بازنگردد؛ هر آینه ایشان رتمکارند ".روره حدرات آیه 11
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ازدواج،پرهیزازروابطجنسل خلارجزناشلوی  ،پرهیلزازاعملال
جنس بهغیرازراهمهبی ،پرهیلزازنزدیالل درهنگلامحلیض،
عیاد ،خیرا وصدقا ،زکا ،پرهیزازسوءظ درموردافلراد،
پرهیزازتمسخر،سرپرست ایتاموبسیاریملوارددیگلر،درکنلار

حت در مواردی کارکنا نظام بهداشت و درما مانند
پرستارا ،دندا پزشالا وجراحا ازارائهی خدمتبهایشا سر
بازم زنندکهخودمنجربهتشدیدمشالال جسم وروان آنا 
مطادعهای در سال   ۸حاک از آ بود که % 2

م گردد.
تجربهی احساسانآدراجتماعو%62احساستبعیض
مبتالیا  
در مواجهه بادستگاههای دودت و فقط %12احساس رضایت از
برخوردکارکنا بخشسالمتداشتهاند 0.

س :حمایت مادی و معنوی از مبتالیان و توزیع لدوازم کداهش آرديو
(همچون ررنگ و کاندوم) با علم به ایک که آنان مبادرت به رفتارهای
پرسطر مینمایند و با هد

 -4گسترش بیماری در بین افراد در معرض خطر کمتر

ایک که از انتقدا عامدب بيمداری بده افدراد

رالم پيشايری شود چه حکمی دارد؟

براساستخمی هایعیمل درسلال  ۸بلی  2تلا ۸
آیوی-ایلدزهسلتند.وپلیشبینل 
اچ 
هزارنفردرکشورمبتالبله 
م شودبیشترمبتالیا جدیددرسالهایآیندهازطریل تملاس
جنسلل ودربللی افللراددرمعللرتخطللرکمتللرنسللبتبلله
مصرفکنندگا تزریق یات فروشا بروزنماید .

همسللرا وشللرکایجنسل مصللرفکننللدگا تزریقل مللواد،
مشتریا ت فروشا وبیشازهملهبلادیی دارایرفتارهلایکلم
آیویرادربرخواهند
خطر،بخشمهم ازمواردجدیدابتالبهاچ 
گرفت.

حضرت آیتاله سامنهای :جلوايری از استرش ایک اونده امدراب بدا
ارتعانت از حمایت های مدادی و معندوی بدرای کسدانی کده مطلعندد و
تمکک دارند شرعاً الزم ارت.

کارهایعیم درموردایدزباعثم شلودبتلوا 
بیا حقای وراه 
یوی-ایدز
رادرمواجههبااچآ 

رویالردیمبتن برفرهنآاسالم 
درجوامعمسیما بهپیشبرد.
درضم فرامو نالنیمرفتارهایناسلادمبلهصلور پیاللان 
ازبلازی
هستندو نم توا برای پایی آورد یکمعتادتزریقل  

آموزههای اسالمی چه نقشی دارد؟
ازآنجاکهپایبنلدیملذهب ممالل اسلتنقلشمسلتقی در
آیویداشتهباشد ، 1،اسلتفادهی
اچ 
آگاه ازاچآیویوابتالبه 
مناسبازمبان مذهب م تواندبلهتقویلتآملوزههلایعیمل و
مهارت کمکشایان بنماید،هرچندنبایدمنجربهمحدودکلرد 
آموز هابهحوزهپرهیزووفاداریخلانوادگ گلرددکلهدرایل 
کمتأثیرخواهندبود. ۷، 6.بنلابرای بایلددرایل 
صور آموز ها 
زمینهبهجایعنوا کی مسلیما یلاملذهب بلود بلراسلاس
آیوینظربدهیم .بلههلر
باسرایتاچ 

رفتارهایمشخصمرتبط
حالآموز هایمذهب واخالق وآموز هایعیم ومهارت 
افرادیکهبراساسرهنمودهایمذهب 

بایدمالملیالدیگرباشند.
یاعرف پرهیزوپایبندیبهیکهمسررابرم گزینندخطرکمل 
تهدیدشا م کند،امادیگران کهبههرددیل(حت مذهب مانند
متعه)روبهتعددشرکایجنسل مل آورنلدززماسلتدربلارهی
سللالمتجنسلل واسللتفادهازکانللدومآمللوز دیللدهباشللند.1
خو بختانهمراجعمحترمتقییلدفتلوای راهگشلادربلارهیدلزوم
ایدزصادرکردهاند.اسلتفادهازعبلادا ،مبلان و

آموز دربارهی 
دستورادعملهای اسلالم ازجمیلهتقلوا ،روزهداری ،تشلوی بله


اراس آفتها شيوتگی نسبت به لذتها ارت .غررالحکم503 :

نردبا پیههایپشتسر راخرابکلرد،بایلداوراپیلهپیلهبله
پایی بیاوریموای ممالل نیسلتمگلربلاصلبر،برناملهریلزی
بیندمد وهمهجانبهنگری.
حجتازسلالمدکتلرحسلامادلدی 
آشنادرسال ۸6کتاب باعنلوا 
"ماروحانیو برایمواجههبلاایلدز
چهم توانیمبالنیم؟" برمبنایفقه
ومنابعشیع تأدیفنمودنلدکلهدر
آ نقشهایزیربرایروحانیا در
مقابلگستر ایلدزبررسل شلده
است:
روحانی به عنوان مشاور و مددکار ،روحانی به عنووان مووور مساسوا
موافل مذهبی ،روحانیت به عنوان قدر

مسثر اجتماعی و روحانیوت بوه

عنوان یك نهاد حمایت گر

جهتکسباطالعا بیشتربهوبسایتهایزیرمراجعهکنید:
www.hivhub.ir, www.unaids.org
www.aidsinfo.nih.gov www.who.int/hiv
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