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در محله مديريت برپا شد

همايش محله خوب
زندگي مطلوب

ي«محله خوب زندگ��ي مطلوب» در محله مديريت
هماي��ش بزرگ محله ا 
برگزارش��د .به گ��زارش خبرنگار همش��هري محله ،اي��ن همايش با هدف
اج��راي ط��رح همانديش��ي ب��زرگ محله خ��وب زندگي مطل��وب ،افزايش
مش��اركت اجتماعي شهروندان و ايجاد زمينه مناسب براي تعامالت محله

دكتر محسن ايماني ،جامعهشناس
حس انتقامجويي ،نتيجه مستقيم تحقيرها
آسيبهاي اجتماعي ناشي از بيماري ايدز آنقدر زياد هست كه دكتر «محسن ايماني» جامعهشناس در
ابتداي گفتوگو در اين خصوص هشدار ميدهد و از جامعه ميخواهد كه در نوع رفتار خود با افراد مبتال
به ايدز تجديد نظر كنند .استاد دانشگاه تربيت مدرس ميگويد« :افراد مبتال به ايدز درگير فشارهاي رواني
بسياري هستند ،از يك سو با بيماري درگيرند كه صعبالعالج است و درمان قطعي ندارد و از سوي ديگر
مجبورند انواع تحقير و توهينها را از طرف جامعه تحمل كنند .با اينكهدرصد بااليي از اين افراد ناخواسته
درگير اين بيماري شدهاند و خودشان هم قرباني بودهاند ».اين جامعهشناس ايجاد حس انتقامجويي را يكي
از نتايج تلخ اين توهينها ميداندو معتقد است تا زماني كه جامعه برخورد مناسبي با اين افراد نداشته باشد
شاهد افزايش افراد مبتال به ايدز به دليل ايجاد حس انتقامجويي در عدهاي خاص از اين مبتاليان هستيم».
دكتر ايماني دليل اصلي اين برخوردهاي تحقيرآميز را نا آگاهي افراد جامعه ميداند و از مسئوالن ميخواهد
كه در اين خصوص اطالعرساني را افزايش دهند .او يكي از اين روشهاي اطالعرساني را رسانهها عنوان
ميكند و ميگويد« :در خصوص مطرح كردن اين بيماري خط قرمزهايي وجود دارد كه ش��ايد به دليل
همين خط قرمزها اصل موضوع فراموش شده وكمتر به آن پرداخته ميشود،اما اين نگفتنها در خصوص
ايدز به ضرر جامعه تمام ميشود ».ايماني تهيه جزوههايا كتابچههايي خاص اين بيماري و روشهاي انتقال
آن و همچنين توصيههايي در خصوص برخورد جامعه با افراد مبتال به ايدز و توزيع جزوهها در دبيرستانها
يا ديگر مكانهاي عمومي را يكي از روشهاي مناسب اطالعرساني ميداند.

شويد باز هم از اين سرنگ استفاده كرديد؟
آدم معتاد فقط ميخواهد به هدفش برسد .چرا و
چطور مهم نيست؟ وقتي كارش به تزريق ميكشد
و حالش بد اس��ت .برايش مهم نيست كه يك نفر از
اين سرنگ استفاده كرده يا  10نفر .در زندان هم به
دليل اينكه اجازه كشيدن مواد نميدهند سرنگ به
ما نميدادند .همين موضوع هم باعث ميشد تا ما از
سرنگهاي مشترك استفاده كنيم.
عاقبت اعتيادتان چه شد؟
بعد از  10سال مصرف ازدواج كردم .همسرم وقتي
فهمي��د كه معتادم به جاي اينكه از من جدا ش��ود،
كمكم كرد تا ترك كنم .من هميشه و تا آخر عمرم
مديونشهستم.
بعد از ت�رك اعتياد متوجه اين بيماري
شديد؟
بله .يك سال از تركم گذشته بود كه آزمايش دادم
و فهميدم كه ايدز دارم .اول باورم نشد اما اين آزمايش
چند بار تكرار ش��د و من نه تنها مبتال به ايدز بودم
بلكه هپاتيت نوع Bو  Cهم داشتم.
همه چيز را تمام ش�ده ديديد يا با اين
بيماري منطقي برخورد كرديد؟
چطور ميتوانس��تم منطقي برخورد كنم؟ تازه از
شر اعتياد رها شده بودم و طاقت يك بيماري ديگر
آن هم بيماري صعبالعالجي مثل ايدز را نداشتم.
همسرتان هم مبتال شده بود؟
همه هم و غمم اين بود كه او هم به واس��طه من
در دام اين بيماري افتاده است .نميتوانستم واقعيت
را به او بگويم و چندين هفته در خانه سكوت كردم.
دل و دماغ حرف زدن با هيچكس را نداشتم .اما بايد
كاري ميكردم .به همي��ن خاطر خانمم را به بهانه
چكاب كلي براي بچهدار شدن به آزمايشگاه بردم و
وقتي ج��واب آزمايش را منفي ديدم انگار همه دنيا
براي من بود.
موضوع را به همس�رتان اطالع داديد؟
واكنش او چه بود؟
باألخره ماج��را را به او گفتم .ت��ا چند روز گريه
ميكرد .حجت را با او تمام كردم .گفتم نميخواهم به
خاطر من تباه شوي و به زندگي خودت برس و از من
جدا ش��و .اما من را ترك نكرد و گفت كه ميخواهم
با تو زندگي كنم .ميترسيدم كه مبادا او هم گرفتار
شود ،اما راههاي بسياري وجوددارد كه همسر كسي
كه مبتالبه ايدز است ،درگير اين بيماري نشود.
حال و روز خودتان چطور بود؟
زندگ��ي را تم��ام ش��ده ميديدم .اي��ن بيماري
فقط جس��م را درگير نميكند و به جرئت ميگويم

اثراتي كه بر روح افراد دارد بدتر از جسمش��ان است.
برخورده��اي تحقيرآميز از هم��ان زماني كه جواب
آزمايشم را در آزمايشگاه گرفتم آغاز شد.
يعني حتي در آزمايش�گاه هم با ش�ما
برخورد بدي داشتند؟
بله .با نوعي ح��س تنفر جواب آزمايش را به من
دادند و گفتند آقا ميدوني كه ايدز داري؟ پزش��كان
هم دستكمي از بقيه نداشتند .البته اين روزها اوضاع
بهتر از  6س��ال قبل اس��ت .آن زمان آنقدر در مورد
افراد ايدزي حتي از طرف پزشكان كم لطفي وجود
داشت كه كسي به من نگفت كه اچ .آي .وي با ايدز
تفاوت دارد و مرحله ابتدايي بيماري است كه ميتوان
با استفاده از يكسري از داروها خطرات آن را كم كرد.
اي�ن موض�وع را چط�ور توانس�تيدبا
خانوادهتان در ميان بگذاريد؟
خيلي س��خت بود .چون اطالعات خانوادهها كم
است و همين كه نام ايدز را ميشنوند تصور ميكنند
ك��ه فقط رفتارهاي پرخطر جنس��ي ميتواند دليل
ابتالي فردي به آن باش��د .واكنش خانواده من هم
اص ً
ال خوب نبود .هيچوقت يادم نميرود .پدرم وقتي
فهميد ايدز گرفتم با يك  4ليتري بنزين سراغم آمد
تا آتشم بزند.
باالخره توانستيد خانواده را قانع كنيد؟
آن زم��ان اص� ً
لا به قانع ك��ردن خان��وادهام فكر
نميكردم .رفتارها آنق��در تحقيرآميز بود كه تا مرز
خودكشي هم پيش رفتم.
وقتي دوس�تانتان موضوع را فهميدند
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به همت خانه پژوهش و س��راي محله مديريت در فرهنگس��راي ابنسينا
برگ��زار ش��د .در اين همايش ك��ه مس��ئوالن و ش��هروندان محلي حضور
داشتند در خصوص آثار ارسالي از سوي شهروندان در زمينه محله خوب
زندگي مطلوب مباحثي ايراد شد.

رئيس اداره سالمت منطقه:
بهزودي كارگاههاي شناخت ايدز برگزار ميشود
وقتي سراغ رئيس اداره سالمت منطقه رفتيم و از برنامههاي اين اداره در روز جهاني ايدز جويا شديم،
توقع داشتيم كه حداقل يك همايش در خصوص اين بيماري در منطقهمان برگزار شده باشد،اما گويا اين
محدوديتها و خط قرمزها دليل به ظاهر موجهي بوده تا در خانههاي سالمت ما هم هيچ حرف و سخني
در مورد اين بيماري و راههاي انتقال آن گفته نشود .هر چند دكتر«عباسعلي عباسي» قول مساعد ميدهد
كه بهزودي در  30خانه سالمت منطقه كارگاههايي براي شناخت بيماري ايدز برگزار كند .دكتر عباسي
بهعنوان عضوي از جامعه پزشكان در خصوص مشكالت پيش روي افراد ايدزي هشدار ميدهدو ميگويد:
«اين افراد با مش��كالت جسمي بسياري درگيرند و مشكالت روحي و تحقيرها هم به اين موضوع دامن
ميزند و آنها را آزار ميدهد ».دكترعباسي از افراد مختلف ميخواهد كه با بيماران ايدزي رفتار درستي
داشته باشند .او ميگويد« :برقراري رابطه پر خطر جنسي ،آرايشگاهها و دندانپزشكيها از مواردي هستند
كه در انتقال اين بيماري تأثيرگذارند ،به شرط آنكه شخصي كه مبتال به ايدز است در زمان حضور در اين
مكانها اعالم نكند كه درگير اين مشكل است ».عباسي معتقد است كه برخوردهاي تحقيرآميز جامعه با
افراد ايدزي ممكن است كار را به جايي برساند كه اين افراد براي فرار از توهينها بيماريشان را اعالم نكنند
و آن زمان است كه نگرانيها افزايش پيدا ميكنند » .دكتر عباسي با تأكيد بر اينكه رفت و آمد با افرادي
كه درگير ايدز هستند به هيچوجه نميتواند منجر به انتقال اين بيماري شود توصيه ميكند كه شهروندان
اطالعاتش را در خصوص اين بيماري و روشهاي انتقال آن افزايش دهند.

در زندان به دلیل استفاده از سرنگ
مشترک به ایدز مبتال شد
یکی از دوستانم بشقاب و لیوان و همه آنچه
را که من با آن غذا خورده بودم در سطل
آشغال انداخت
همسرم در این ماجرا خیلی تاثیرگذار بود و
این موضوع که او مبتال به ایدز نشده است
برای من نقطه امیدی بود
به خاطر این بیماری شغلم را از دست دادم
و سختی های زیادی کشیدم
از مسئوالن می خواهم فقط به فکر این
نباشند که دیگران از ما ایدز نگیرند لطفا از
افرادی که به هر دلیلی گرفتار این بیماری
شده اند حمایت روانی و اجتماعی کنند.
حرف همه ما یک چیز است .ما را تحقیر
نکنید.

چه برخوردي داشتند؟
بعضي از دوس��تان ك��ه اطالعات خوب��ي از اين
بيماري داشتند برخوردشان خوب بود ،اما بعضيها
برخوردهايش��ان آنقدر تحقيرآميز بود كه از دس��ت
دادن با من هم امتناع ميكردند .يادم ميآيد به خانه
يكي از دوستانم رفته بوديم و همسر او كه تازه متوجه
بيماريام شده بودم بشقاب و ليوان و همه آنچه من با
آن غذا خورده بودم در سطل آشغال انداخت.
چط�ور توانس�تيد با اي�ن برخوردهاي

تحقيرآميزكناربياييد؟
برايم س��خت بود .به خاطر اين بيماري شغلم را
از دس��ت دادم و س��ختيهاي زيادي كشيدم .چند
س��الي گذشت .اما ديدم نميتوان دست روي دست
گذاش��ت ،به همين دليل به مراك��ز مخصوص اين
بيماري كه در تهران تعدادشان به انگشتان دست هم
نميرسند مراجعه و درمان را آغاز كردم .عضو انجمن
ايدزيها شدم و وقتي توانستم خودم را پيدا كنم به
افرادي كه تازه به اين بيماري مبتال شده بودند و حال
و روز بدي داش��تند مشاوره ميدادم .اين كمكها تا
امروز هم ادامه دارد.
داروه�اي اي�ن بيم�اري در دس�ترس
هست؟
بله .خوشبختانه اين داروها براي مبتاليان به ايدز
رايگان است ،اما اثر كردن آن بر بدن بيمار داستانهاي
خودش را دارد .تا بدن به اين داروها عادت كند زمان
زيادي ميبرد و در اين دوره مشكالت بسياري پيش
ميآيد.
با وجود ش�رايط س�ختي كه داش�تيد
توانستيد براي خودتان شغلي دست و پا كنيد؟
بله .هر چند خيلي س��خت بود ك��ه روحيهام را
حفظ كنم ،اما همسرم در اين ماجرا خيلي تأثيرگذار
بود و اين موضوع كه او مبتال به ايدز نش��ده اس��ت
براي من نقطه اميدي بود كه بيشتر از اين خودم را
نبازم .با وجود اين ،بيماري كار كردن در شركتها و
كارخانهها كمي سخت بود و شايد مجبور ميشدم
همه نوع توهيني را تحمل كنم .به همين دليل سراغ
ش��غل آزاد رفتم و االن يك كارگاه كوچك توليدي
دارم.
بهعنوان فردي كه  6س�ال است با اين
بيماري درگير اس�ت ،از مسئوالن چه توقعي
داريد؟
توقعها زياد اس��ت ،اما گلهها بيشتر .از مسئوالن
ميخواهم فقط به فكر اين نباش��ند كه ديگران از ما
ايدز نگيرند .هر چند اين موضوع مهم اس��ت،اما در
كنار آن از افرادي كه به هر دليلي گرفتار اين بيماري
ش��دهاند حمايت رواني و اجتماعي كنند .ميدانيد
ت��ا امروز چند نفر از افرادي كه ازدوس��تان خود من
بودندبه دليل برخوردهاي تحقيرآميز و شرايط سخت
اجتماعي خودكش��ي كردند .من دريك��ي از مراكز
مربوط به ايدزيها مشاور هستم .ميدانيد هر روز با
وجود همه دردهاي خودم بايد سنگ صبور افرادي
باشم كه با اين بيماري درگيرند .از نوجوان  16ساله
گرفته تا پيرمرد  60ساله .حرف همهشان يك چيز
است .ما را تحقير نكنيد.

