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گرديد، حسين ملک افضلی، معاون وزارت  
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، موارد 

 نفر و تعداد    ۳۶۸۰ثبت شده بيماری را   
را ) » وی.ای.اچ«دارندگان ويروس (مبتاليان
دکتر محرز، .  هزار نفر اعالم داشت۱۸حدود 

�: ، در اين باره می گويد »حيات نو«درگفتگو با 

  ۳۹۱۲ ايدز اکنون   آمار ثبت شده مبتاليان به    « 
از اين مقدار تنها هزار بيمار در    . نفر است

آمار «: و می افزايد » کرمانشاه به سر ميبرند
 هزار بيمار ۲۰غير رسمی از وجود حدود 

مبتال به ايدز حکايت ميکند، در صورتی که به     
اعتقاد من تعداد مبتاليان از اين ميزان هم  

�. »بيشتر است

در حال  » ايدز «به  هر چند که آمار مبتاليان    
حاضر در ايران، در مقايسه با برخی   
کشورهای آفريقائی يا اروپائی، در سطح   

ولی سرعت گسترش واشاعه   . پايينی قرار دارد
آن در جامعه ما بسيار باال و هشدار دهنده   

در همان سمينار پيشگفته، معاون وزارت   . است
بهداشت و درمان، نرخ رشد ابتال به اين      

با   .  درصد در سال اعالم کرد   ۲۵بيماری را 
مقايسه آمار رسمی موارد ثبت شده بيماری 

، می    ۱۳۸۱ و شهريور  ۱۳۸۰در ماه های بهمن    
توان ديد که ميزان افزايش اين آمار، در فاصله  

�.  در صد بوده است  ۱۴هشت ماه حدود 

دکتر محبوبه حاجی عبداهللا، متخصص بيماری 
ان، در  تهر» امام خمينی  «در بيمارستان » ايدز«

در ايران، به خبرنگار » ايدز«رابطه با شيوع 
�: اظهار ميدارد» نيويورک تايمز«

. اين بيماری بسرعت در حال گسترش است  «
غالب مبتاليان را جوانان تشکيل می دهند که        

و » تعدادشان مرتبا باال و باالتر می رود  
) جوانان(مشکل ما هم با اينها   «: اضافه می کند

نمی توانيم به آنها دسترسی      است، چون که ما   
با وجود اين   . »و اطالع رسانی داشته باشيم    

قبيل هشدارهای پزشکان، در وضعيتی که طرح 
و بحث و چاره جوئی برای مشکالت جاری 

درآمده و پنهانکاری  » تابو«جامعه به صورت 
و پوشاندن معضالت واقعی رسم رايج   
حکومتيان شده است، طبعا هيچ اقدام جدی و  

هم نمی تواند     » ايدز« برای مقابله با  موثر
تحت اين شرايط خفقان بار و . صورت بگيرد

مسدود، چه بسا بيماران جرات و امکان طرح 
نياز و مسائلشان با پزشکان خود را نيز پيدا     

�. نمی کنند

بر پايه ارزيابی های صاحبنظران ، در حال     
حاضر اعتياد، يعنی استفاده از سرنگ معتادان      

بوسيله ساير معتادان برای    » ايدز«مبتال به 

تزريق مواد مخدر، مهمترين عامل سرايت اين     
با در نظر گرفتن    . بيماری در ايران است 

گستردگی بيسابقه اعتياد طی سالهای گذشته    
 ميليون نفر بالغ    ۲که تعداد معتادان را به حدود     

کرده است می توان ديد که چه زمينه مساعدی       
» ايدز« ديگر به نام برای اشاعه وسيع مصيبتی

زندانها و بازداشتگاه     . در انتظار جامعه ماست 
های جمهوری اسالمی، که بيش از صد هزار    

را » جرائم مواد مخدر«نفر زندانی در ارتباط با 
در خود جای داده اند، به اعتراف خود     
مسئوالن مربوطه، اکنون به مراکزی برای  

 روابط. تبديل شده اند» ايدز«شيوع بيماری 
و از جمله   » نامشروع«و يا  » مشروع« جنسی 

رابطه با زنان خودفروش، عامل مهم ديگر در  
به گفته . اشاعه اين بيماری محسوب می شود

شيوه شيوع ايدز از طريق « دکتر محرز، 
استفاده سرنگ مشترک توسط معتادان، به    
شدت به سمت شيوع از طريق روابط جنسی 

ن که از سرنگ  يعنی همين معتادا. تغيير می کند
مشترک استفاده می کنند، ايدز را به همسران      

در مورد جايگاه روابط . »خود انتقال می دهند
، هيچ  »ايدز«جنسی همجنس گرايانه در اشاعه   

اشاره ای در ارزيابی های رسمی و غير  
زيرا که اين مقوله هم يکی . رسمی وجود ندارد

های بزرگ در حکومت اسالمی  » تابو«ديگر از 
�. است

که توجه » ايدز «مسئله ديگری درباره شيوع 
برخی کارشناسان را بخود جلب کرده، رواج 

. در سالهای اخير است» توريسم جنسی«نوعی 
مردان ايرانی هستند     » توريسم«يک سوی اين  

که به خارج و بويژه به کشورهای نو استقالل 
بر می » آلوده«شوروی سابق می روند و غالبا 

آن هم زنانی هستند که از  سوی ديگر . گردند
جمهوری های آسيای مرکزی به شهرهای 
شمالی ايران، و خصوصا مشهد، برای تن  
فروشی می آيند و از اين طريق هم بيماری 

درباره نقش و   . مورد بحث اشاعه می يابد 
، ارزيابی  » ايدز «تاثير اين مسئله در انتقال   
لکن هنگامی که   . دقيق و روشنی وجود ندارد

له پرده پوشی می شود، بالطبع هيچ   اصل مسئ
کاری هم برای آگاهی رسانی و پيشگيری  

�. انجام نمی شود 

در صورت تداوم اين شرايط، با توجه به زمينه  
، » ايدز«مساعد و روند فزاينده شيوع بيماری 

جامعه ما در اين عرصه نيز پيامدهای دردناک   
�. و لطمات جبران ناپذيری را متحمل خواهد شد 

 
�

 ه دوم خرداد در پايان راه ؟  جبه
 ۳از صفحه 

�

 دوران رياست جمهوری او شانس چندانی    در
�. برای تبديل شدن به قانون ندارند 

�

�

. دوم خرداد حفظ اين نظام نبود انتخابات  پيام 
اين را همه، حتی نيرو های موسوم به دوم 

  محصولآن ها نه  . خردادی هم می دانند 
جانبی رای   انتخاب آزادانه مردم که محصول   

 مردم به استبداد مذهبی، و خود مولود    انکار
شرائط خود ويژه ای بودند که بر انتخابات   

آن ها    . تحت کنترل حکومت اسالمی حاکم بود  
از دل انتخاباتی برآمدند که در آن انتخابی جز       
آن ها در برابر عوامل مستقيم استبداد ممکن   

اگرچه خود از پايه های تحکيم اين  . نبود
داد بودند، اما در آن انتخابات به حاشيه    استب

حکومت رانده شده و درحکم اپوزيسيون 
طبيعی بود که در . داخلی حکومت بودند

مقايسه با عوامل مستقيم استبداد و برای   
آشفته کردن خواب های شيرين آن از شانس  

دوم خردادی ها بعد  . انتخاب برخوردار شوند
دی قرار از اين انتخاب، در مقابل آزمون جدي   

به شعار های خود حتی در چارچوب . گرفتند
قوانين اين حکومت پايبند بوده و راه را بر       
انتخاب آزاد مردم هموار سازند که در اين 
صورت بايد رژيم استبدادی حاکم فاصله می  
گرفتند که قادر به چنين کاری نبودند و خود   

 به نام    و يا اين که  .جزئی از ارکان آن بودند 
 آشکارا به آرائی که به نام مقابله با      حفظ نظام

استبداد به حساب آن ها ريخته شده بود،    
در طول پنج سال گذشته اصالح .پشت پا بزنند

طلبان حکومتی با تسليم بر خطوط قرمز 
ترسيمی ولی فقيه و دارودسته های مافيائی    
حول و حوش او، به نام حفظ نظام از هر گونه    

چوب همين اقدام اصالحگرانه جدی در چار
تعويق برگزاری . حکومت هم باز مانده اند 

 ی بی بازگشت کنگره جبهه دوم خرداد مسير
 است   دهان گشوده   است که در برابر اين جبهه  

و بيش از آن که يک تعويق عادی تلقی شود، 
 مقدمه ای نشانه بحران درونی اين ائتالف و

دوم  موسوم به   غاز پايان جناح    آاست بر 
يق اولی يک دوره از حيات    و به طر. خرداد

�.حکومت اسالمی 
 

 


