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 تمرین
 سبک زندگی پایدار

»تاخــت، فــروش و اهدا« عنوان نخســتین 
رویداد محیط زیستی ای بود که گروه پسماند 
صفری ها در بوستان پیروزی تهران راه انداخته 
بودند؛ تجربه ای که بیــش از هر چیز به دنبال 
فرهنگســازی در زمینه کاهش تولید پسماند 
می گشت. سعیده کریمی، فعال محیط زیست 
و از برگزار کنندگان این رویداد می گوید: »این 
رویداد در راستای ایجاد سبک زندگی پایدار 
برگزار شده بود. مفهوم توسعه پایدار مفهومی 
جهانشمول است و بر استفاده درست از منابع 
تأکید دارد. پایــداری در ایــن مفهوم، بدون 
مشــارکت مردم و همراهی جامعه امکان پذیر 
نیســت و برای این کار نیاز بــه برنامه ریزی 
بلندمدت، شاید حتی 15ساله داشته باشیم.«

او بر »تربیت محیط زیســتی« تأکید می کند 
که تفــاوت قابل مالحظــه ای بــا »آموزش 
محیط زیستی« دارد و می گوید: »برای تربیت 
محیط زیســتی باید شــهروندی آگاه داشته 
باشــیم و برای رسیدن به شــهروند آگاه باید 
2گام مهم برداریم؛ یکی باال بردن دانش افراد 
و دیگری باال بردن مهارت افراد. در این صورت 
است که می توانیم ادعا کنیم جامعه را به سمت 
تربیت محیط زیســتی و زیست پایدار هدایت 

می کنیم.«
وی برگزاری رویــداد تاخت، فــروش و اهدا 
را فرصتی بــرای آموزش جامعه و شــناخت 
فرصت های تازه کم کردن پسماندهای شهری 
می داند و بــه اختصاص بخشــی از رویداد به 
کودکان اشــاره می کند کــه نتیجه ای جالب 
برای تیم برگزار کننده در بر داشــت. کریمی 
می گویــد: »در این رویداد اتفــاق جالبی رخ 
داد که تــا قبل از برگزاری، بــه آن فکر نکرده 
بودیم. ما در رویداد بخشــی را به صورت مجزا 
به کودکان اختصاص داده بودیم. مشاهده ما 
در این بخش نشــان داد کودکان عالقه ای به 
فروش اســباب بازی های خود ندارند؛ چون با 
این کار به نوعی حس از دست دادن را تجربه 
می کنند؛ بــرای همین هم حتــی حاضر به 
فروختن اسباب بازی های شکسته نمی شدند، 
اما حاضر بودنــد اســباب بازی های خود را با 
دیگران تاخــت بزنند؛ یعنــی در ازای چیزی 
که از دســت می دهند چیز تازه ای به دســت 
بیاورند. بخش کودکان به ما نشان داد که این 
گروه از مخاطبان هــم نیازهایی دارند که اگر 
راه تامین آن فراهم شود، می توانند همکاری 
خوبی برای کاهش پســماند داشــته باشند. 
در عوض بزرگ ترها بیشــتر تمایل به فروش 
وسایل داشــتند تا اینکه آنها را تاخت بزنند و 
این نشان دهنده اهمیت اقتصادی این مسئله 

برای آنها بود.«

غرفه هایی از رویداد پسماند صفری ها در پارک 
پیروزی به فروش اقالم خوراکــی و تولیدات 
بدون پســماند اختصاص داشت و طبق اعالم 
قبلی رویداد، افرادی که به خرید تمایل داشتند 
باید ظرف و کیسه های پاک مناسب برای خرید 
به همــراه می آوردند. هنوز به ظهر نرســیده 
میزهای فروش اغلب این اقالم خالی شــده و 
همه کاالها به فروش رفته بود. کریمی می گوید: 
»ما تالش کردیم که عالوه بر فرهنگســازی  
در زمینه کاهش تولید پســماند، راه حل های 
کاربردی ای برای این سبک از زندگی به مردم 
معرفی کنیم و آنها را به تجربه این راه و روش 
تشــویق کنیم؛ چون معتقدیم فرهنگسازی 
وقتی به نتیجه می رســد که راه حلی شدنی و 
قابل اجرا داشته باشد؛ در غیر این صورت جامعه 
آن را نمی پذیرد  یا در بهترین حالت، افرادی که 
در حوزه ای خاص دغدغه مند می شــوند باید 
خودشان با آزمون و خطا این راهکارها را پیدا 
کنند.« وی 6مرحله از سلسله مراتب رفع نیازها 
را نام می برد که برای داشــتن سبک زندگی 
پایدار باید به آن توجه کرد: »هرم و سلســله 
مراتب رفع نیازها در ســبک زندگــی پایدار، 
تأکید دارد که نیازهــا را از طریق راهکارهای 
قاعده هرم برطرف کنیــم و درصورت وجود 
ضرورت، به ســمت نوک هرم حرکت کنیم. 
این 6مرحله به ترتیب اولویت اینها هســتند؛ 
اول:  آنچه دارید را اســتفاده کنید. دوم: امانت 
بگیرید. سوم: تاخت بزنید. چهارم: خرید دست 
دوم. پنجم: خودت بساز. ششم: بخر. ما در این 
رویداد قصد داشتیم تا فرهنگسازی  خود را روی 
تاخت، اهدا و خرید دست دوم متمرکز کنیم و 
فکر می کنم در این هدفگذاری موفق بودیم.« 
این فعال محیط زیست معتقد است شهروندان 
بیش از آنچه او و دیگــر برگزار کنندگان فکر 
می کردند آمادگی برگزاری چنین رویدادهایی 
را دارند. او می گوید: »وقتی درباره تفکیک زباله 
از مبدأ حرف می زنیم، داریم درباره تغییر سبک 
زندگی مــردم اظهارنظر می کنیــم. از طرفی 
درک می کنیم که این دخالت در تغییر زندگی 
در شــرایط کنونی می تواند بار اضافه ای روی 
دوش مردم باشــد؛ برای همین ما با برگزاری 
این رویداد این مسئله را با آنها تمرین کردیم 
و درواقــع مهارت آموزی را گســترش دادیم. 
بهترین بازخوردی که از ایــن رویداد گرفتم 
پیام های پی درپی مردم بود که می پرســیدند 

دومین رویداد را کی برگزار می کنید؟«

گزارش

سال هاســت در جلسات مشــاوره گروهی 
در انجمن احیــای ارزش هــا دور هم جمع 
می شوند تا به کمک هم، کالف سردرگمی که 
فرهنگ اشتباه، عرف و تبعیض های جامعه 
پیش رویشان گذاشــته باز کنند. زنان مبتال 
به اچ آی وی، مخاطب اصلــی این دورهمی 
هســتند. اغلب زنانــی که دور میــز بزرگ 
کارگاه مشاوره نشســته اند، این ویروس را از 
همسرشان که سال ها پیش در زندان به سر 
می بــرده گرفته اند. گرچه حاال که ســال ها 
از ابتالی آنها گذشــته، دیگر برایشان فرقی 
نمی کند چه کسی مقصر بود! اما همگی یک 
خواسته مشترک دارند؛ راهی برای جلوگیری 
از ابتالی دیگران پیدا شــود. گزارشــی که 
می خوانید محصول گپ و گفتی خودمانی در 
پایان یکی از همین جلسات مشاوره گروهی با 
زنان مبتال به اچ آی وی است که این ویروس، 
سوغات همسرشــان از زندان است. به گفته 
همه این زنان، اغلب مردان خودشــان هم از 
این بیماری بی خبر هســتند و نبود امکانی 
برای آزمایش های اولیــه در زندان ها، باعث 
ابتالی دایره بزرگ تــری از افراد در ارتباط با 
این زندانیان شده اســت. برای حفظ حریم 
مصاحبه شــونده ها از نام مســتعار استفاده 

شده است.
»آاللــه« وقتی متوجه بیماری اش شــد که 
ماه های اول بارداری را می گذراند. بچه ای که 
در رحمش رشــد می کرد هنوز 3ماهه نشده 
بود که بارداری با سقط ناگهانی، متوقف شد. 
بعد از بارداری دوم بود که نتیجه آزمایش های 
اولیــه غربالگری، خبر از مشــکوک بودن او 
به ویروس اچ آی وی می داد؛ ویروســی که تا 
قبل از آن، کسی خبری از وجودش نداشت. 
او می گوید: »قبل از ازدواج همســرم درباره 
سابقه زندان و سوءمصرف مواد به من گفته 
بود. اما او را دوست داشتم و این اعتراف را هم 
پای صداقتش گذاشتم. حتی خود او هم قبل 
از بارداری دوم من و آزمایش غربالگری اولیه 

نمی دانست مبتالست.«
ماه های نخست بعد از مثبت شدن آزمایش، 
برای همــه مبتالیــان ماه های ســخت و 
طاقت فرســایی بود؛ بحرانی که حتی به آن 
فکر نمی کردند پیش پایشــان چاله بزرگ و 
سیاهی باز کرده بود و تصور می کردند مرگ 
در حال بلعیدن همه زندگی شان است. آالله 
می گوید: »همسرم قبل از ازدواج چند سال 
زندانی بــود. آنقدر با هم صادق و روراســت 
بودیم که حتــی گاهی خاطــرات زندانش 
را هم بــرای مــن تعریف می کــرد. تعریف 

 می کــرد چگونــه در زندان مواد به دســت
می آورد. قاچاقچی هایی بودند که کارشــان 
وارد کردن مواد به داخل زندان بود. آن را به 
هزار روش عجیب و غریب به زندان می بردند. 
برای بردن مواد به داخل زندان هم، روش شان 
این بود که خالف هــای کوچک می کردند و 
دستگیر می شــدند تا جنس ها را در زندان 

بفروشند.«
اما می گفت  وسایل مصرف و تزریق محدود 
و کم بود: »همسرم تعریف می کند که همه 
دور تا دور می نشستند و جمعی 20-15نفره 
یک ســرنگ را برای تزریق دســت به دست 
می کردنــد. اگر هم یکی می خواســت برای 
نفر بعد مرام بگذارد و سرنگ تمیز تحویلش 
دهد، سوزن را بعد از خارج کردن از رگ، روی 

زبانش می کشید تا با آب دهان تمیز شود!«
آالله می گوید: »حتی اگر می دانســتم مبتال 
به ایدز است هم با او ازدواج می کردم. اما این 
حق من بود که بدانم و دانســته این انتخاب 
را کنم. ســال1385 که ما ازدواج کردیم، در 
آزمایش های قبل از ازدواج خبری از تســت 
اچ آی وی نبــود! خب من یا هــر زن دیگری 
چطور می توانــد گمان ببرد کــه مردی که 
به عنوان همســر انتخاب کرده مبتال به این 
بیماری اســت؟! درحالی که در آزمایش های 
اجباری قبــل از ازدواج می تــوان از وجود 
این بیماری آگاه شــد. البته به این شرط که 
بیماری در دوره پنجره ای خود نباشــد و در 

آزمایش ها وجود ویروس مشخص شود.«

چرا من؟
ســال ها از وقتی که اغلب زنــان این کارگاه 
متوجه ابتالی خــود به اچ آی وی شــده اند 
می گذرد. 6ماه نخســت را روزهایی جهنمی 
می دانند کــه همه دنیا را پیش چشمشــان 
تیره و تار کرده بود. اما کم کــم به زندگی با 
این ویروس اخت گرفتنــد و بیماری خود را 
پذیرفتند. »سمانه« یکی از زن ها که بی خبر 
از ابتالی همسرش، بعد از آزادی او از زندان 
به اچ آی وی مبتال شد می گوید: »همه ما یک 

سؤال مشترک در سرمان داشتیم؛ چرا من؟! 
اما باالخره با این موضوع کنار آمدیم. تازه بعد 
از کنار آمدن خودمان با این ویروس و بیماری، 
باید با این مسئله کنار می آمدیم که اطرافیان 
و خانواده را چطور از این بیماری آگاه کنیم؟ 
آیا اصال این کار درستی است؟ پاسخ به این 
سؤال برای هر فردی با دیگری متفاوت است 
و بستگی به سطح فرهنگ و میزان پذیرش 
خانواده هــا دارد. اغلب ما حتــی از فرزندان 

خودمان هم این موضوع را پنهان کرده ایم.«
پنهان کردن بیمــاری از خانواده و اطرافیان 
را مساوی با کم شدن حمایت های اطرافیان 
می داند؛ به شرطی که آنها هم این بیماری را 
بپذیرند و برخورد حمایت گرانه ای در مواجهه 
با آن داشته باشــند. به گفته او عذاب وجدان 
تنها وجه منفی پنهان کردن بیماری اچ آی وی 
نیست. این مبتال می گوید: »بیماران مبتال به 
اچ آی وی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری 
و رسیدن به شرایط جسمی پایدار باید مرتب 
و روزانه دارو مصرف کننــد. اما این کار برای 
افرادی که بیماری خــود را از خانواده پنهان 
کرده اند بسیار سخت است. باید ظرف داروها 
را عوض کرد و مدام آن را جایی دور از چشم 
و دسترس دیگران قرار داد. اما افراد در زندان 
با مشکالتی چند برابر بیشــتر از این روبه رو 
هستند؛ برای اینکه توســط دیگر زندانیان 
اذیت نشوند معموال دوست ندارند که مسئله 
بیماری را بــه بقیه بگویند. امــا هیچ فضای 
اختصاصــی و حریم شــخصی ای هم وجود 
ندارد که با خیال راحــت بتوانند هر روز آنجا 
قــرص و داروی خود را مصــرف کنند. برای 
همین هم خیلــی از مردانی که در این جمع 
می شناسیم، در زندان دارو مصرف نمی کنند. 
همین موضوع باعث می شــود بیماری شان 

شدت بگیرد.«

ترس از طرد شدن، حتی در زندان
»مطهره« بــه تازگی بــه جمع ایــن زنان 
اضافه شــده اســت. او هم ویروس اچ آی وی 
را از همســرش گرفته و چند سالی است که 

با این بیماری ســر و کله می زند؛ شــوهری 
کــه مصرف کننده مــواد اســت و هنوز هم 
دوران حبســش را در زندان تهــران بزرگ 
می گذرانــد. او می گویــد: »در مالقــات 
شــرعی های زنــدان خبــری از وســایل 
پیشــگیری از انتقال ویروس های مقاربتی 
نیســت و مالقات کنندگان باید خودشــان 
این وسایل و حتی وســایل دیگر را به همراه 
داشته باشند. کافی است در هر بندی، از یک 
جمع 200نفره یک نفر مبتال به این ویروس 
 باشــد تا آن را به همه مصرف کنندگان دیگر 

منتقل کند.«
او که چند سالی است فرزندش را به تنهایی 
و در غیاب همسرش بزرگ می کند می گوید: 
»وقتی یک زندانی آزاد می شود، با انجام یک 
تست و آزمایش ساده می توان فهمید که به 
بیماری های خونی مبتال شــده یا نه! درواقع 
اگر این آزمایش ها در تمــام زندان ها از افراد 
گرفته می شد  احتمال زیادی برای پیشگیری 
از ابتالی بســیاری از زنان وجود داشت. ولی 
در عمل این اتفاق صورت نمی گیرد. یا حتی 
وقتی زندانی به مرخصی می آید، باید وضعیت 
سالمتش مشخص باشد. در غیراین صورت 
حتما دیگران را مبتــال خواهد کرد و زندگی 
افراد دیگر به همین سادگی از دست می رود.«

او به عنــوان زنی که همســرش  به اچ آی وی 
مبتال شده، معتقد است تا وقتی امکان تست 
و آزمایش بــرای زندانیانی کــه به مرخصی 
می آیند فراهم نشده، بهتر این است که اجازه 
خروج از زندان را به زندانیان ندهند. مطهره 
می گوید: »بیانش ســاده به نظر می رسد. اما 
روزی که من متوجه این بیماری شدم، انگار 
دنیا برای من تمام شده بود. باردار بودم و تا به 
دنیا آمدن بچه، مردم و زنده شــدم. همسرم 
هم همینطور. خیلی بی قرار بــود و کارمان 
شــده بود گریه کردن. خوشبختانه بچه مان 
مبتال نبود و همین برای ما امیدواری بزرگی 
بود. من ناخواســته درگیر این بیماری شده 
بودم. نمی خواســتم فرزندم هم این حس را 
با خودش داشته باشــد و زندگی سختی در 

انتظارش باشــد. شــاید اگر فرهنگ و عرف 
جامعه شــکل دیگری بود، من و شــوهرم و 
دیگر مبتالیان هم زندگی آرام تری داشتیم. 
امــا می دانیم که عنوان کــردن این بیماری 
مســاوی اســت با طرد شــدن. همسرم در 
زندان داروهایش را بــه هیچ وجه نمی خورد 
چون چند همشــهری در زندان هستند و او 
نمی خواهد آنها از بیماری اش با خبر شوند و از 
ترس خبردار شدن دیگران، اصال نمی پذیرد 

که دارو را نزد خود نگه دارد و مصرف کند.«

زندانیان از ما کمک می خواهند
ابتال و شــیوع بیماری اچ آی وی در زندان ها، 
چرخــه بزرگــی دارد. »عاطفه ســهرابی« 
روانشــناس انجمن احیاي ارزش ها و مشاور 
جلســات گروهــی می  گوید: »بســیاری از 
اتفاق هایی که در چرخه ایدز بــا آن روبه رو 
هســتیم خارج از کنترل ماست. جرم در هر 
جامعه ای رخ می دهد و مجازات مشــخصی 
دارد. افراد درگیر ســوءمصرف، در زندان هم 
راهی برای مصرف مخدر پیدا می کنند و در 
همین مسیر ممکن است ناقل بیماری های 
زیادی باشــند. آگاهی رسانی، حداقل کاری 
اســت که می توان در این زمینه انجام داد تا 
افراد کمتری ناخواسته وارد این چرخه شوند 
و به طبع، جمعیت دیگری را درگیر بیماری 

خود کنند.«
با اعضای گروه درباره نوع مواجهه با ترس ها 
و اضطراب هــا و ناراحتی هایشــان حــرف 
می زند. به آنها یــادآوری می کند که تا وقتی 
رفتارشان به کسی آســیبی نرسانده، جای 
نگرانی  نیســت و آنهــا حق دارند دلشــان 
بخواهد بیماری را از دیگــران مخفی کنند. 
ســهرابی می گوید: »ماه های پایانی ســال 
مراجعــان زیــادی از زندانیــان داریم که 
برای مرخصی بیرون آمده اند و به ســراغ ما 
می آیند تا از ما کمک بگیرنــد. این بیماری 
تنها در زندان های مخصوص مردان نیســت 
 و در زندان هــای زنان هم شــاهد شــیوع

اچ آی وی هستیم. «
او درباره محــدود بودن امکانات بهداشــتی 
در زندان هــا می گویــد کــه باعث شــده تا 
آزمایش هایی مثــل هپاتیــت و اچ آی وی از 
اولویت خارج شوند: »بارها ما مسئله آزمایش 
اچ آی وی و ایدز و بیماری های دیگر در زندان ها 
را مطرح کرده ایم. همچنین نیاز به وجود حریم 
خصوصی برای افرادی که بــه بیماری مبتال 
هســتند و باید دارو مصرف کنند. اما چنین 
امکانی در زندان ها فراهم نیســت. حتی اگر 
فرد مبتال هم شناسایی شــود، هیچ مراقبت 

و نظارتی بر درمــان این فرد 
وجود نــدارد و عمال گرفتن 

آزمایش را بی اثر می کند.«

حتی اگر می دانستم 
همسرم مبتال به ایدز 
است هم با او ازدواج 
می کردم. اما این حق 

من بود که بدانم و 
دانسته این انتخاب را 
کنم. سال 1385 که 
ما ازدواج کردیم، در 
آزمایش های قبل از 

ازدواج خبری از تست 
اچ آی وی نبود! خب من 
یا هر زن دیگری چطور 

می تواند گمان ببرد 
که مردی که به عنوان 
همسر انتخاب کرده 
مبتال به این بیماری 

است؟! در حالی که در 
آزمایش های اجباری 

قبل از ازدواج می توان 
از وجود این بیماری 

آگاه شد.

همه ما یک سوال 
مشترک در سرمان 

داشتیم؛ چرا من؟! اما 
باالخره با این موضوع 

کنار آمدیم. تازه بعد از 
کنار آمدن خودمان با 

این ویروس و بیماری، 
باید با این مسئله کنار 

می آمدیم که اطرافیان 
و خانواده را چطور از 

این بیماری آگاه کنیم؟ 
آیا اصال این کار درستی 

است؟ پاسخ به این 
سوال برای هر فردی 

با دیگری متفاوت 
است و بستگی به 

سطح فرهنگ و میزان 
پذیرش خانواده ها 

دارد. اغلب ما حتی از 
فرزندان خودمان هم 
این موضوع را پنهان 

کرده ایم.

وقتی یک زندانی آزاد 
می شود، با انجام یک 
تست و آزمایش ساده 
می توان فهمید که به 

بیماری های خونی 
مبتال شده یا نه! درواقع 

اگر این آزمایش ها در 
تمام زندان ها از افراد 

گرفته می شد ، احتمال 
زیادی برای پیشگیری از 

ابتالی بسیاری از زنان 
وجود داشت. ولی در 

عمل این اتفاق صورت 
نمی گیرد.

ماه های پایانی سال 
مراجعان زیادی از 

زندانیان داریم که برای 
مرخصی بیرون آمده اند 

و به سراغ ما می آیند 
تا از ما کمک بگیرند. 

این بیماری تنها در 
زندان های مخصوص 

مردان نیست و در 
زندان های زنان هم 

 شاهد  شیوع 
اچ آی وی هستیم.

همسرم در زندان 
داروهایش را به هیچ 
وجه نمی خورد چون 

چند همشهری در زندان 
هستند و او نمی خواهد 

آنها از بیماری اش با خبر 
شوند و از ترس خبردار 

شدن دیگران، اصال 
نمی پذیرد که دارو را نزد 

 خود نگه دارد و 
مصرف کند.

 خالصه گزارش 

ویروس، سوغات زندان بود
زنان مبتال به اچ آی وی از جای خالی آزمایش های حیاتی بعد از آزادی از زندان می گویند

مرضیه موسویگزارش
خبرنگار 

یک راهنمایی مهم
مبتالیان به ویروس اچ آی وی با دریافت داروی به موقع و مراقبت های 
سالمتی، می توانند از ابتال به ایدز مصون بمانند. درواقع این مرحله از 
بیماری وقتی اتفاق می افتد که فرد داروی خود را به موقع مصرف نکند و 
سطح ایمني بدن خود را تا حدی پایین بیاورد که به فاجعه تبدیل شود. 
درواقع افراد مبتال به اچ آی وی می توانند با مراقبت های به موقع، طول 

عمری طبیعی داشته باشند.
افراد اچ آی وی مثبت می توانند مانند هــر فرد دیگری ازدواج کنند، 
بچه دار شوند و فرزندی غیرمبتال به این ویروس داشته باشند به شرطی 
که مراقبت های الزم را انجام دهند؛ ازجمله شیر ندادن مادر مبتال به 

نوزاد و زایمان از طریق سزارین.

»الهه شعبانی« مدیر انجمن احیای ارزش ها می گوید: 
»هم اکنون بیشــترین راه انتقال این بیماری در کشور، 
روابط جنسی محافظت نشده است. استفاده از کاندوم 
مهم ترین راه پیشــگیری از این بیماری است.« او به 
افرادی که از ابتالی خود به این بیماری نگران هستند 
توصیه ای مهم می کند: »هر فردی که فکر می کند ممکن است به این ویروس مبتال 
باشد می تواند به مراکز بیماری های رفتاری شهر خود مراجعه کند. آدرس این مراکز 
و شماره تماس آنها در اینترنت در دسترس است. به یاد داشته باشید که تست های 
اچ آی وی در ایران کامال رایگان و محرمانه است و همچنین افراد می توانند درصورت 

نیاز با شماره66901010 برای دریافت مشاوره تخصصی تماس بگیرند.« 
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