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ختنۀ زنان 854

بايد راهی برای تغيير
اين حالت موجود باشد.

در طول تاريخ سنن و رسوم مضر به صحت زنان به اين مقصد عملی شده اند که
زنان بيشتر جذاب جلوه نموده و برای ازدواج مناسب بنظر آيند .طور مثال ،در بعضی
جوامع اروپايی زنان ايرا مقبول ميگفتند كه كمر بسيار باريك ميداشتند .بناء از آغاز
نوجوانی ،زنان مجبور ساخته ميشدند كمربندی از تکه های شخ و سخت که بنام
" "corsetياد ميشد به دور کمر و قسمت باالئی سرين طوری محکم بسته کنند که
گاهی سبب شکستن قبرغه ها گرديده و مانع از آن ميشد که بتوانند بخوبی تنفس نموده
ويا غذا بخورند .با اين لباس بجز آهسته راه رفتن و راست نشستن ديگر کاری انجام
داده نميتوانستند.
و در بعضی قسمت های چين ،زنانی كه پاهای كوچك و الغر ميداشتند به موقف
بلند ميرسيدند .بناء استخوان پاهای بعضی دختران را ميشكستند و آنها را محکم با تکه
ها بسته مينمودند ،تا وقتيکه رشد نموده و بزرگ شوند ،پاهايشان سوء شکل داشته و
چارۀ نداشتند جز آهسته قدم زدن.
اكنون اين سنت ها و رسم و رواج ها متوقف شده اند ،اما در بعضی مناطق جهان،
سنن ديگری هنوز دوام دارد .ختنۀ زنان يکی از همين سنت ها و رسوم است .ختنۀ
زنان در بسياری جوامع افريقايی ،بعضی جوامع شرق ميانه و در تعداد کمی از
جوامع آسيای جنوب شرقی عملی ميگردد .اينکار شامل بريدن قسمتی از ناحيۀ تناسلی
يک دختر يا يک زن ميباشد .بريدن آلۀ تناسلی زنانه به داليل مختلف صورت ميگيرد،
بيشتر آنها به فرهنگ و عنعنات ارتباط دارد .اغلب اينکار يکی از مراسم بزرگ قابل
تجليل را در جامعه ميسازد.
بريدن آلۀ تناسلی زنان نياز زنان را برای عشق و مصاحبت متوقف نساخته و
روی سلوک اخالقی آنها تأثيری ندارد .اما اينکار فعاليت های نارمل بدن آنها را مختل
ساخته و ميتواند ارتباطات آنها را با شوهران يا همسران شان متضرر سازد .همچنان
بريدن آلۀ تناسلی زنانه سبب مشکالت صحی زيادی ميشود ،و بعضی از اين مشکالت
ميتوانند سبب ضرر دوامدار و حتی مرگ شوند.
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 گاایی باه ايان  ،الع
ن ودن گفته ميشود.

ا

 در بعضي جوام يک دختار بال
از ازدواج و ماااادر ااادن باياااد ختناااه
ااااود و در بعضاااای وا عاااااتع باااارای
مالک جايداد دن نيز باياد اينکاار را
انجام دید.

ختنۀ زنان 863

انواع بريدن آلۀ
تناسلی زنان

سه نوع بريدن آلۀ تناسلی زنان وجود دارد:
 .0بظر ( )Clitorisبه صورت قسمی يا مكمل برداشته ميشود.
 .4بظر ( )Clitorisيكجا با چين خورده گی های كوچك جلدی آلۀ تناسلی خارجی
برداشته ميشود.
 .1آلۀ تناسلی خارجی قطع و برداشته ميشود و دهانۀ مهبلی دوخته شده و تقريبا
بسته ميشود .اين عمل را بنام ختنۀ فرعونی يا  Infibulationنيز ياد ميكنند .يک
سوراخ کوچکی برای خارج شدن ادرار و خونريزی ماهوار گذاشته ميشود.
اين نوع بريدن آلۀ تناسلی زنان خطرناكترين نوع آن بوده و سبب مشكالت صحی
وخيم ميشود .اما ت ام انواع بريدن آلۀ تناسلی زنان ميتوانند سبب خونريزی ع انتان
ومرگ گردند.
روش ختنه نمودن در مناطق مختلف ،فرق دارد ،اما هميشه بخشی از مراسم تجليل
از گذار يک دختر از طفوليت به دوران بلوغ ميباشد.

مشكالت صحي نا ی
از بريدن آلۀ تناسلی
زنان

مشكالت ذيل شايد دفعتا يا در جريان هفتۀ اول واقع شوند:
 خونريزی محجم و شديد.
 انتان.
 شاك از سبب درد شديد،
خونريزی يا انتان.
 مشكالت در تخليۀ ادرار.

تمام اين مشكالت بسيار خطرناك اند ،فورا کمک گرفته شود.

اک

مشکالت ذيل ممکن است بعدتر بوجود آيد ،اين مشکالت ميتواند برای سال های
زيادی دوام کند:
 مشكالت خونريزی ماهوار.
 مشكالت درمقاربت جنسی.
 مشكالت قبل و بعد از والدت.
 عدم اقتدار ادرار و مواد غايطه.
 عقامت.
 درد دوامدار.
 مشكالت صحت روانی.
 مريضی های ناشی از انتان اچ آی وی.
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برای مشکالت صحی چه بايد کرد 864
خونريزی ديد و اك:
خووونريزی شووديد از يووک بريوودگی ويووا پووارگی عميووق ميتوانوود بووه سوورعت رخووداده و
بسيار خطرناک باشد .اگر يک دختر مقدار زيادی خوون ضوايع نمايود ،بوه شواک رفتوه و
ممکن فوت شود.
،اليم یو دار دیندۀ اك (موجوديت يك يا چند تا از ،اليم ذيل):
 احساس تشنگی شديد.
 جلد رنگ پريده  ،سرد و مرطوب.
نبض را در اينجا
احساس کنيد
 نوووبع ضووووعيف و سوووريع (بيشووووتر از001
ضربه در دقيقه).
 توونفس سووريع (بيشووتر از  11توونفس در يووك
دقيقه).
 گيچی يا ضياع شعور.

چه بايد كرد:
 عاجال كمك بخواهيد .اك يک وا عۀ ،اجل طبی ميبا د.
 دفعتوا ناحيووۀ خوندهنووده را زيور فشووار بگيريوود .از يوك تكووۀ پوواك كوه خووون زيوواد را
جذب نكند استفاده نماييد .در جريان انتقال او را به پشت بخوابانيد.
 به او كمك كنيد که تا حد امكان مايعات زياد بنوشد.
 اگوور مووريع ضووياع شووعور داشووته باشوود و شووما دور از مرکووز صووحی زنوودگی
مينماييد ،ضرورت خواهيد داشت که قبول انتقوال وی تطبيوق مايعوات را از طريوق مقعود
شروع كنيد.

برای مشکالت صحی
چه بايد کرد

اک

انتقال!

مايعات مقعدی

انتان:
 اگوور وسووايل قطووع کننووده قبوول و بعوود از هوور دفعووه اسووتفاده نمووودن ،بخوووبی پوواک
(ضدعفونی) نشده باشند ،جوراثيم ميتواننود سوبب انتوان جرحوه تيتوانوس  ،اچ آی وی ويوا
هيپاتيت شوند.
،اليم :
، اليم انتان جرحه :تب ،پنديدگی ناحيۀ تناسلی ،آمدن چرك يا بوی بود از جرحوه
و درد شديد.
، اليم تيتانوس :قفل شدن دهن  ،شخی گردن  ،شوخی عضوالت بودن  ،مشوكالت
بلع و اختالجات.
، اليم اك (در فوق ديده شود).
، اليم ميكروبی دن خون ( :)Sepsisتب و ديگر عاليم انتانی  ،اختالل شعور
و شاك.
جهووت شووناخت عاليووم اچ آی وی ويووا هيپاتيووت ،فصوول هووای "اچ آی وی و موور
ايودز" ،صوفحۀ  481و "انتانوات مقواربتی و سوواير انتانوات ناحيوۀ تناسولی" ،صووفحۀ 461
ديده شود.

پاک کردن و ضد،فونی
ساختن

، اليااام انتااااان یااار زمااااانی در
جريااان  2یفتااه اول بعااد از برياادن
آلۀ تناسلیع روع ده ميتواند.

انتان

با ای يت :اگار در ياك دختار اروع ،اليام تيتاانوسع ااک وياا ميكروبای ادن خاون
) (Sepsisمشایده دع مريض را ،اجال به مرکز صحی انتقال بدیيد.

انتقال!
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بريدن آلۀ تناسلی زنان 862
در موجوديت انتان چه بايد كرد؟

سفالکسينع 848
دای-کلوکزاسيلينع 844
اريترومايسينع 534

 يووووك انتووووی بيوتيووووك ماننوووود
سفالکسوووين ،دای-کلوگزاسووويلين
ويا اريترومايسن را بوه موريع
بدهيد.
 متوجه عاليم اخطار دهندۀ
تيتووووووووانوس Sepsis ،و شوووووووواك
باشووووويد .اگااااار خاااااانم واكساااااين
تيتاااانوس نشاااده با اااد ع فاااورا
واکسين ود.
 جهوووووووت كنتووووووورول درد از
دواهووای طبووی يووا گيوواهی اسووتفاده
نماييد.
 ناحيه تناسلی را بسيار پاك
نگهداريد .ناحيوه تناسولی را بوا آب
جوووش داده شوودۀ سوورد کووه مقوودار
كمی نمك داشته باشد ،بشوييد.

بريدن آلۀ تناسلی برای دختران
ايکه واکسين تيتانوس نشده
باشند ،بيشتر خطرناک خواهد
بود .همه دختران بايد واکسين
شوند.

مشكالت بولی:
چون بريدن آلۀ تناسولی زنوان اغلوب سوبب درد شوديد در زموان ادرار كوردن ميشوود،
بعضی دختران كوشش مينمايند كه ادرار خود را گرفته و نگذارند كه تخليوه گوردد .ايون
كار سبب انتوان و تخريبوات طورق بوولی ،مثانوه و گورده هوا شوده ميتوانود  ،عوالوه بور آن
ادرار نكردن برای مدت طوالنی سبب تشكل سنگ مثانه شده ميتواند.

انتان گرده یا و مثانه

طرز ت بيق کتيتر

انتقال!
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چه بايد كرد؟
 در هنگوام ادرار كوردن ،آب پوواك بواالی ناحيووه تناسولی بريزيود .ايوون کوار تيزابيووت
ادرار را كووم سوواخته و درد كوواهش مووی يابوود .نوشوويدن مقووادير زيوواد مايعووات نيووز م و ثر
ميباشد.
 يووك مقوودار آب را در رفووی بريزيوود صوودای جريووان آب بعضووا در شووروع كووردن
ادرار كمك مينمايد.
 يك بنداژ مرطوب شده توسط آب گرم را باالی ناحيۀ تناسلی بگذاريود .ايون عمول
درد را كاهش ميدهد.
 متوجه عاليوم انتوان مثانوه و كليوه
ها باشيد.
مثانه را در اينجا
حس کنيد.

اگر يك دختر برای يك شبانروز
نتواند ادرار نمايد و قسمت پايينی شكم
باالی مثانه كش شده و پر حس شود،
اين يك حالت عاجل طبی می باشد.
عاجال او را نزد يک کارمند صحی
آموزش ديده ببريد ،شخص ايکه ميتواند
يک تيوب (کتيتر) را داخل مثانه نموده
و ادرار را تخليه کند .دادن مايعات را
توقف بدهيد زيرا سبب ازدياد فشار
باالی مثانه و گرده هايش ميشود.

برای مشکالت صحی چه بايد کرد 860
مشكالت خونريزی مایوار:
اگر سوراخ مهبلی باقيمانوده بعود از ختنوۀ فرعوونی يوا  Infubilationبسويار كوچوك
باشد ،ويا از سبب ندبات داخلوی بنود شوده باشود  ،مسوير جريوان خوونريزی مواهوار قطوع
ميگردد .اين حالت سبب مشكالت ذيل ميشود:
 درد شديد در جريان خونريزی ماهوار.
 طوالنی شدن خونريزی ماهوار ،كه مدت  01الی  04روز دوام ميكند.
 توقووف خووونريزی موواهوار ،زيوورا دهانووۀ مهبوول مسوودود شووده و خووون خووارج شووده
نميتواند.
 حبس خون يا تجمع خون كه سبب مر التهوابی لگون خاصوره ( )PIDوخويم و
تشكل ندبه ( )Scarدر رحم و لوله های رحمی ميگردد .اين ميتواند سبب عقامت شود.
چه بايد كرد؟
 يك پارچه تكه را در آب گرم غوطه داده بعودا روی قسومت پوائينی شوكم بگذاريود
تا درد آرام شود (احتياط نماييد كه جلد را نسوزانيد).
 قدم زدن و تمرينات خفيف شايد م ثر باشد.
اگر مشكالت وخيم يا شديد باشند ،ضرورت است که دهانۀ مهبل بزرگتور سواخته شوود.
اينکووار بايوود توسووط يووک کارمنوود صووحی موواهر صووورت گيوورد تووا از ضوورر رسووانيدن ب وه
اعضای تناسلی داخلی جلوگيری بعمل آيد.

مشكالت با روابط جنسی و صحت جنسی
هرگوواه خووانم ايکووه قووبال آلووۀ تناسوولی اش بريووده شووده يووا ختنووه
گرديووده ،هووي يووک از مشووکالت تشووريی شووده در ايوون فصوول را
نداشوته باشود ،ممکوون بتوانود از مقاربوت جنسووی لوذت ببورد .مگوور
بسووياری زنووان ايکووه ختنووه شووده انوود ،بخصوووا آنووان ايکووه ختنووۀ
فرعونی شده باشند ،در مقاربت جنسی مشکالت دارند.
در بعضی جوامع دختران را در روز ازدواج ختنوه ميكننود.
ويووا دهانووۀ مهبوول دختوور ايوورا كووه قووبال ختنووه شووده باشوود ،پوويش از
ازدواج و اولوووين مقاربوووت جنسوووی توسوووعه ميدهنووود .اگووور قبووول از
ترميم جرحه از خانم توقع مقاربت جنسوی بورود ،اينكوار بورايش
بسوويار دردنوواك و خطرنوواك خواهوود بووود و نيووز سووبب ميشووود کووه
ترميم جرحه به تعويق بيافتد .همچنوان موجوديوت زخوم بواز خطور منوتن شودن بوه اچ آی
وی ويا انتانات مقاربتی را افزايش ميدهد.
در هنگوووام مقاربوووت جنسوووی تحريوووک شووودن خوووانم شوووايد مشوووکل باشووود زيووورا بظووور
( )Clitorisبريده شده است.

 ت اااام جروحاااات باياااد بااال از
دا اااتن مقاربااات جنساااي بصاااورت
کامل تارميم اده وياا افاياه اده
با ند.

اگر شما در محلی زندگی مينماييد کوه ختنوۀ فرعوونی ( )Infibulationموروج باشود  ،بوه موردان کموک کنيود توا درک کننود کوه
دهانۀ مهبل بايد به شكل مصوون وبا ماليمت توسعه داده شود .وسعت دادن دهانۀ مهبلي بايد خيلی پيشتر از اولين مقاربت جنسي
انجام شود ،تا زمان كافي براي ترميم جرحه وجود داشته باشود .ايون عمليوه بايود توسوط يوك كواركن صوحي بوا اسوتفاده از سوامان و
لوازم معقم انجام شده و موا بت شود تا از ميكروبي شدن آن جلوگيري بعمل آيد.
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بريدن آلۀ تناسلی زنان 868
 اگر ميتوانيد زوج یاي ،روسي
ده را تشويق ن ايياد کاه باا يكادي ر
صحبت ن ايناد ع بارای آنااا گاد زدن
در ماااود اينکاااه چ اااور بريااادن آلاااۀ
تناساااالی زنااااان (ختنااااه زنااااان) روي
روابط جنسي آناا تأثير داردع آسانتر
خواید بود.

در راب ه به مشكالت مقاربت جنسی چه بايد كرد؟
يوك خوانم ميتوانوود بوا شووهر خووود در موورد يوافتن روش هاييكووه بيشوتر او را از نظوور
جنسی تحريك نمايد ،صحبت کرده وتوضيی دهد كه به او برای تحريک شودن بوه زموان
بيشتری نياز دارد.
همچنان خانم ميتواند در مورد طريقه ها ايکه درد مقاربت جنسی را کمتر سازد ،بوا
همسوور خووود صووحبت نمايوود .مرطوبيووت بيشووتر (لشووم شوودن) ميتوانوود مقاربووت جنسووی را
مصوون تر ساخته و کمتر دردناک بسازد.

دريافت مواظبت یاي صحي ا،ضاي تولد وتناسل:
مقاربت جنسی مصوون تر

 والدت انسااادادي نااازد دختااااران
نوجااوان كااه ،ضااويت آناااا بااه ر ااد
کامااال خاااود نرسااايده اسااات ع بيشاااتر
مع ول مي با د.

اگر دريچۀ مهبلي خانم ايكه ختنۀ فرعونی ( )Infibulationشده ،به اندازۀ الزم وسوعت
نداشته باشد  ،معاينه داخلي لگن خاصره ويا تست  Papبرای آزموايش سورطان نميتوانود
نزدش اجرا شود (صفح ْه  148ديوده شوود) .ايون بودان مفهووم اسوت كوه او چوانس كمتوري
براي وقايه در مقابل حاملگي  ،سرطان و انتانات مقاربتي دارد.

مشكالت والدت:
بعضووی انووواع بريوودن آلووۀ تناسوولی زنووان (ختنووۀ زنووان)
خطوور والدت انسوودادی را افووزايش ميدهوود (خووارج شوودن
طفل را از رحم مشكل ميسازد) .اگر دهانوۀ مهبول بعود از
ختنۀ فرعونی بسيار كوچك باشد ،جهت خوارج شودن سور
طفووووول آنووووورا بايووووود وسوووووعت داد .ايووووون عمليوووووه را بنوووووام
( )Deinfibulationيووواد موووی كننووود( .بوووه بکوووس صوووفحۀ
بعدی مراجعه شود) .اگر ايون عمليوه توسوط شوخص غيور
ماهر صورت گيرد ،سبب بروز اختالطات خواهد شد.
ندبووۀ باقيمانووده از ختنووۀ زنووان همچنووان سووبب پووارگی
بيشتر ناحيۀ تناسلی در جريان والدت ميگردد ،زيرا جلود
ناحيۀ نودبوی ( )Scarred Skinبوه آسوانی كوش نميشوود.
شايد سبب خونريزی شديد نيز گردد.

 یرگاااااه يااااک خااااانم دور تاااار از
خدمات ،اجل صحی زندگی مين ايادع
تولااااد طفاااال در خانااااه م کاااان اساااات
خ رنااااک با اااد – بخصاااوگ اگااار ا
بال ختنۀ فر،ونی يا Infibulated
ده با د.
 بااراي بعضااي دايااه یاااي محلااي
آموزش خاگ داده ميشود تا بتوانند
به زنان ايکه آلۀ تناسالی آنااا برياده
ده است و آنااييکه ختناۀ فر،اونی
ااده اناادع ک ااک ن ايااد تااا مصااوون
بااوده و بااه مشااکالت آناااا رساايدگی
ن ايند.
آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

چه بايد كرد؟
پيش از پيش برای والدت پالن نماييد .در جريان نيمۀ دوم زمان حاملگی ،خانم
حامله بايد تالش نمايد تا به يک قابله ويا کارکن صحی آموزش ديده در مورد کمک به
والدت زنان ايکه ختنه شده اند ،مراجعه کند .قابله برايش خواهد گفت که آيا خطر
اختالطات والدی ويا ضرورت به باز توسعه دادن مجرای مهبلی موجود است ياخير.
اگر خطری موجود باشد ،خانم ميتواند پيش از پيش برای گرفتن کمک پالن نمايد.

برای مشکالت صحی چه بايد کرد 865

حالت ،اجل :اگر دختر يا خانم ايکه ختنۀ فرعونی شده باشد والدت مينمايد و طفل خارج شده نتواند (والدت انسدادی) ،ندبات
جلدی بايد قطع گردند تا طفل تولد گردد .در صورت امکان اينکار بايد توسط يک کارکن صحی آموزش ديده اجرا شود .اما اگر
کارکن صحی در نزديکی موجود نباشد ،قبل از آغاز کار ،دست های خود را بخوبی با آب پاک و صابون بشوئيد ودستکش های
پاک رابری يا پالستيکی بپوشيد .وسايل قطع کننده بايد ابتدا پاک و ضد عفونی شده باشند (صفحۀ  446ديده شود) .اگر مجبور
دگی را بزودی بعد از
کنيدع او را نزد يک کارکن صحی ايکه ميداند چ ونه ناحيۀ
یستيد که ناحيۀ تناسلی کس ايرا
والدت ترميم ن ايدع ببريد.
جات دور كردن ندبه وتوس دادن مجرای مابل (:)Deinfibulation
 0 -0يا  4انگشت خود را در زير نسج ندبوی قرار دهيد.
مجرای
 -4اگر ياد داريد ،دوای بيحس كنندۀ موضعی در آن زرق نماييد.
 -1توسط قيچي نسج ندبوي سابقه را قطع نماييد تا مجرای بولي را ديده ادرار
بتوانيد .احتماال در اين زمان مهبل به قدر كافي وسعت يافته و به طفل اجازه ميدهد
تا خارج گردد.
 -2بعد از والدت ناحيه بايد ترميم گردد .اين زمان فرصت مناسبی خواهد
بود تا به خانم بگوييد که ختنه نشدن مصوون تر است و دوباره نبايد ختنۀ فرعونی
شود زيرا سبب تشكل انساج ندبوی بيشتر و سبب مسدود شدن مجراي ادرار و
مجراي مهبل ميگردد .يك كاركن صحي آموزش ديده ميتواند بدون مسدود نمودن
مجراي تناسلي ،آنرا ترميم نمايد.
 -4جهت وقايه از انتان برايش انتی بيوتيک بدهيد :دوکسی سيکلين به مقدار  411مليگرام 4 ،دفعه در روز برای يکروز،
ويا اريترومايسين 411 ،مليگرام 2 ،دفعه در روز برای  4روز.

از يک يا دو
ان شت استفاده
کنيد

،دم ا تدار در کنترول ادرار و مواد غاي ه:
در جريان يک والدت انسدادی ،ممکن است جدار های مهبل ،مقعد
و مثانه پاره شده و سبب آمدن ادرار يا مواد غايطه از طريق مهبل
گردد.
اگر يك زوج از سبب اينکه مجرای مهبل بسته شده و بسيار کوچک
باشد ،به مقاربت جنسی مقعدی بپردازند ،ممکن است مقعد کش ويا پاره
شده و مواد غايطه بدون کنترول خارج گردد.
خارج شدن بی ارادۀ ادرار و مواد غايطه مشکالت خوفناکی در
زندگی ميباشند .بسياری زنان جوان از سبب بوی بد و اينکه نميتوانند
ادرار يا مواد غايطۀ خود را کنترول نمايند توسط اطرافيان شان طرد
شده اند .در صورت موجوديت اين مشكل بزودی ممکنه كمك طبی
دريافت نماييد.

،دم ا تدار ادرار

،قامت:
انتان سبب ايجاد ندبه در رحم و نفير ها (لوله های رحمی) شده و
اين به نوبه خود سبب مشکالت در حامله شدن خانم ميگردد.
اگر فكر مينماييد كه انتان از جملۀ انتانات مقاربتی ميباشد ،فصل
"انتانات مقاربتی و ساير انتانات ناحيۀ تناسلی" را ببينيد ،صفحۀ  .461اگر فکر
ميکنيد که مشکالت همراه با ندبات داخل رحم و نفير ها در اثر بسته شدن جريان خون
ماهوار ميباشد ،به يک کارکن صحی آموزش ديده جهت توسع دادن مجرای مهبلی،
مراجعه نماييد.
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،قامت

بريدن آلۀ تناسلی زنان 866
مشكالت صحت روانی
يووك دختريكووه ختنووه شووده يووا آلووۀ تناسوولی اش بريووده شووده باشوود ،شووايد غوورق در توورس،
تشويش (اضطراب) ويا اندوه باشود .وقتوی بريودن آلوۀ تناسولی در مقابول زنوانی صوورت
بگيرد که دختر آنان را ميشناسد و اعتماد دارد که آنها او را از آسيب رسويدن محافظوت
مينماينوود ،احسوواس خواهوود کوورد کووه ديگوور نميتوانوود بووه هوويچکس اعتموواد کنوود .اگوور دختوور
نخواهد که ختنه شود ،وضعيت هنوز هم وخيم تر ميشود.
درد مزمن و رنج مداوم ميتواند سبب ديگور مشوكالت روانوی پايودار ماننود افسوردگی
واحساس بيچارگی و احساس بوی ارزش بوودن گوردد .مشوكالت جنسوی نيوز سوبب ايجواد
كشمكش بين زن و شوهر ميگردد .خانم شوايد احسواس نمايود كوه قوادر بوه خووش سواختن
شوووهر نميباشوود ،زيوورا موجوديووت درد باعووم ميشووود تووا از مقاربووت جنسووی توورس داشووته
باشد.

صحت روانی

کار برای
ايجاد تغيير
بعد از آن ی ه مشکالت
ايکه من و خان م در
مقاربت جنسی و والدت
طفل دا تيمع اجازه
نخوایم داد که دختران
من ختنه وند.
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چه بايد كرد؟
 خانم را تشويق نماييد تا در مورد احساسات خويش صحبت نمايد.
 اگوور خووانم قووادر بووه انجووام كووار هووای روزمووره نبوووده ويووا گوشووه گيوور شووده باشوود
صفحات  208و  211ديده شود.
اگوور مطمو ن نيسووتيد کووه در
مووورد ختنووۀ زنووان چووه احسوواس
داريد ،خطرات آنرا اندازه کنيد
توووا شوووما را در تصوووميم گووورفتن
کمک نمايد .آيوا مزايوای بريودن
آلوووووووۀ تناسووووووولی زنوووووووان ارزش
مشکالت صوحی ناشوی از آنورا
دارد؟ فرهنوووگ هوووا هميشوووه در
تغيير اند تا بوه نيواز هوای جديود
جوامووع رسوويدگی کننوود .آيووا ايوون
عملکرد نيز قابل تغيير است؟

احتماال ما بايد ختنۀ زنان
را توقف دهيم.
خ رات ختنۀ زنان

مزايا
، نعنات
 مراسم

 مشکالت صحی
 رنج یاع امل:
.....0 .....2....4
.....6.....5....8
.....4....4 ....7

ا چه كرده ميتوانيد؟
اگر با عمل ختنۀ زنان موافق نيستيد ،از راه های مختلف ميتوانيد دختران جامعۀ
خود را کمک کنيد:
 اگر يک مادر هستيد ،دختران خود را کمک کنيد تا بدون درنظرداشت اينکه
ختنه شده باشند يا خير ،احساس نمايند که با ارزش بوده و قابل دوست داشتن ميباشند.
 دختران خود را تشويق نماييد كه به تحصيالت خويش ادامه داده و بيشتر
بياموزند تا روزی بتوانند خودشان در مورد زندگی و آيندۀ خود تصميم بگيرند .هر
طفل حق دارد صحت خوب داشته و تحصيل نمايد.
 معلومات در مورد مشکالت صحی ناشی از بريدن آلۀ تناسلی زنان (ختنۀ
زنان) را با ديگر زنان و مردان جامعۀ خود شريک سازيد .با آنها يکجا برای تغيير
كار كنيد.
 در مورد فعاليت های سازمان های زنان در جامعه و حوزه ايکه زندگی
مينماييد ،معلومات حاصل كنيد.

کار برای ايجاد تغيير 867
باااراي اينکاااه وا عاااا در جامعاااۀ

 اگر کارکن صحی ميباشيد و کسی از شوما ميخواهود توا دختورش را ختنوه نمائيود،
خطر های ختنۀ زنان را برايش تشريی نماييد.
 راجع به تداوی اختالطات ختنۀ زنان آموزش بگيريد.
 بوورای ايجوواد تغييوور بووا رهبووران قووومی و مووذهبی کووار کنيوود .مووذهب از ختنووۀ زنووان
حمايوت نميکنود اموا ايوون موضووع بوه درسوتی درک نشووده
اسوت .ايون موضووع را بووا رهبوران دينوی خوويش مطوور
کنيد.
 راه هوووای انزجوووار از مراسوووم ختنوووۀ زنوووان را در
جامعه خويش جستجو کنيد.
مراسووووم ديگووووری را بوووورای تجليوووول از جوووووان شوووودن
دختران پيدا کنيد .مثال عبادت يا قربانی کردن حيوان که
بوورای زنووان مضوور نباشوود .در بسووياری منوواطق مراسوومی
بوورای تجليوول از جوووان شوودن دختووران وجووود دارد کووه بووه
صحت آنان مضر نميباشد.
 نقووش مهوووم ايوورا کوووه دايوووه هووای محلوووی در توووأمين
صحت اجتماع بازی ميکنند تشخيص بدهيد .از آنجاييکه
اغلووب دايووه هووای محوول بريوودن آلووۀ تناسوولی زنووان (ختنووۀ
زنووان) را انجووام ميدهوود ،نيوواز اسووت کووه در مووورد اثوورات
مضر آن آموزش ببينند .راه ها ايرا پيدا کنيد که جاگزين
مراسووم ختن وه دختووران باشوود ،تووا دايووه هووای محلووی بتواننوود
تحفه دريافت کنند بدون آنکه بريدن آلوۀ تناسولی زنوان را
انجووام دهنوود .هرگوواه مراسووم ديگووری را جوواگزين مراسووم
ختنووۀ زنووان ميسووازيد ،دايووه هووای محوول را منحيووم بخووش
مهمی از پرداخت و دادن تحفه در آن شامل سازيد.


ا تغيير بيايدع مردم بايد با یم كاار
ن ااوده و اياان  ،اال مضاار را متو ا
سازند.

بريدن آلۀ تناسلی زنان ع حقوق بشر و انون
اين فصل مشکالت صحی ناشی از بريدن آلۀ تناسلی زنان (ختنۀ زنان) را تشريی ميدارد .مگر حتی اگر هوي مشوکل صوحی
واقع نشود ،دختر ايکه ختنه شده است به گونوه ای آسويب ديوده کوه ممکون اسوت روی زنودگی آينوده اش توأثير نمايود .بريودن آلوۀ
تناسلی زنان بر دخترانی انجام ميشود که به اندازۀ کافی بزرگ نشده اند تا خودشوان بتواننود برايشوان تصوميم بگيرنود .هرچنود
ممکن است والدين به اين عقيده باشند که ختنه کردن موقوف اجتمواعی دخترشوان را بلنود ميبورد ،در حقيقوت اينکوار بورايش از
نظر عاطفی ،فزيکی و جنسی آسيب ميرساند .به اين دليل است که ملل متحد ،سازمان صحی جهوان و يونيسويف اعوالم نمووده
اند که بريدن آلۀ تناسلی زنان (ختنۀ زنان) تخطی از حقوق بشری دختران ميباشد.
چندين مملکت افريقائی (مانند گانا ،بورکينا فاسو ،ساحل عاج ،توگو و سنيگال) همچنان ممالک کانادا ،ايواالت متحودۀ امريکوا
و بعضی ممالوک اروپوائی قووانينی را بور ضود ختنوۀ زنوان تصوويب نمودنود .ممالوک بيشوتری در فکور تصوويب قووانين مشوابه
ميباشووند .در بيشووتر ممالووک گووروک هووای داکتووران ،نرسووان و کارکنووان صووحی بوور ضوود بريوودن آلووۀ تناسوولی زنووان (ختنووۀ زنووان)
ميباشند .يکجا با قانون دانوان ،معلموان و ديگوران آنهوا کوار مينماينود توا ايون عملکورد غيور ضوروری و درد را خاتموه دهنود .بوا
اهميت است که موا بت کنندگان صحت همچنان از حقوق دختران خوردسال دفاع ميکنند تا صحتمند مانده و بودن شوان سوالم
– بدون بريدگی و تغيير باقی بماند.
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