Persiska

ORDLISTA
Kropp, sexualitet
& hälsa

Abort

Adoption

Akut
p-piller

Anal
Analsex

پزشکی که متخصص آلت مردانه و کیسه
بیضه است .متخص ص آندرولوژی در زمینه
عملکرد آلت تناسلی و اختالالت آن تخصص
دارد .یک متخصص آندرولوژی پاسخگوی
سواالت مربوط به سکس نیز میباشد.

Androlog

Asexuell

پیشنهاد کمک از طرف خدمات درمانی به فرد
یا زوجی که قصد بچه دار شدن دارند ولی
نمیتوانند بدون کمک این کار را انجام دهند.
مثال برای روشهای کمک باروری ،تلقیح
مصنوعی و لقاح آزمایشگاهی ( )IVFمیباشد.

Assisterad
befruktning

Avbrutet
samlag

5

Bakteriell
vaginos

کلینیکی که برای کودکان خردسال معاینات
پزشکی ،واکسن همچنین مشاوره ارائه
میدهد .این مرکز کودکان را از بدو تولد تا
شروع کالس آمادگی می پذیرد .به آن BVC
نیز گفته میشود.

Barnavårdscentral

Barnmisshandel

Barnmorska

Barnmorskemottagning

MVC

6

RFS U – FI GHT I NG F OR BODY RI GHT S S I NCE 1 9 3 3

التهاب سرآلت مردانه که موجب قرمزتر
شدن پوستش ،بوجود آمدن جوشهای ریز
قرمز رنگ یا حساس و دردناک شدن ناحیه
سر آلت و نیز قسمت زیرین ختنه گاه میشود.

Balanit

Barnpornografibrott

Barnäktenskap

BB

 تسلط یا،اصطالح کلی برای اسارت یا تنبیه
 بر مبنای.تسلیم (اطاعت) و سادومازوخیسم است
.توافق صورت میگیرد

BDSM

B: Bondage eller
Disciplin
D: Dominans eller
Submission
(underkastelse)
S: Sadism
M: Masochism

Befruktning

Binda

Bisexuell

Bitestikel
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Blottning

Bröst
Bröstvårtor

Bög
Cellprovtagning

Cysta
Dejta

Diskriminering

رویان از ترکیب شدن تخمک و اسپرم بوجود
میآید .این عمل لقاح یا باروری نامیده
میشود .رویان در رحم رشد کرده و به جنین
مبدل میشود که سپس با گذشت زمان به
کودک تکامل پیدا میکند.

Embryo

/

8
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Blygdläppar

Endometrios

Engångsligg
Ensamstående

Erektil
dysfunktion

Erotik
Ex

Fetisch

Fitta

.

Flickvän
Flirta

Flytningar

9
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Foster

.

Fostervattenprov
Framfall

Frenulum

Frivilligt sex när
förövaren är nära
15-årsgränsen

Funkofobi

. .

Förhud

-

Förhudsförträngning

.

10

-

Förlossning

–

Förlossningsavdelning
Förlossningsdepression
Förlossningsrädsla
Förlossningsskador

دردهای در حین زایمان ناشی از این هستند
که رحم که خود یک ماهیچه است ،منقبض
شده و کودک را در کانال زایمان به سمت
پایین فشار میدهد.

Förlossningsvärkar
Försats

پخش کردن شایعات یا اطالعات در بارۀ فردی
به این منظور که دیگران از او یا شیوۀ زندگی
وی بدشان بیاید.

/

Förtal

Glidmedel

Gnidsex

سوزاک یک بیماری مقاربتی است که اغلب
هیچ عالئمی ندارد اما ممکن است موجب
سوزش و احساس ناخوشایند بهنگام دفع ادرار،
تغییرات در ترشحات واژن ،مجرای ادرار یا
مقعد یا درد زیر شکم یا کیسه بیضه شود .اگر
سوزاک معالجه نشود ممکن است بچهدار شدن
را دشوار کند .با استفاده از آنتیبیوتیک میتوان
سوزاک را درمان کرد .سوزاک مشمول قانون
حفاظت از شیوع و سرایت بیماری است.

Gonorré

11

G-punktsområdet

.

Gravid

.

Graviditetstest

Grooming

Gruppsex

پزشکی که در زمینه فرج و واژن تخصص
دارد .پزشک زنان متخصص عملکرد آلت
تناسلی ،بیماریهای آن و بارداری است .یک
متخصص زنان همچنین پاسخگوی سواالت
مربوط به سکس نیز میباشد.

Gynekolog

Gynekologisk
undersökning
Göra slut

Ha lust

.

Hallick
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کسی را تحت اعمال مجرمانه از قبیل تهدید یا
ضرب و جرح قراردادن که هدف این اعمال
تحقیر کردن شخص بخاطر گرایش جنسی،
هویت جنسیتی ،نژاد،رنگ پوست ،اعتقاد
دینی ،قومیت و ملیت وی است.

Hatbrott

HBTQ-person
Hedersrelaterat
förtryck och
våld

Hen

هپاتیت التهاب کبد است و انواع مختلفی دارد.
شایعترین آنها هپاتیت  ،Aهپاتیت  Bو هپاتیت
 Cمیباشند .عامل ایجادکننده هپاتیت یک
ویروس است.
بیماری هرپس دهان و ناحیه تناسلی را درگیر
میکند .هرپس باعث ایجاد تاولها و زخم هایی
میشود که ممکن است خارش ،سوزش و درد
بهمراه داشته باشند ،یا اینکه به هیچ وجه احساس
نشوند .هرپس به راحتی سرایت پیدا می.کند.

هپاتیت

اچ آی وی یک ویروس است که از فردی به
فرد دیگر منتقل میشود .برای مثال از طریق
همخوابگی بدون استفاده از کاندوم یا استفاده
مشترک از یک سرنگ .اچ آی وی به سیستم
دفاعی بدن آسیب میزند .اگر اچ آی وی
معالجه نشود امکان دارد به ایدز تکامل پیدا
کند ،که مرگبار است .اگر شخص تحت معالجه
قرار گیرد ،دیگر اچ آی وی را به دیگران
منتقل نمیکند .همچنین دیگر دچار ایدز
نمیشود و مثل افراد معمولی عمر میکند .همه
افراد در سوئد حق دسترسی رایگان به آزمایش
و معالجه بر علیه اچ آی وی را دارند.

.

Hepatit

Herpes

Heterosexuell

.
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Hiv

Homofobi

–

Homosexuell

HPV
(humant
papillomvirus)

.)
HPV-vaccination

Hångla

Ickebinär
Incest

Infertil
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)

.

Informationsplikt

.

Inseminering

.

یک اصطالح کلی برای ویژگیهای متفاوت
جسمی که موجب میشود به سادگی نتوان
جنسیت فرد را بر اساس هنجارهای موجود در
اجتماع تعیین کرد .به این ترتیب جنسیت آنها
در قالب های مرسوم «مردانه» یا «زنانه»
نمیگنجد .این تنوعها میتواند شامل حال
دستگاه تناسلی خارجی و یا داخلی ،کروموزمها
و سطح هورمونی باشد.

بیناجنسی /جنس سوم

آی وی اف روشی است که در آن تخمک را
بیرون آورده و در خارج از بدن توسط اسپرم
آن را بارور میکنند .تخمک بارور شده رویان
نامیده میشود .پزشک چند روز پس از باروری
رویان را در رحم شخص قرار میدهد .آی وی
اف لقاح در لوله آزمایش نیز نامیده میشود.

Intersexvariation

IVF

Juridiskt kön
Jämlikhet

برابری جنسی /جنسیتی وقتی است که زنان
و مردان امکانات برابر برای تاثیر گذاشتن
بر روی جامعه و زندگی شخصی خود دارند.
برخورداری از امکانات ،حقوق و وظایف
یکسان شرط الزم برای برقراری قدرت برابر
بین زنان و مردان است.

Jämställdhet

15

Kejsarsnitt

کالمیدیا یک بیماری مقاربتی است که اغلب
هیچ عالئمی ندارد اما ممکن است موجب
سوزش و احساس ناخوشایند بهنگام دفع ادرار،
تغییرات در ترشحات واژن ،مجرای ادرار یا
مقعد یا درد زیر شکم شود .اگر کالمیدیا معالجه
نشود ممکن است بچهدار شدن را دشوار کند.
با استفاده از آنتیبیوتیک میتوان کالمیدیا را
درمان کرد .کالمیدیا مشمول قانون حفاظت از
شیوع و سرایت بیماری است.

Klamydia

Klimakterie
Klitoris

.

Klitoris
ollon
Knulla
Knullkompis

Kondom

زگیل تناسلی یک بیماری مقاربتی است که
میتواند موجب زگیل بر روی اندام تناسلی شود.
این زگیل ها میتوانند خارش  ،سوزش و تیر
کشیدن بهمراه داشته باشند.

Kondylom

16
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Kirurg

Koppleri

Krama

Kroppsvätska

.
KSK
(kvinnor som har
)sex med kvinnor

KUB

نوعی آزمایش خون و سونوگرافی که به
منظور معاینۀ جنین در شکم فرد باردار انجام
میشود.

KUB-test

Kuk
Kurator

Kvinnofrids
kränkning

سازمانی که زنان و افراد ترانس/فراجنسی را
که تحت خشونت از طرف نزدیکان خود قرار
گرفته اند ،حمایت و کمک میکند ،بعنوان
مثال در اختیار گذاشتن مسکن برای زندگی
به زنی که مورد تهدید قرار گرفته است.

Kvinnojour,
tjejjour

17

Kvinnoklinik

Kåt
Känna olust
Kön

خشونتی که هدف آن زنان یا افراد دگرباش
است .اغلب به شکل خشونت سکسی یا تعرض
جنسی بروز پیدا میکند .به جرم تجارت انسان
با اهداف جنسی ،خشونت با همسر/شریک
زندگی ،سلب آسایش زن و کشیک زنان/
دختران رجوع کنید .همچنین به تعرض جنسی
و عادت های مخرب نیز رجوع کنید.

Könsbaserat
våld

تحت درمان قرار دادن بدن شخص به
منظور تایید هویت جنسیتی او بعنوان مرد،
زن یا غیر باینری .این درمان ممکن است
بعنوان مثال از طریق جراحی آلت تناسلی
باشد یا مصرف هورمون برای ایجاد تغییر
در ظاهر بدن .بسیاری از افراد ترانس ،البته
نه همه آنها ،تمایل به انجام نوعی از درمان
تایید هویت جنسیتی دارند.

Könsbekräftande
behandling

Könsdysfori

18
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Kyssa

Könsidentitet

Könsorgan

Könssjukdom

Könsstympning

.

Könsutredning

Lesbisk

/

Ligga

19
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Livmoder

/

-

Livmoderhals

Livmodertapp
Lubrikation

Lustgas

Läkare

Mammografi

Mansmottagning

Mellangård

Mens

20

Menskopp

Mensvärk

Missfall

Monoamorös

Monogam
relation

MSM
(män som har
sex med män)

Mykoplasma
genitalium

Myom

21
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Månggifte

زمانیکه فردی با بیش از یک نفر ازدواج
 در سوئد ازدواج با چندین نفر مجاز.کند
. نام این جرم دو همسری است.نیست

/

Människohandel för sexuella
ändamål

Nedsatt
sexlust

Njuta
Ollon

Omskärelse

Onanera

Oralsex

/
.
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Persiska
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26

27
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Orgasm

احساسی فرح بخش که می تواند هنگام سِکس
 به هنگام.داشتن با دیگری یا با خود پیش بیاید
ارگاسم عضالت اطراف اندام تناسلی منقبض
.میشوند

/

Orgasmstörningar

Orosanmälan

Oskuldskontroll

Otrohet

Oönskad
graviditet

31

Partner

(mäns våld mot
kvinnor i parrelation och våld
i nära parrela)tioner

Penis
Perineum
Personlig
integritet

یک فنجانک سیلیکونی که درون مهبل باالی
دهانۀ رحم قرار داده میشود .دیافراگم همراه
با یک نوع ِژل استفاده میشود .دیافراگم یک
وسیله جلوگیری از بارداری است.

Pessar

Pojkvän
Polyamorös

Pornografi,
porr

.

قرصی که فردی که دارای َرحِ م میباشد یک
بار در روز میخورد تا مانع بارداری شود.
قرص ضد بارداری یک وسیله جلوگیری از
بارداری است و انواع مختلفی دارد.

P-piller

32
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Partnervåld

چسبی که روی پوست فردی که دارای رحم
میباشد چسبانده میشود و پس از یک هفته
تعویض میشود .چسب ضد بارداری یک
وسیله جلوگیری از بارداری است.

P-plåster

منطقه ای درون مقعد در نزدیکی پروستات
که نسبت به لمس کردن حساس است.

-

P-punktsområdet
Prematur
ejakulation

)PMS

Premenstruellt
dysforiskt
syndrom,
)(PMDS

))PMDS

)PMS

Premenstruellt
)syndrom, (PMS

.

PrEP

یک وسیله جلوگیری از بارداری برای
کسانی که میخواهند سِکس از طریق دخول
آلت مردانه در واژن داشته باشند .مثال برای
وسیله جلوگیری از بارداری میتواند کاندوم،
قرص جلوگیری از بارداری یا دستگاه آیودی
باشد .کاندوم تنها وسیله جلوگیری از بارداری
است که شخص را هم در برابر بارداری
و هم در برابر بیماری های مقاربتی
محافظت میکند.

Preventivmedel

P-ring

یک وسیله جلوگیری از بارداری است.
حلقه پالستیکی نرمی است که شخص
خودش میتواند آن را در واژن قرار دهد.

33

غدهای که درون بدن فردی که آلت مردانه دارد
مابین لولۀ ادرار و انتهای راست روده قرار
دارد .این غده بخشی از مایعی که به هنگام
انزال از بدن خارج میشود را تولید میکند.

Prostata

Prostatit

Prostitution

آمپولی که به فردی که رحم دارد هر سه ماه
یکبار زده میشود .آمپول ضد بارداری یک
وسیله جلوگیری از بارداری است.

P-spruta

یک میلۀ نرم پالستیکی که زیر پوست بازوی
فردی که رحم دارد قرار داده میشود .این میله
یک وسیله جلوگیری از بارداری است.

P-stav

Psykiatriker

Psykolog

.
Pubertet

Pubishår

34

RFS U – FI GHT I NG F OR BODY RI GHT S S I NCE 1 9 3 3

Prostataundersökning

این واژه برای خود ارضائی (استشهاء)
افراد دارای فرج و واژن است .همچنین
میتواند به این معنی نیز باشد که فرد
دیگری فرج را نوازش کند.

Pulla

Pung

Pussa

Queer

Rasism

/

Rimming
Runka

Ryggbedövning

.

.

35

شریک زندگی که شخص بدون اینکه با او
ازدواج کرده باشد ،در یک جا زندگی میکند.

Sambo

Samlagssmärta

Samlagsställning

Sesammottagning

Sex

منظور از اولین سکس اغلب اولین باری
است که فرد سکس با شخص دیگری دارد.

Sexdebut

Sexism

36
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Samlag

Sexköp

Sexleksak

Sex mot
ersättning
Sexolog

Sexställning

واژه ای که جنسیت افرادی را که عاشق
آنها می شویم و/یا می خواهیم با آنها سکس
داشته باشیم را توصیف می کند .گرایش
جنسی میتواند بطور مثال دگرجنسگرائی،
دوجنسگرائی و همجنسگرائی باشد .این سه
گرایش در قانون تبعیض گنجانده شدهاند.

Sexuell
läggning

Sexuell
praktik

Sexuella
fantasier

37

زمانیکه فردی سعی دارد مثال در محل کار
یا مدرسه ،دیگری را از لحاظ جنسی تحقیر
کند .کارفرما و مدرسه مسئولیت دارند که
این مسئله را پیشگیری نمایند .اتحادیه صنفی
میتواند از فردی که در محل کار خود دچار
این مسئله شده حمایت کند .به تعرض های
جنسی نیز رجوع شود.

Sexuella
trakasserier

Sexuella
övergrepp mot
barn

38
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یعنی رفتار جنسی علیه کسی بر خالف میل
او ،بطور مثال عکس گرفتن یا دست زدن به
بدن فرد بر خالف میل او .اینکه خشونتی در
کار بوده باشد یا شخص مجرم و فردی که این
کار با او انجام شده یکدیگر را بشناسند یا با هم
ازدواج کرده باشند تفاوتی در قضیه ایجاد نمی
کند .به تجاوز به عنف ،سوء استفاده جنسی و
مزاحمت جنسی رجوع شود.

Sexuella
övergrepp

Sexuellt
ofredande

).

)

به این معناست که فردی عمل جنسی با کسی
که رضایتی به شرکت در آن ندارد انجام دهد
و میزان حرمت شکنی در این عمل جنسی از
دیدگاه قانون به اندازه تجاوز به عنف نباشد.
به تجاوز به عنف رجوع شود.

تعرض جنسی

Sexuellt
övergrepp

Sexuellt
utnyttjande
av barn

Singel

-

-

Sjuksköterska

رسومی که میتوانند بصورت جراحی های
پزشکی باشند یا ازدواج های غیر قانونی
در سوئد ،که اغلب متوجه دختران و زنان
میباشند .مفهوم آن اغلب تحقیر و نقض
حقوق بشر و خشونت میباشد .به ظلم
و خشونت ناموسی ،بریدن اندام تناسلی،
ازدواج کودکان و چند همسری رجوع شود.

Skadliga
sedvänjor

به معنی قطع یک ازدواج است .زمانیکه
فرد جدا شده دیگر مزدوج نیست .هر دو
نفر میتوانند تقاضای طالق کنند و نیازی به
توافق طرفین بر سر طالق نیست.

Skilja sig
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Skilsmässa

Slemhinna

Slida

.
Slidkrans

Smeka

Smeksex

Smittskydd

.
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.

.

.

Smittskyddslagen

.

.

Smittspårning

.

Smärtlindring
Snippa
Snopp
Sperma

.

آن را از طریق واژن به داخل بدن وارد کرده
و در رحم قرار میدهند .دو نوع دستگاه آیودی
وجود دارد؛ هورمونی و مسی .دستگاه آیودی
یک وسیله جلوگیری از بارداری است و
شخص را در مقابل بارداری محافظت میکند.

Spiral

Sprida sexuella
bilder på andra
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Steril

Sterilisering

Sträng

.

Stånd

Svampinfektion
i underlivet

Svällkropp
Syfilis

سِفلیس یک بیماری مقاربتی است که اغلب
عالئمی ندارد ولی ممکن است شخص در
نواحی که بیماری به آن منتقل شده است
دچار زخمهای کوچکی شود .سفلیس اگر
درمان نشود میتواند تا سالها بعد شخص را
دچار بیماریهای ناشی از آن کند که قلب و
سیستم عصبی را درگیر میکند .سفلیس را با
آنتیبیوتیک میتوان درمان کرد .سفلیس مشمول
قانون حفاظت از شیوع و سرایت بیماری است.

Sädesblåsa

/

.

42

Sädesledare

Säkra perioder

Säkrare sex

زمانیکه فردی بدن شخص دیگری را ،بدون
اینکه او بخواهد دست بزند ،بطور مثال به
باسن ،پستان ،ران یا آلت تناسلیَ .ور رفتن
غیر قانونی است و از نظر حقوقی مزاحمت
جنسی نامیده شده است .به تعرض های جنسی
و آزار و اذیتهای جنسی رجوع شود.

Tafsning

Tampong

Testa sig

Testikel

.
Testikelvridning
Tidig utlösning

یعنی که با وجودیکه شخصی مایل به سکس
نیست سؤالکردن ،پیشنهاد کردن و فشار
آوردن مداوم به او برای انجام سکس .مشخصه
سکس غر زدنی دو جانبه نبودنش است.

Tjatsex

Transfobi
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Transkvinna

فراجنس یا شخص ترانس بودن معادل با
شکستن هنجارهای موجود در اجتماع برای
جنسیت ،بیان و ابراز بیرونی جنسیت و
هویت جنسیتی است .نقطه مشترک برای
افراد ترانس این است که هویت جنسیتی
و /یا بیان و ابراز بیرونی جنسیت آنها با
جنسیت حقوقی که هنگام تولد به آنها نسبت
داده شده مطابقت ندارد .افراد ترانس مانند
بقیه مردم گرایشهای جنسی مختلفی دارند.
به زن ترانس ،مرد ترانس و غیر باینری
نیزمراجعه کنید.

Transperson

.

Trekant
Tvångsäktenskap

Tystnadsplikt

Tända på
Ultraljud
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Transman

Underliv
Undersköterska

Ungdomsmottagning

Upphetsad

Urininkontinens

/

مجرای باریکی در اندام تناسلی که باعث می
شود ما بتوانیم ادرار کنیم .ادرار از طریق
مجرای ادرار از مثانه به بیرون تخلیه میشود.

Urinrör

Urinvägsinfektion

پزشک متخصص مجاری ادرار که کارش
تمرکز بر جراحی یا درمان دارویی بیماری
های مجاری ادرار چه در واژن و چه در آلت
مردانه است.

Urolog

Utlösning

.

Utomkvedshavandeskap
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Vaccination

Vagina

Vaginal kondom

Vaginalsex

Vaginism

/

Vara gift
Vara ihop
Vara kär
Vara
tillsammans

بدین معنی است که پرده جنینی شخص باردار
پاره شده و آب جنین به بیرون از بدن نشتی
.پیدا میکند

Vattnet går
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Venusberg

Vestibulit

Vulva

تجاوز به معنای انجام همخوابگی یا عملی
همطراز آن با فردی که داوطلبانه در این
عمل شرکت نمیکند .این عمل جرم محسوب
میگردد .همچنین نباید با کسی که در خواب
است سکس داشت و از کسی که شدیدا تحت
تاثیر مشروب یا مواد مخدر است سوءاستفاده
کرد .همچنین اگر شخص قربانی به دلیل
تحت خشونت و تهدید بودن در این عمل
شرکت کند ،نیز تجاوز محسوب میشود.
به تعرضهای جنسی و سوءاستفاده جنسی
رجوع شود.

Våldtäkt

Våldtäkt
mot barn

کلینیکی که افراد بیمار به آنجا مراجعه
میکنند و غالبا ً پزشک و پرستار را
مالقات میکنند ،همچنین میتوان مشاور
و روانشناس را نیز در آنجا مالقات کرد.

Vårdcentral
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Vårtgård

عضو لولهای شکل نازکی که تخمدان را به
رحم پیوند میدهد.

Äggledare

تخمک گذاری پروسه آزاد شدن یک تخمک
از تخمدان و رساندن خود به رحم از مسیر
لوله رحم را توصیف میکند.

Ägglossning

Äggstock

Älska någon

فردی که باالی  18سال است و از لحاظ
پزشکی تشخیص داده شده که فرا جنس است
میتواند نزد شورای حقوقی اداره کل بهداری
و خدمات اجتماعی درخواست تغییر جنسیت
حقوقی دهد .همچنین درمان تایید جنسیت،
بررسی هویت جنسی ،اختالل هویت جنسیتی
و فرد ترانس/فراجنس را مطالعه کنید.

تغییرجنسیت حقوقی

Ändring av
juridiskt kön

Ömsesidighet

رابطه ای که در آن افرادی که در آن شرکت
میکنند با هم به توافق رسیدهاند که تماسهای
جنسی یا عشقی با افراد خارج از رابطه هم
داشته باشند.

Öppen relation

48

ISBN 978-91-85188-67-3
RFSU 2019 • Illustrationer: Vendela Hellstrand & Stina Lundberg • Grafisk form: Stina Lundberg

rfsu.se • 08-692 07 00 • info@rfsu.se

