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  سارا نيکو

 ٢٠١۴ جنوری ٠١

  

  " !با يک گل بھار نميشه "ۀجمھوری اسالمی و پروژ
  

با ھدف افزايش جمعيت در ايران به از سوی تعدادی از نمايندگان مجلس " طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده "اخيراً 

با يک "ی با عنوان ران شاھد نصب تابلوھای تبليغاتي به دنبال اين امر اين روزھا اھالی تھ.اين نھاد ضد مردمی ارائه شد

 طراحان ۀخان"اين تابلوھا که از سوی . در گوشه و کنار شھر ھستند" فرزند بيشتر ، زندگی شادتر"، "گل بھار نميشه

طراحی شده است با نگاھی آشکارا زن ستيزانه و مردساالر در تالش است تا مردم را به داشتن فرزند " سالمیانقالب ا

  آگاه گشته"  پيرۀجامع" ما از خطر پيامدھای دۀ فالکت زۀبر اساس اين تبليغات قرار است که جامع.  بيشتر تشويق کند

  .  در مردم افزايش يابد توليد فرزندان بيشترۀو به وحشت انداخته شود تا انگيز

  

  

  

دست اندرکاران اين طرح دليل راه اندازی چنين پروژه ای را ميزان کاھش باروری در ايران اعالم کرده اند، که به 

 رسيده است و به ادعای آن ھا اگر ھمين روند ادامه پيدا کند، بين سال ھای ١/٢قراری در حال حاضر شاخص آن به 

و در چنين حالتی جمعيت ايران   سال ديگر ، رشد جمعيت ايران به صفر می رسد٣٠ ، يعنی حدود١۴٢٠ تا ١۴١۵

الزم است در سياست کنونی جمعيت تجديد "که  بنابراين با پيشنھاد خامنه ای مبنی بر اين. بسيار سالخورده خواھد شد
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مھوری اسالمی خواسته شده جمله صدا و سيمای ج ی منئ نھاد ھای رسانه ۀچنين طرحی تھيه  شده و از ھم" نظر شود

و  ھای آموزش  ھمچنين از وزارتخانه. س برنامه ھای تبليغاتی خود قرار دھندأله را در رأاين مس" فرھنگ سازی"که با 

را به "  متعالیۀسبک زندگی سالم و خانواد" کتاب ھای درسی ۀھای علميه نيز خواسته شده تا با تھي پرورش، و حوزه

  .و آنان را تشويق به ازدواج در سنين جوانی و فرزندآوری بيشتر کنندآموزان ياد دھند  دانش

نگاھی به شرايط اقتصادی اجتماعی موجود که رژيم جمھوری اسالمی در چارچوب آن به سياست تشويق افزايش 

مه ھ. طور برجسته ای نشان می دھده جمعيت دست يازيده است، ماھيت ضد خلقی و عواقب فاجعه بار اين سياست را ب

 نظام حاکم ، فقر و بيکاری و گرانی شرايط  زندگی اکثريت مردم ، جامعه ۀ سياست ھای چپاولگرانۀمی دانند که در ساي

 جھنمی ۀآيا در زير سلط .شود  زندگی در زير خط فقر گسترده تر میۀرا به نيستی و نابودی کشانده و ھر روز دامن

شوند و " زندگی شادتر"باعث "  فرزندان بيشتر"ی قرار است که اين ديکتاتوری حاکم و فقر و فالکت روزافزون براست

 ميليون ايرانی را در ٧۵ ديگری را به گرسنگان موجود اضافه کنند؟ رژيمی که اکثريت ۀعکس شکم ھای گرسنه يا ب

ن نفر و  ميليو١۵٠ سرکوب خود نگه داشته ، امروز آرزوی ازدياد جمعيت به ۀشرايط فقر و فالکت جھنمی زير سرنيز

در شرايطی که خود سردمداران جمھوری اسالمی .  تأمين نيروی کار ارزان برای سرمايه داران را در سر می پروراند

ھای  در سال" : تلقی می شوند ، خودشان اعتراف می کنند که" خودی"و آن ھائی که از نظر اين ديکتاتوری خون آشام 

ايم و خط فقر را باال  کرده   متوسط را فقيرۀھا، طبق  سازی يارانهاخير با اجرای نادرست و غيرعلمی طرح ھدفمند

در شرايطی که جوانان مملکت از بيکاری جانشان به لب رسيده است و امواج لشکر بيکاران ھر گوشه و  (*)   "ايم برده

 در حال خفگی  پايتخت که از تراکم جمعيتۀدر فضای بس آلود کنار اين کشور را در نورديده است، در شرايطی که

" پير شدن"ددمنش جمھوری اسالمی نگران " ولی فقيه"است جمعيت موجود امکان تنفس را ھم از دست می دھند، 

آن ھم در شرايطی که يکی از برزگترين دستاوردھای شان در . جامعه شده و  دستور باال بردن جمعيت صادر می کند

  !واد مخدر می باشد سال گذشته، کسب دومين رتبه در جھان در مصرف م٣٠

موجود می کوشند  تا ۀ طراحان اين پروژه بی توجه به عواقب فاجعه بار افزايش جمعيت در چارچوب نظام استثمارگران

اگر در نظر بگيريم که بر طبق .  اصلی جامعه تبديل کنندألۀ فرزند بيشتر را به مسألۀبا توسل به چنين طرح ھائی مس

ری در جامعه ھرروز افزايش پيدا کرده و برای جوانانی که پدران و مادرانشان با آمارھای رسمی خودشان نرخ بيکا

 شغلی يافت نمی شود و اکثر اين جوانان بعد از اتمام ھزار بدبختی شرايط تحصيلی آن ھا را فراھم می کنند ، اساساً 

ين طرح در آينده تنھا ارتش تحصيل به اردوی بی شمار بيکاران جامعه می پيوندند، آنوقت متوجه می شويم که با ا

. بيکاران پر جمعيت تر شده و از اين طريق نيروی کار ھر چه ارزان تری در اختيار سرمايه داران قرار خواھد گرفت

 ٩ ۀدر ماد.  امروز فرصت ھای شغلی از جوانان گرفته شده است اعتراف دارندۀآن ھا خود به اين واقعيت که در جامع

  :اين طرح نيز چنين آمده

ھل فاقد أھای دولتی و غير دولتی اولويت استخدام به ترتيب با مردان دارای فرزند و سپس مردان مت در کليه بخش"

به کارگيری يا استخدام افراد مجرد واجد شرايط در صورت عدم وجود . فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد

  "ھل واجد شرايط بالمانع استأمتقاضيان مت

 حتی بدون اين کان اشتغال را از بخشی عظيمی از جوانان جامعه سلب کرده اند در شرايطی که اساساً در زمانی که ام

طرح و اين ماده ھم  اکثر جوانان قادر به پيدا کردن شغل و تشکيل زندگی مستقل نمی باشند ، اين ھا درصدد حکم دادن 

 زندگی خودشان ھم ۀغلی  و مالی حتی برای اداروقتی جوانان ما از امکانات ش!!  برای ازدياد جمعيت بر می آيند

 شان توانسته اند ۀتوانند خانواده تشکيل دھند و اگر ھم در شرايطی زير چتر حمايتی خانواد محروم می باشند چگونه می

وجود آوردن چندين کودک را از آنان ه شود در چنين شرايط نامناسب اقتصادی ، انتظار ب ازدواج کنند ، چگونه می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مين مايحتاج زندگی ، زن و مرد ھر دو مجبور به کار در خارج از خانه می باشند ، آن أداشت؟  در شرايطی که برای ت

مين مخارج أوجود آوردن و ته توان انتظار ب ھم در بسياری موارد که مجبور به اتخاذ چند شغل ھستند ، چگونه می

   پرورش چند فرزند را از آنان داشت؟زندگی  و تربيت و

البته جای نگرانی نيست ، زيرا اين رژيم ضد خلقی که برای زندگی توده ھای مردم پشيزی ارزش قائل نيست و تنھا و 

 سرمايه داری است، برای رفع اين مشکل ھم ۀتنھا به فکر افزايش سود سرمايه داران و تأمين نيروی کار برای جامع

  : اين طرح آمده٣۶ ۀرده است ، چنانچه در مادک" چاره انديشی"

 بھار آزادی و به ازای ھر يک از ۀدولت مکلف است پس از عقد نکاح دائم، به ھر يک از زوجين يک عدد سک"

 ". بھار آزادی به مادر ھديه دھدۀفرزندان سوم به بعد از آن، يک سک

 اول ۀو تازه ، چون بچ.   بھار آزادی برايشان حل شودۀ يک عدد سکءبه اين ترتيب قرار است که مشکل جوانان با اھدا

، " با يک گل بھار نميشه ولی با سه گل بھار ميشه"و دوم ھم کافی نيستند و از آن جائی که در رژيم جمھوری اسالمی 

 اده می بھار آزادی شامل حال خانوۀ يک عدد سکءيعنی اھدا" موھبت الھی" سوم به بعد ، اين ۀبعد از به وجود آمدن بچ

  !شود 

عتراض به شرايط وحشتناک  ايران خود رو در اۀبراستی در شرايطی که  ھمين امروز بيش از ده ھزار کارگر کارخان

ين بودن سطح دستمزد شان دست به اعتصاب زده اند ، وقتی که کارگران نيشکر ھفته تپه دو ماه است حقوق ئکار و پا

 ۀرو شوند ، وقتی که در ھر گوشه چگونه با معضالت مقابل زندگی شان روبنگرفته اند و به ھمين دليل ھم نمی دانند 

اين جامعه فغان مردم از گرانی و گرسنگی بلند شده است ، اين کدام بخش از جامعه است که قرار است خوش و خرم ، 

 برود؟ مسلماً پنج فرزند خود را بر ترک دوچرخه اش بنشاند و به پيک نيک در پارک ھای خوش آب و ھوای پايتخت 

مد نظر ارائه کنندگان اين طرح و تابلو،  پولدارھا و آقا زاده ھای باالی شھر نمی توانند باشند ، زيرا خودشان ھم می 

 بھار آزادی و وعده ھای اين چنينی ندارند و با لوکس ترين ماشين ھای آخرين مدل ۀدانند که آن ھا نيازی به سک

ی و  جزاير ئکشورھای اروپاند و محل تفريح شان ھم نه پارک ھای آلوده شھر بلکه فرزندان شان را به فرودگاه می بر

  .آن چنانی می باشند

  به تصميم پدر و مادر بستگی دارد ، اما در نگاه مبلغين اين طرح چيزی که اساساً از سوی ديگر اگر فرزند بيشتر منطقاً 

 ی که در اين زمينه درست شده است ، براحتی میتبليغاتير با نگاھی به پوست!  مطرح نيست نقش زن و مادر می باشد 

 فرزند پسر و يک فرزند ۴در اين تابلو پدری با . شود بر ديدگاه مرد ساالر غالب بر ارائه دھندگان اين طرح پی برد

ھر  با شکمی سير و فارغ از غم گرانی و بيکاری ، سوار بر دوچرخه از ھوای سالم شدختر ، خوش و خرم و احتماالً 

در !   فرزند بوده باشد در پوستر ديده نمی شود۵در حالی که حتی اثری از زنی که قرار است مادر اين !  لذت می برند 

 ديگر پوستر ، پدری با ۀ عکس در گوشه فرزند دارد شاد و خندان جلوه داده شده اما ب۵که مردی که  اين تابلو در حالی

تبليغاتی که نشان می دھد در ذھن عقب مانده و !  زنند رنوشتی نا معلوم پا میسوی سه تنھا يک فرزند پسر ، غمگينانه ب

  .ارتجاعی سران جمھوری اسالمی زنان حتی در تبليغات افزايش فرزند ھم جائی را اشغال نمی کنند

انواده  در صد از خانواده ھای ايرانی را زنان تنھا سرپرست خ١٢اين در حالی ست که بر طبق آمار دولتی ، بيش از 

رقم زنان تنھا .   ھزار تن به اين بخش از زنان جامعه اضافه شده است٩٠٠ سال گذشته ۵دھند که تنھا در  تشکيل می

 زير سن ۀکه تعداد قابل توجھی از اينان زنان بيو. شود  ميليون تخمين زده می۵/٢سرپرست خانواده اکنون به بيش از 

  . اعتياد از دست داده اند سال می باشند که ھمسران خود را بر اثر١٨

کند ، بدون شک چنين طرحی اگر واقعاً عملی شود درحالی که کل  در شرايطی که فقر و تھی دستی در جامعه بيداد می

سوی فقر و فالکت و محروميت بيشتر سوق خواھد داد به ھر چه وخيم تر شدن زندگی زنان ه  ما را بۀجامعه تحت سلط
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زنان کارگر و زحمتکش ، زنان تنھا سرپرست .   را به قعر فقر و ناکامی خواھد کشاندنيز دامن زده و زنان بيشتری

 ھای بيشتری را از  اقتصادی حاضر خرد شده است ، باز ھم ضربهۀخانواده که کمرشان زير فقر ناشی از سيستم ظالمان

 عملی پيدا کند ۀ آمده و  جنبھمچنين، چنين طرحی در صورتی که به صورت قانون در. ی خواھند خوردئچنين پروژه ھا

بدون شک دست کارفرمايان را جھت بھره وری ھر چه بيشتر از کار زنان باز خواھد گذاشت و زنان را مجبور خواھد 

ثير أامری که بدون شک ت. کرد که نيروی کار خودشان را حتی ارزانتر از امروز در اختيار کارفرمايان قرار دھند

در چنين شرايطی کارفرمايانی که در شرايط رکود . ندگی مردان کارگر نيز خواھد گذاشتبسيار وحشتناک خود را بر ز

دست آمده برای تنزل سطح حقوق کارگران مرد ه دنبال سود ھر چه بيشتری می باشند نيز از اين فرصت به اقتصادی ب

م شود اثرات طرح فوق تا چه حد بنابراين، نياز به کنکاش بيشتری در وضع جامعه نيست تا معلو. استفاده خواھند کرد

 ديکتاتوری ضد ۀ واقعيات گويای آنند که در شرايط سلطۀھم. مغاير با تبليغاتی است که رژيم امروز به راه انداخته است

 تا زمانی که اين را به ارمغان نمی آورد و اساساً " زندگی شادتری"ھيچ " فرزند بيشتر"خلقی جمھوری اسالمی طرح 

 ھر جناح و دسته اش به دست پرتوان کارگران و زحمتکشان از بيخ و بن سرنگون نشود ھيچ شادی رژيم ارتجاعی با

  .برای خلق ھای دربند ايران به وجود نخواھد آمد
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