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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ مارچ ٠٧
  

  سازی زنان محروم عقيم
 ! و قربانيان حکومت فاشيستی حکومت اسالمی ايران

  

آورد تا با تمام قدرت فرياد بزند  دوست را به درد می  فرد انساندھنده است که قلب ھر حدی تکان شنيدن چنين خبری، به 

ترين اقشار جامعه از  ديده محروميت يكی از آسيب! ايد؟ ھا به وجود آورده که اين چه روزگاری است که برای ما انسان

 ! زور و اصالح نسل حق داشتن فرزند به

و حاال مديريت . کار است ارتگر، مافيائی و تبهھای حکومت اسالمی غ افرادی كه اصل حضورشان محصول سياست

داری و نمايندگی آن، يعنی  داری حاکم بر جامعه ايران برای مواجھه با اين افراد و قربانيان سيستم سرمايه سرمايه

ديدگان اجتماعی را به جامعه تحميل  ھائی كه اين آسيب جای جبران كاستی داری اسالمی ايران، به حکومت سرمايه

النسل كردن اقشار ضعيف جامعه صورت  خواھد با مقطوع ھای المان نازی، می سياست آوری به اند، اکنون با روی كرده

خوابی،  خوابی، گور فروشی، کارتن ھای اجتماعی نظير اعتياد، تن اين در حالی است كه آسيب. مسأله را پاك كند

تر از ھمه نتيجه عمکردھای   و گرانی و بيکاری و مھم، نتيجه فقر...فروشی و فروشی، نوزاد فروشی، قرينه چشم کليه

  . اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی حاکميت است

بار اوايل امسال بود كه با پرسش خبرنگاری از شھيندخت موالوردی معاونت  خواب نخستين سازی زنان كارتن عقيمبحث 

گونه اظھار نظر كرده  او در پاسخ به اين سؤال، اين. دھا کشيده ش جمھور اسالمی به تيتر رسانه زنان و خانواده رئيس

قطعا اين برنامه بايد از . خواب ارائه نكرده است كردن زنان كارتن ھنوز دولت برنامه مشخصی در رابطه با عقيم«: بود

  » .سوی وزارت بھداشت بررسی و ارائه شود

ر زنان و خانواده، با اين ادعا که بايد جمھور حکومت اسالمی ايران در امو معاون رئيس موالوردی شھيندخت

طور  بايد به«: ھا و خطرات آن بکاھد، گفته است خواب بينديشيم تا از ميزان ھزينه ھائی برای زنان کارتن حل راه

  ».تخصصی و کارشناسی اين طرح بررسی شود

کردن زنان  عقيم شھيندخت موالوردی در مورد پيشنھاد ،١٣٩٥ فرودين ٢٨گزارش خبرگزاری مشرق،  بنا به

قطعا . خواب ارائه نکرده است ھنوز دولت برنامه مشخصی در رابطه با عقيم کردن زنان کارتن«: خواب گفت کارتون

  .ھائی در جريان است اين برنامه بايد از سوی وزارت بھداشت بررسی و ارائه شود اما در اين رابطه بحث
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ريزی شود،  طور اساس برنامه بيان اين مطلب که اين طرح بايد بهجمھوری در امور زنان و خانواده، با  معاون رياست

خواب عقيم شدن   کارشناسی اين طرح بررسی شود و بر اساس رضايت زنان کارتن طور تخصصی و بايد به«: گفت

اشت ھا و تولدھای نوزادان معتاد که بار مالی برای نظام و کشور خواھد د دليل ھزينه قطعا اين طرح به. صورت بگيرد

ھا قطع  ھای اجتماعی نيازمند بررسی کارشناسی است و مطلوب اين است که ريشه لحاظ معنوی و اقتصادی و ھزينه و به

  . معتاد نداشته باشيم شود تا آماری از متولد شدن نوزادان

اين زمينه از طرف كه ھيچ اقدامی در  با اين: باره گفته است احمد حاجبی، رئيس اداره اعتياد وزارت بھداشت نيز در اين

  ».ای در اين باره نداريم اين معنا نيست كه ما برنامه وزارت بھداشت انجام نگرفته، اما اين به

خواب در  بحث عقيم كردن زنان كارتن... «: ، نوشت١٣٩٥ دی ١٣روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در تاريخ 

ھای  اپوزيسيونی خود برای عقيم كردن يا كشتن سگ و گربهشرايطی كه برخی افراد برای تكميل ژست روشنفكری و 

بار ديگر مدعيان تفكرات روشنفكری و فعاالن اين حوزه را در برابر افكار عمومی  كنند، يك ولگرد پيراھن چاك می

شدن  ای خواب موضوعی است كه روزھای اخير و بعد از ماجرای رسانه سازی زنان كارتن  عقيم .كند رسوا می

   .ای شده است ھای اطراف تھران دوباره رسانه ھا در يكی از گورستان خواب بی تعدادی از كارتنگورخوا

ه زنان يده و تشبين پدير كل اجتماعی و فرھنگی استانداری تھران درباره ايد مدين، اما اظھارنظر جدين بيدر ا

شرمانه و  باره با لحنی لمپنی و بی نيدر اور، ياوش شھريس. بار است كشی قابل تامل و شرم ن جوجهيخواب به ماش كارتن

كنند و به سكس وركری ھم مشغول  ع مواد مخدر، خودشان ھم مصرف میين زنان عالوه بر توزيا«: حانه گفته استيوق

ن زنان، عالوه بر يبرخی از ا. دھند ماری را گسترش میيدز دارند و انواع و اقسام بين زنان اي درصد ا٢٠ھستند، باالی 

فروش  ھا سرپرست ندارند، به كنند و چون بچه د میيكشی بچه تول ن جوجهين ماشيخوابی و توسعه فحشا، ع  و كارتنادياعت

رد تا يسازی صورت گ ميخواب، عق د با پروژه قانع كردن زنان كارتنيبا«: كند د میيور، در خاتمه تاكيشھر» .رسند می

  ».ھای اجتماعی گرفته شود بياری از آسيجلوی بس

اگر تعداد معتادان . مي ھزار معتاد در كشور دار٣٢٥ون و يليك مي آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر طبق 

 ھزار معتاد زن در ١٣٠دھد  ك حساب سرانگشتی نشان میيم، يريت معتادان در نظر بگي درصد از كل جمع١٠زن را 

   .دھا ھستن تأمينشان آمف كشور وجود دارد كه عمده مواد مصرفی

 ٥م كه از ي مواجھ٩٠ و ٨٠ھای  ن ساليسه آماری بيش حدود دو برابری تعداد زنان معتاد در مقايگر، با افزاياز سوی د

ن آمارھای ستاد مبارزه با مواد مخدر يدتريجد. افته استيش ي افزا٩٠ درصد در سال ٩ش از ي، به ب٨٠درصد در سال 

 نفر بدون ٧٠٠ھا ھم  ن آنياند و از ب ك ھزار نفر معتاد زن بودهيران، آوری شده تھ ن معتادان جمعيدھد از ب نشان می

ھای  ھای غيرانسانی حکومت اسالمی و سياست ل سياستيدل دگانی و قربانيانی ھستند كه بهيد بيھا آس نيھمه ا. اند خانواده

چون  ای مربوط به آن، ھمھ دولت و ارگان. اند ارتجاعی مردساالرانه و فاشيسم مذھبی، به اين مصيبت گرفتار شده

آموزش و پرورش و آموزش عالی،  روی انتظامی، يستاد مبارزه با مواد مخدر، ن ستی، معاونت زنان و خانواده، يبھز

ھای   کنند نه اين که از اين انسانتأمينھا را   زيست و زندگی و بھداشت و درمان اين انسان،...وزارت بھداشت و  

گر، آمار نشان از ي از سوی د!ھا وارد کنند و ضربه بدتری به جسم و جان، روح و روان آناستفاده کنند  درمانده سوء

ای  ھا در چرخه د آنيھای اجتماعی، جامعه شاھد باز تول بين آسيھای مولد ا شهيل برطرف نشدن ريدل ن دارد كه بهيا

حل در  عنوان راه خواب را به ن كارتنكردن زنا مي عقمسألهپس اگر بنا باشد با پاك كردن صورت . رقابل توقف استيغ

د يتری از افرادی كه با ابد و جامعه ايران، ھر سال با آمار گستردهئيھای متوالی ادامه م ن كار برای نسلينظر گرفت، ا

   !کشی يعنی نسل. النسل بشوند، مواجه خواھد شود مقطوع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

کنند، جمعيت  خانمانی که در تھران زندگی می ار بی ھز٢٠ن حکومتی و از ميان مسؤوالشده از سوی  بنا بر آماره ارائه

ھای قبرستان نصيرآباد ناچارند شب را به صبح  خانمانی که در فضای باز شھر تھران و مثل گورخواب زنان بی

ای تاريک  ای که با شرايط کنونی سرنوشت نامعلوم خود را در آينده افراد آسيب ديده.  ھزار تن است٣برسانند، نزديک 

شان را،   جمعيتکنترولس جمھور در امور زنان نيز راه حل ئيکنند و از اين سو برخی افراد مثل معاون ر  میدنبال

  .دانند ھا می عقيم کردن آن

ای شد، فرماندار، دادستان، شھردار و ساير  ھای شھرستان شھريار که اخيرا رسانه در ھمين موضوع گور خواب

ای در گورستان اين منطقه نبودند و به لطف  ن حضور و زندگی عدهن شھرستان شھريار اصال در جريامسؤوال

نی که حتی از آمار و محل مسؤوالھا از اين موضوع مطلع شدند؛ بنابراين، بايد پرسيد مديران و  خبرنگاران و رسانه

حيح مشکل و توانند مدعی تالش برای حل ص خواب اطالع ندارند، چگونه می خانمان و يا کارتن دقيق زندگی افراد بی

  ھا داشته باشد؟ اين آسيب

از جمله مشکالتی ... عدالتی، فقر و گرانی، بيکاری و آيا شرايط اقتصادی جامعه، سانسور و سرکوب، تبعيض و بی

ھا و  خواب ديگر باشد بنابراين با سياست تواند آبستن تولد تعداد زيادی زن کارتن است که در ھر لحظه و ھر ثانيه می

  .شود ماند و بازتوليد می چنان باقی می ی و غيرانسانی، مشکالت و معضالت جامعه ھماھداف فاشيست

ای که با حضور دکتر نھاونديان رئيس دفتر رياست جمھوری  ھا، آخوند علی اکبر کيخا در جلسه گزارش برخی رسانه به

ھا و  سيستان سرزمين اولين: عنوان کرد با حضور نخبگان و معتمدين و سران طوايف در دانشگاه زابل برگزار شد

 .طوری که اولين جراحی مغز و انيميشن جھان در آن به ثبت رسيده است باشد به بھشت باستان شناسان می

سيستان دارای  : انتھای سيستان به فعليت رسيده است ادامه داد که، تنھا اندکی از استعدادھای اقيانوس بی وی با بيان اين

 شدن آن ھزاران صياد، کشاورز و دامدار بيکار شدند و اين موضوع سبب فشار به تاالب ھامون است که با خشک

 .شھرھای اطراف شده است

کنند رسانه ھا آن را   قبرخواب آن ھم در قبرھائی شبيه ھتل زندگی می۵٠که، در تھران تنھا  امام جمعه زابل با بيان اين

کس به   ھزار قبر خواب و کارتن خواب وجود دارد اما ھيچ۶ در شھرستان زابل: به خوبی به نمايش گذاشتند ادامه داد

 .آن توجه نکرد

: تصريح کرد تر از گذشته داشته باشيد ای در خصوص سيستان بيش رود مطالبه ويژه که، انتظار می کيخا با عنوان اين

قدر مشکالت مالی در  ه، آنک وی با بيان اين. شھرداری زابل توان پرداخت حقوق نيروھای خود را از چند ماه قبل ندارد

مردم و :  تأئيد کرد شھرستان زابل زياد است که به فرمايش استاندار شھر زابل شھر نيست بلکه روستای بزرگی است

 .که اگر مھاجرت انجام شود فاجعه ای بزرگ صورت می گيرد شدت تحت فشار ھستند بازاريان زابل به

چنين اگر منطقه  ھم  اطالع ثانوی قسمتی به پنج شھرستان سيستان تعلق گيرداز درامد مرز حداقل تا: کيخا در پايان گفت

 .آزاد ھنوز تصويب نشده الاقل منطقه ويژه اقتصادی رامشار جھت دپو کاال فعال شود

ھای کشور بيش از ھشتاد ميليونی ايران  خوابی و گورخوابی، محدود به تھران نبوده و در ھمه شھرستان پس کارتن

کنند رشد  خور و نمير تأمين می در کشوری که اکثريت مردم آن در فقر و فالکت و نگرانی زندگی خود را به. دان پراکنده

  .ناپذير است ھای اجتماعی، که ريشه در فقر و نداری و بيکاری دارد اجتناب و گسترش آسيب

فيلم . ای منتشر کرده است دھنده  تکانھا خبر خواب شدن کارتن از کشته و مجروح» روزنامه قانون«گی  تازه برای مثال، به

 ھستند که ئیھا جا مولويه، اين کارتن خواب اين«: شود جان افتاده کف خيابان شروع می با تصوير بسته روی مردی بی

  .کند کشد و دوربين در امتداد خيابان حرکت می فردی فرياد می» .… ماشين از روشون رد شده
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مردم . اند کف خيابان، يکی يکی، دوتا دوتا غرق خون و ناله  که افتادهئیھا خانمان گيرد از بی کند و فيلم می حرکت می

زده به جمعيت غرق خون افتاده کف  گيرد، ديگری قصد کمک دارد و آن يکی زل اند، يکی با موبايلش فيلم می جمع شده

 .اضر و بعد تمام جمعيت ح پيچد در ھمھمه صدای فرياد و ناله می. »کمکم کنين.. آی.. آخ«: خيابان

تان که تا  رود درروح و اعصاب  ثانيه می۵٠چنان درد اين  رسد اما آن  ثانيه است، حتی به يک دقيقه ھم نمی۵٠کل فيلم 

مان  ای برايش پيدا نشد حاال ديگر به چشمان قدر فرياد زده شد و چاره کند؛ دردی که آن ھا رھايتان نمی ساعت

ای در زير آفتاب خيابان مولوی وقتی غم سرپناه داشتند و فکر نان شبی  دادن عده و جاندرد له شدن . آيد می» درمان بی«

 .شان شود شانس باشند شايد قسمت که اگر خوش

کنند  اند و تالش می که کارت سالمت گرفته سرپناه کنار خيابان که حتی با اين ای بی شدن عده درمان کشته و زخمی درد بی

شان  ترين کپشنی که روی عکس و فيلم ست شھر، نجات بدھند تن بيمارشان را، باز ھم متداولھای زير پو تا ميان کثافت

 .است» کارتن خواب معتاد«: خورد می

ھای رضاست، يکی از  اين حرف» گيريم ترک کنيم، ما معتاد نيستيم خانم متادون می. قبال بوديم. خانم، ما معتاد نيستيم«

 .ھای اجتماعی پخش شد شان در شبکه شان رد و فيلم ز زمستان، ماشين از رویکارتن خوابی که ظھر يک رو ۶ھمان 

شان کار  تا ھمين چند روز پيش و قبل از انتشار فيلم، پيدا کردن. ھمه چيز از انتشار يک فيلم در فضای مجازی آغاز شد

وض نشده اما از وقتی ماشين زيرشون جاشون ع«: تر بگرديد تا بلکه بتوانيد پيدايشان کنيد سختی نبود، اما حاال بايد بيش

دھد خيلی دور نيست،  دار می آدرسی که مغازه. »کرده پخش و پال شدن ولی بازم ھمونجان، يه کم باالتر، دست راست

 .به روی مددسرای يونس چندمتر باالتر خيابان اصلی مولوی، فرعی انبار گندم، رو

 که نه روز حادثه جايشان داده بود و نه حاال که حتی بيمارستان ھم ئیاند به درب مددسرا اند و زل زده در مددسرا نشسته

پيچد  نالد از درد و به خود می زند می حرف که می.  نفر است۶علی يکی از ھمان . شان را قبول نکرده است تن زخمی

چند ماه است که در «: گويد که معتاد نيست و از ناچاری آواره خيابان شده که از دردش حرف بزند، می اما قبل از آن

 ۵ برای خوابيدن ندارم، ساعت ئیکه جا دليل اين معتاد نيستم و شغلم جوشکاری است اما به. مددسرای يونس اقامت دارم

 ».مانم نام، شب در مددسرا می کنم و پس از ثبت به مددسرا مراجعه می

ظرفيت اين «: واند شب را در مددسرا بگذراندروی پارک رفته و منتظر بوده است تا بت به علی روز حادثه به خيابان رو

 دقيقه ۵کنند؛ اين کار  نام می  ثبت٣که ازدحامی در جلوی مددسرا نشود؛ ساعت   نفر است و برای اين١٠٠مددسرا 

يک خودروی مزدا که متعلق . ھای ماشين را شنيديم نام منتظر بوديم که صدای چرخ در صف ثبت. کشد تر طول نمی بيش

چند دقيقه .  نفر برخورد کرد١١م با ئيخودمان بيا تا به. سرعت به سمت صف انتظار ما آمد ار شھرداری بود بهک به پيمان

يک نفر در جا کشته .  نفر زير ماشين بودند۴ھوش آمدم با چشم خود ديدم ماشين چپ شده و  ھوش بودم ھنگامی که به بی

مابقی نيز، دست و پا . ھا نيز قطع نخاع شده است ديگر ازبچهيکی . شد و يک نفر نيز در اورژانس بيمارستان فوت کرد

 ».اند شدت زخمی شده به

اند و با ھر زور و  ژانس تماس گرفته با اور. اند برای کمک که ماشين از رويشان رد شده است مردم ريخته بعد از آن

 ».سينا«ضربی که شده رساند نشان به بيمارستان 

تر نگھشان دارد تا  يد نوبت عمل برايشان زده و بعد حتی حاضر نشده که بيشگو بيمارستان چه کرده؟ علی می

ن بيمارستان سينا اعالم کردند مسؤوالشنبه نوبت عمل دارم اما  شدت صدمه ديدم، پنج من به«: شان مشخص شود وضعيت

 ».که تخت خالی ندارند و باوجود درد بسيار من را ترخيص کردند

... 
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ھا پيش از غروب در انتظار   که ساعتئیھا خواب کارتن. ز در اين شھر در حال زايش استتری ني اما فاجعه بزرگ

ماشين در نھايت واژگون شده و راننده کم سن . نشينند ھای اين شھر کنار خيابان می ترين خيابان نام در يکی از شلوغ ثبت

 .آن، حال خود شايد قربانی ديگری است که در بازداشت است

توجھی شده و در نھايت  آنان بی به. خواب ھا شده است تر رفتاری است که در بيمارستان سينا با کارتن گاما فاجعه بزر

 .اند بدون درمان مناسب دوباره آنان را به خيابان فرستاده

ھا  که نام انسان بودن مجروح گيری اين است که برای کادر درمانی بيمارستان، پيش از آن تر در حال شکل فاجعه بزرگ

 . مھم بوده است که آنان کارتن خواب ھستندمسألهدارای اھميت باشد اين 

شان را با  خانمانی ھا تاوان بی آن. ھای خيابان مولوی با ريختن خون کف خيابان تمام نشده است قصه تلخ کارتن خواب

ای با فرش آسفالت داغ  ھای شلوغ اين شھر؛خانه  که ھرروز کنار ھم بودند در يکی از خيابانئیمرگ دادند، مرگ رفقا

 . ظھر وسقف آسمان سرد شب

زند به صدايش که ميان  قدر چنگ می رنج آن.  درد امانش را بريده.دستش را بسته و آويزان کرده به گردنش» علی«

اسمش . که فوت کرده دوست صميمی من بود ئیھا يکی از آن«: دھد برد و با زور ادامه می ھايش می ھايش نفس حرف

اش را سامان دھد که فوت  ای اجاره کند و دوباره خانواده خواست خانه کمک خواھرش می به.  سال داشت۴۵امير بود و 

  ».شناختم؛ نجار بود فرد ديگری که فوت کرده است ھم می. کرد

: دھد تان نيامد؟ رھا شديد کنار خيابان؟ جواب می کسی به ديدن. کس در دو روز گذشته به آنان توجه نکرده است ھيچ

ھای  ی که به ما سر زد سرگرد حسينی از کالنتری محل بود که به بيمارستان آمد و نکاتی را درباره پيگيریمسؤولتنھا «

 ».کار شھرداری يا خود شھرداری حال ما را نپرسيده است ھيچ ارگان، پيمان. مان توضيح داد پرونده

تر ايستاده، با سروصورت زخمی  کمی آن طرف» مجيد«. کند در اورکتش گويد و سرش را از درد فرو می ھا را می اين

گير و پاکت سيگار و روزنامه در  لوازمش يعنی ناخن(لوازمش را روی آخرين نيکمت شرقی پارک. و باندپيچی شده

ازه نداشته است که به آن وارد شود چون  که تا ھمين روز حادثه اجئیحاال نشسته در پارک کنار خيابان، جا). دستش

 .خواب است و حق ورود ندارد» کارتن«

طبق عادت ھر روز درصف «: گويد ھای پارک و می اندازد روی سنگفرش رمقش را از روی لوازمش می نگاه بی

مين دليل در آن سمت نام تشکيل دھيم به ھ دھند در پارک روبرو صف ثبت انه به ما اجازه نمیتأسفنام بوديم، م انتظار ثبت

آيد زمانی به خودم  سرعت به سمت ما می در حال روزنامه خواندن بودم که ديدم يک خودرو به. کشيم خيابان صف می

 دقيقه طول کشيد تا ۴۵. ام چند نقطه سرم شکسته پايم آسيب ديده و جراحات زيادی ديده. آمدم که زير چرخ ماشين بودم

 نفری که ١٠يک نفر درجا فوت کرد؛ . اين مدت زمانی مدديارھا به ما کمک کردنددر . به بيمارستان منتقل شويم

يکی از مصدومين بعد از انتقال به . الدوله انتقال دادند ھای سينا، ھفت تير و لقمان  بوديم را به بيمارستان مصدوم شده

 ».داشتند حتی غذا ھم به من نداندتير انتقال دادند رسيدگی خوبی ن من را به بيمارستان ھفت. بيمارستان فوت کرد

باوجود . تنھا از کالنتری آمدند و يک صورت جلسه تھيه کردند«: گويد ی در لحنش ايجاد شود در ادامه میتغييرکه  آن بی

ايم؛  برای شکايت از پيمانکار شھرداری به کالنتری مراجعه کرده. اينکه به دکتر گفتم که درد دارم من را مرخص کردند

 ». محل يک نامه به ما داده استکالنتری

برای رفتن به پزشکی قانونی و گرفتن نامه از آن، « : کند نامه را چه کار کرديد؟ فندکش را روشن ودوباره خاموش می

برای . ھمين دليل حتی توان شکايت را ھم نداريم کدام از ما اين پول را ندارد به  ھزار تومان نياز داريم که ھيچ۴۵

. ان به پزشکان بدون مرز مراجعه کرديم اما اين مداوا کافی نيست و بايد درمان اساسی صورت گيردپانسمان و درم
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دارد، جمع  می گيرش را بر فندک، روزنامه و ناخن» .کس را نداريم که از حقوق ما دفاع کند و پيگير حق ما باشد ھيچ

  ... مددسرا زند به دربسته کند در بغلش و زل می می

گوی ما باشد؛  دانيم چه کسی بايد پاسخ نمی«: رود خانمانی صدايش باالتر می ر نيست، فقط فقر است و بیاعتيادی در کا

ما معتاد نيستيم ولی مکانی برای ماندن نداريم . کنند که انگار ما انسان نيستيم ای با ما برخورد می گونه دراين دو روز به

 با ئیام که خودروھا بارھا ديده. کار شھرداری است رو متعلق به پيماناين خود. کنيم به ھمين دليل به مددسرا مراجعه می

 ».آن روز ھم مصالح آورده بودند. کنند  آيند و مصالح را در انبار آن تخليه می آرم شھرداری می

ھا  ناند که آ ن گفتهمسؤوالشنيدم که بعضی از «: است» معتاد بودن«تر برايش اما انگ درد بزرگ. درد امانش را بريده

اين در حالی است که بسياری از ما معتاد نيستند بلکه . اند  بودند که در حال مصرف مواد بودهئیھا خواب کارتن

توانيد بنشينيد و مواد مصرف کنيد و حتی اگر  ای است که شما نمی گونه شرايط خيابان انبار گندم به. خانمان ھستند بی

عه و کشته شدن نيست و مصرف مواد جرم و گناه مسببان آن را کم کرديم دليلی برای اين فاج مواد ھم مصرف می

 ...».کند نمی

ھا در آرامستان نصيرآباد، دولت راھکار خاص و البته غيرانسانی را  ھای تلخی از گورخواب در واقع با انتشار عکس

  .دھنده است و تکاناند که در نوع خود بسيار قابل تامل  خوابی پيشنھاد کرده برای کنترول پديده تلخ کارتن

اند، بلکه حکم ھم  گام شده در چنين شرايطی، برخی ھنرمندان حکومتی نيز نه تنھا با اين سياست فاشيستی حکومت ھم

نقاش و کاريکاتوريست حامی دولت و به اصطالح » پور بزرگمھر حسين«برای مثال، در ھمين باره . کنند صادر می

ھای دفاع از حقوق  ، در برگزاری نمايشگاه»شناس سيما حق«ھمراه ھمسرش طلب حکومت، که به  طرفدار جناح اصالح

خواب نوشته  ھای برآمده از افراد گور حيوانات سابقه دارند، اکنون با انتشار مطلبی در فضای مجازی با اشاره با آسيب

حل  تنھا راه. ھا را سير کند آنخانمان توليد مثل کنند و بعد دولت با سرمايه مردم شکم  شود که اين افراد بی نمی«: است

ھاست؛ ھرچند مغزھائی که کار نکند در مورد عقيم کردن سگ و گربه  ھا، عقيم کردن آن خواب کنترول جمعيت کارتن

  »... .شود و ھم ناراحت می

  
ناکجا ھائی که راه را به  جای احساسات خرج کردن به«: ، ادامه داده است»!فرمان ايست «او در ادامه با عنوان  

ناپذير  بايد در اين روزگار تلخ، سنگينی تحمل. بايد فکر بکری کرد... ھای سطحی و بدون دانش  جای حرف کشاند، به می

باری از بيماری و درد وارد اين جھان  مريض و با کوله.... ھائی که سرگردان، ضعيف  ھستی را از کول و دوش بچه
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ھا و  خواب سازی اين کارتن ھايشان، عقيم سازی از سرنوشت بچه بت و آگاهبايد با توضيح ماجرا و مح. شوند برداشت می

  ».ينده جلوگيری کرد ھای آ جا و مکان از توليد کارتن خواب آشفتگان بی

فرمان ... چاره و سرگردان در حال توليد مثل ھستند بی... ھائی که اينسان، بدبخت  بايد به اين انسان « :دھد او ادامه می

  ».ايست داد

شه که اينا توليد مثل کنند و بعد دولت با سرمايه  نمی«: ھمسر بزرگمھر حسين پور نيز در صفحه اينستاگرام خود نوشت

ھا، عقيم کردن  نشين ھا و حاشيه خواب تنھا راه حل واقعی کنترول کردن جمعيت کارتن. مردم توليدات اينا رو سير کنه

  ».اجباريه

ھا  البته معلوم نيست کسانی که برای سگ. ھا برگزار کرده بود  درباره حمايت از سگپور، پيش از اين نمايشگاھی حسين

رحمانه حکم به  کنند چرا تا اين حد به طور بی کنند و نمايشگاه در حمايت از اين حيوانات برگزار می دلسوزی می

  دھند؟ ھا می خواب سازی کارتن عقيم

ھای اجتماعی تا اين ميزان به  عنوان يک کارشناس آسيب ر بهو باز معلوم نيست يک کاريکاتوريست حکومتی چطو

توان آن را  طور محکم و قاطع می ای که به نظريه. دھد خواب می سازی زنان کارتن موضوع وارد شده و حکم به عقيم

  .کشی تمايل دارد کشی و آدم ای که به نسل نظريه. نظری فاشيستی ناميد

ای فاشيستی و غيرانسانی است و از عجايب  ھم توسط ھنرمندان، نظريه  آنانتشار چنين مطالبی در فضای مجازی،

  !روزگار ماست

حکومت ھيتلری، بر اصالح . ھا در جنگ جھانی دوم دارد جاست که اين موضوع شباھت زيادی به کار نازی جالب اين

  . داشتتأئيدنسل 

 - » کشتن از سر ترحم« مجوز آغاز برنامه آدولف ھيتلر. ، ھيتلر مجوز کشتار معلوالن را صادر کرد١٩٣٩اکتبر 

  . را صادر کرد-نبودند» در خور زيستن«ھا    که از نظر نازیئیھا یالمانيافته آن دسته از  کشتار سازمان

در ابتدا، پزشکان و کارکنان .  شدتغيين) ١٩٣٩ سپتامبر ١( تاريخ صدور اين مجوز عقب برده شد و روز آغاز جنگ

. سپردند اين ترتيب، آنان در اثر گرسنگی و بيماری جان می به. شدند ده گرفتن بيماران ترغيب میھا به نادي بيمارستان

اين . گرفتند چه کسانی بايد کشته شوند کردند و تصميم می ھا بازديد می از بيمارستان» مشاوران«ھای  سپس، گروه

ھای  شدند و با تزريق مواد کشنده يا در اتاق می کبير فرستاده الماندر » کشتار از سر ترحم«بيماران به مراکز مختلف 

  .شدند گاز کشته می

» .بھترين زمان برای از ميان بردن بيماران العالج است«گفت که دوران جنگ   نازی میالمانآدولف ھيتلر، رھبر 

. کنند برآورده نمی» ربابنژاد ا«ھا مايل نبودند وجود افرادی را به ياد آورند که انتظار آنان را از مفھوم  یالمانبرخی از 

 تلقی شده که ئیبرای جامعه و تھديدی عليه سالمت نژاد آريا» فايده بی«از نظر آنان، معلوالن جسمی و ذھنی، افرادی 

لحاظ  مانده، به لحاظ ذھنی عقب ھا در آغاز جنگ جھانی دوم، افرادی که به نازی. در نھايت، در خور زيستن نبودند

  .قتل رساندند به» کشتن از سر ترحم«رفتند را طبق برنامه موسوم به  شمار می ر روانی بهجسمی معلول، و يا بيما

اين پزشکان پس از بررسی . مستلزم ھمکاری بسياری از پزشکان المانی بود» کشتن از سر ترحم«اجرای برنامه 

. و بيماران روانی بايد کشته شوندکردند که کدام يک از معلوالن  ھا تغيين می ھای پزشکی بيماران در آسايشگاه پرونده

بيماران محکوم به مرگ به شش موسسه در المان و . کردند ھا نيز نظارت می اين پزشکان بر روند اجرای اين قتل

نوزادان و کودکان . شدند ھای گاز که برای اين کار ساخته شده بودند، کشته می جا در اتاق شدند و در آن اتريش منتقل می
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ھائی  اجساد قربانيان را در کوره. کشتند دادن می ای از داروھا يا از طريق گرسنگی با تزريق مقدار کشندهمعلول را نيز 

 .سوزاندند بزرگ، معروف به کوره جسدسوزی می

صورت مخفيانه در سرتاسر دوران  ، رھبران نازی اجرای اين برنامه را به١٩٤١با وجود اعتراضات عمومی در سال 

 . کشته شدند١٩٤٥ و ١٩٤٠ھای   معلول بين سال٢٠٠٠٠٠حدود . جنگ ادامه دادند

ھای مجھز به  به الگوئی برای کشتار جمعی يھوديان، کوليان و ديگر افراد در اردوگاه» کشتن از سر ترحم«برنامه 

ش چنين زمينه آموز اين برنامه، ھم.  افتتاح کردند١٩٤٢ و ١٩٤١ھای  ھا در سال ھای گاز تبديل شد که نازی اتاق

 .ھا بودند را فراھم آورد اس که مسؤول اين اردوگاه نيروھای اس

. ، آدولف ھيتلر را وادار به صدور دستور پايان اين برنامه کرد»کشتن از سر ترحم«انتقاد فزاينده مردم از برنامه 

 جسمی و ذھنی  معلول٧٠٠٠٠تا آن زمان، تقريبا . برچيده شدند» کشتن از سر ترحم«ھای گاز در مراکز مختلف  اتاق

رسما پايان پذيرفت، اما قتل معلوالن جسمی و » کشتن از سر ترحم«اگرچه برنامه . المانی و اتريشی کشته شده بودند

  .چنان ادامه يافت طور محرمانه ھم ذھنی در موارد خاص به

، وزير سپوليس ئيس گشتاپو، رئي، رSS، موسس سازمان المان از سران حزب نازی Heinrich Himmlerھيملر 

به .  را در آن به اجرا گذاردLebensborn برنامه ١٩٣٥ دسامبر ١٢ واز مشاوران نزديک به ھيتلر از المانداخله 

 و بعدا متصرفات اين دولت تشويق المانموجب اين برنامه که بعدا اصالح نژاد خوانده شده است بانوان بدون شوھر در 

و عمدتا از نژاد آرين ) رای سالمت جسم و روان و بدون نقص ظاھری بدندا( به ازدواج و باردار شدن از مردان سالم

  .گرفت سندی در دست نيست که نشان دھد اين کار به اجبار صورت می. شدند می

عنوان سرباز به جبھه رفته بود و مزه شکست و  که در آخرين سال جنگ جھانی اول به) ١٩٠٠متولد اکتبر سال (ھيملر 

ی در شرايط المانھای  شد که توده) حزب ھيتلر( المان وارد حزب ناسيوناليست ١٢٣در سال تحقير را چشيده بود 

کردار و  ی بايد کارآمد و درستالمانھيملر که شيفته اين شعار ھيتلر بود که . اقتصادی که کشور داشت تشنه آن بودند

 تنھا حافظ جان SS، قرار بود که افراد در آغاز کار.  دست زدSS به ايجاد سازمان ١٩٢٩ناپذير باشد از سال  خستگی

شدند و بابد صد درصد از نژاد آرين می  ّھيتلر و مقر حزب باشند که بعد ھمه امور حساس به آنان که دقيقا انتخاب می

  .بودند سپرده شد

مت روان و عمل آورد که از سال پسنديد که يک زن بايد در انتخاب شوھر خود دقت کافی به ھيملر اين نظر ھيتلر را می

جسم برخوردار و از نژاد برتر باشد و وظيفه شماره يک زن آوردن فرزندان خوب و پرورش آنان است، آن را تبليغ و 

ھا اضافه کرده  که چگونه خصوصياتی داشته باشد را بر دروس دبيرستان» انتخاب شوھر«ھيتلر درس . کرد پيروی می

در آن زمان پولی (  داشتن به اجرا درآمد، به زن و شوھر ھزار مارکبعدا در المان برنامه حداقل چھار فرزند. بود

، ١٩٣٣شد و اين برنامه در سال  شود که با آوردن ھر فرزند، يک چھارم وام بخشود می وام داده می) ھنگفت بود

فرزند سالم از «: خورد چشم می درآمد و بعدا اين شعار در گوشه و کنار المان به) تشويق ازدواج سالم( صورت قانون به

آيد ـ المانی خالص سالم است، موی خودرا رنگ نکنيد که يک فريب و نيرنگ است، زنانی  پدر و مادر سالم بوجود می

ھيملر . شد داده می) شخص ھيتلر( ھمه اين شعارھا از قول پيشوا. »که سيگار دود کنند فرزند کامال سالم نخواھند داشت

را بر اين شعارھا افزوده بود و ) Homosexuals( گرائی جنس  مبارزه با ھمھيملر نھی و. مجری اين مراتب بود

وی بعدا انواع کمک و پاداش برای . دانست و برچسب می زد گرائی را افرادی که شايسته زنده ماندن نيستند می جنس ھم

شدند تا جامعه  ای فرزند میکردند و يا دار ازدواج می) منظور او؛ آرين( زنانی برقرار کرد که با مردان سالم و خالص

  .و ناخالص پاک شود... ُالخلقه و کند ذھن و  المان از افراد ناقص
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کوشيد که با نام و  ھيملر پس از سقوط ھيتلر و افتادن برلين به دست نيروھای شوروی، خود را مخفی کرده بود و می

خته و دستگير شد و ھمان شب و پيش از  شنا١٩٤٥ ماه می ٢٢ی التين بگريزد که امريکا جعلی به ئیاوراق شناسا

  . شود با خوردن سيانوری که در زير روکش دندان داشت خودکشی کردئیکه از او بازجو آن

ق مواد يم، يکی از مراکز کشتن از سر ترحم كه در آن معلوالن جسمی و ذھنی را با استفاده از گاز يا تزريقلعه ھارتھا

 .خ نامشخص استيش، تارياترم، يھارتھا. رساندند مھلک به قتل می

ھای المان نازی را خوب  خوبی اين سياست اين ترتيب، سران و مقامات حکومت اسالمی و ھنرمندان حکومتی، به به

  .اند خواب را نيز از درون آن بيرون کشيده سازی زنان کارتن مطالعه کرده و از جمله طرح عقيم

لی بروز و تجمع پديده فقر در ميان محرومان جامعه، نتيجه عملکرد واقعيت غيرقابل انکار اين است که بخش مھم و اص

ھای نئوليبرالی اقتصادی كه در دوران حاضر بر جھان و جامعه ما حاكم  ھمين طبقات بورژواست که در سايه سياست

ن شكاف کرد قوانين و اسناد و اھداف حاکم بر جامعه ايران، بر نقض حقوق اکثريت شھروندان و در عميق. شده است

  .ھای جنسيتی، مليتی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی تاكيد دارند طبقاتی و نابرابری

کس و ھيچ حکومتی حق ندارد اين حق مسلم انسانی را از کسی  ھاست و ھيچ شدن حق تمامی انسان حق پدر و مادر

 بارداری ناخواسته در جامعه، در اين مورد بايد آزادی عمل و امکانات وجود داشته باشد و روش جلوگيری از. بگيرد

شمار برود،  ھای متداول پيشگيری در جامعه به در دسترس ھمگان قرار گيرد، سقط جنين بايد آزاد باشد و جزو برنامه

ھای قابل  تواند يکی از روش ھای بھداشتی و اجتماعی می ھا پس از انجام حمايت تسھيل و حمايت در استفاده از اين روش

در چنين وضعيتی وظيفه . شمار آيد، اما در حال حاضر چنين وضعيتی در جامعه ما وجود ندارد د نيز بهانتخاب اين افرا

ھای حمايتی در اين راستا، فقط  فعالين سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه ما، نھادھای خودمديريتی مردمی و سازمان

  ! ھا سازی و آزار آن نه شناسائی آنان برای عقيمبايد توسعه خدمات و کمک به اين زنان و نوزادان متولد شده است، 

ھای محتلف  در چنين شرايطی، فعالين جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجوئی، نھادھای مردمی و فعالين عرصه

اجتماعی، سياسی و فرھنگی وظيفه آگاھانه و داوطلبانه و آزادانه انسانی و اجتماعی دارند تا با محکوم کردن اين 

چون کودکان کار و خيابانی، زنان  فاشيستی حکومت اسالمی، با تالش پيگير خود از اقشار ضعيف جامعه ھمسياست 

ھا، توزيع لوازم کاھش آسيب و انجام  ھا درباره پيشگيری از ايدز، بيماری آن دھی به ھا، آگاھی خواب خواب و گور کارتن

  .ھای مردمی را توسعه دھند خدمات و کمکخواب باشند و اين  ويژه در بين زنان کارتن تست ايدز به
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