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قدرتفریادمآوردتاباتمادوسترابهدردمیدهندهاستکهقلبهرفردانسانحدیتکانشنیدنچنینخبری،به

اینچهروزگاریاست که انسانکهبزند آوردهبرایما بهوجود تریناقشاردیدهمحرومیتیكیازآسیباید؟!ها
!اصالحنسلزوروبهجامعهازحقداشتنفرزند

کاراست.وحاالمدیریتهایحکومتاسالمیغارتگر،مافیاییوتبهافرادیكهاصلحضورشانمحصولسیاست
اینافرادوقربانیانسیستمسرمایهسرمایه ینداریونمایندگیآن،یعداریحاکمبرجامعهایرانبرایمواجههبا

اینآسیبهاییجایجبرانكاستیبهداریاسالمیایران،حکومتسرمایه تحمیلكه جامعه به دیدگاناجتماعیرا
النسلكردناقشارضعیفجامعهصورتخواهدبامقطوعزی،میهایآلمانناسیاستآوریبهاند،اکنونبارویكرده

آسیب كه است حالی در این كند. پاك را تنمسئله اعتیاد، نظیر اجتماعی کارتنهای گورفروشی، خوابی،خوابی،
هایدعمکرنتیجهترازهمهنتیجهفقروگرانیوبیکاریومهمفروشیو...،فروشی،نوزادچشمفروشی،قرینهکلیه

اقتصادی،سیاسی،اجتماعیوفرهنگیحاکمیتاست.
 كارتنعقیمبحث شهیندختموالوردیخوابنخستینسازیزنان از پرسشخبرنگاری با كه بود امسال اوایل بار

گونهاظهاراین،الئوهاکشیدهشد.اودرپاسخبهاینسجمهوراسالمیبهتیتررسانهمعاونتزنانوخانوادهرییس
خوابارائهنكردهاست.قطعااینكردنزنانكارتنهنوزدولتبرنامهمشخصیدررابطهباعقیم»:ظركردهبودن

«برنامهبایدازسویوزارتبهداشتبررسیوارائهشود.
شهیندخت رموالوردی ایرانجمهوریسیمعاون اسالمی خانوادهحکومت و زنان امور ،در ادعابا بایداین که

کارتنحلراه برایزنان هایی میزانهزینهتاخواببیندیشیم گفتاز بکاهد، خطراتآن و استها ه طوربهباید»:
«تخصصیوکارشناسیاینطرحبررسیشود.

 28مشرق،خبرگزاریگزارشبهبنا پیشنهاد،1395فرودین مورد در موالوردی زنانعقیمشهیندخت کردن
خوابارائهنکردهاست.قطعابرنامهمشخصیدررابطهباعقیمکردنزنانکارتنهنوزدولت»خوابگفت:کارتون

هاییدرجریاناست.اینبرنامهبایدازسویوزارتبهداشتبررسیوارائهشودامادراینرابطهبحث
ریزیشود،برنامهطوراساسبابیاناینمطلبکهاینطرحبایدبه،جمهوریدرامورزنانوخانوادهمعاونریاست

خوابعقیمشدنکارشناسیاینطرحبررسیشودوبراساسرضایتزنانکارتنطورتخصصیوبهباید»گفت:
هاوتولدهاینوزادانمعتادکهبارمالیبراینظاموکشورخواهدداشتدلیلهزینهبهصورتبگیرد.قطعااینطرح

هااجتماعینیازمندبررسیکارشناسیاستومطلوبایناستکهریشههایلحاظمعنویواقتصادیوهزینهوبه
معتادنداشتهباشیم.قطعشودتاآماریازمتولدشدننوزادان

كههیچاقدامیدراینزمینهازبارهگفتهاست:باایناحمدحاجبی،رییسادارهاعتیادوزارتبهداشتنیزدراین
«ایدراینبارهنداریم.اینمعنانیستكهمابرنامهنگرفته،امااینبهطرفوزارتبهداشتانجام

خواببحثعقیمكردنزنانكارتن»...:،نوشت1395دی13،وابستهبهسپاهپاسداراندرتاریخروزنامهجوان
شرایط برخیدر برایكه ژستروشنفكریافراد اپوزیسیونیتكمیل برایو كشتیخود یا كردن نسگوعقیم

وفعاالناینحوزهرادربرابرافكاریباردیگرمدعیانتفكراتروشنفكركنند،یكیولگردپیراهنچاكمیهاگربه
شدنیارسانهیاخیروبعدازماجرایاستكهروزهایخوابموضوعزنانكارتنیسازعقیمكند.یرسوامیعموم

شدهاست.یااطرافتهراندوبارهرسانهیهاازگورستانیهادریكخوابازكارتنیتعدادیگورخواب


خواببهتهراندربارهاینپدیدهوتشبیهزنانكارتنیاستانداریوفرهنگیامااظهارنظرجدیدمدیركلاجتماع،دراینبین
:گفتهاستوقیحانهرمانهوشیلمپنیوبیبارهبالحندراین،باراست.سیاوششهریورملوشرماقابلتیكشماشینجوجه

درصد20یهممشغولهستند،باالیكنندوبهسكسوركریاینزنانعالوهبرتوزیعموادمخدر،خودشانهممصرفم»
وتوسعهیخوابعالوهبراعتیادوكارتن،ازاینزنانیدهند.برخیراگسترشمیاینزنانایدزدارندوانواعواقسامبیمار

كیدادرخاتمهت،شهریور«رسند.یفروشمهاسرپرستندارند،بهكنندوچونبچهیبچهتولیدمیكشفحشا،عینماشینجوجه
پروژهقانعكردنزنانكارتن»كند:یم جلویسازخواب،عقیمبایدبا گرفتهیاجتماعیهاازآسیبیبسیاریصورتگیردتا

«شود.


10هزارمعتاددركشورداریم.اگرتعدادمعتادانزنرا325ارزهباموادمخدردرحالحاضریكمیلیونوطبقآمارستادمب
هزارمعتادزندركشوروجودداردكه130دهدینشانمیدرصدازكلجمعیتمعتاداندرنظربگیریم،یكحسابسرانگشت

هاهستند.شانآمفتامینیعمدهموادمصرف
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درصد5مواجهیمكهاز90و80یهابینسالیتعدادزنانمعتاددرمقایسهآماریباافزایشحدوددوبرابر،گردییازسو
دهدیستادمبارزهباموادمخدرنشانمیافزایشیافتهاست.جدیدترینآمارها90درصددرسال9بهبیشاز،80درسال

هااند.همهایننفربدونخانواده700هاهماندوازبینآنشدهتهران،یكهزارنفرمعتادزنبودهیآورازبینمعتادانجمع
قربانیانیدیدگانآسیب بهیو كه سیاستسیاستدلیلهستند وهایغیرانسانیحکومتاسالمیو هایارتجاعیمردساالرانه

شده گرفتار مصیبت این به مذهبی، فاشیسم و دولت همارگاناند. آن، به مربوط های ویبهزیستچون زنان معاونت ،
 نیروخانواده، موادمخدر، با مبارزه زیستوو...،وزارتبهداشت،یآموزشوپرورشوآموزشعال،یانتظامیستاد

هکنندوضربهبدتریبهاستفادهایدرماندهسوءهاراتامینکنندنهاینکهازاینانسانزندگیوبهداشتودرماناینانسان
مولداینیهادلیلبرطرفنشدنریشهآمارنشانازاینداردكهبه،دیگریازسوهاواردکنند!جسموجان،روحوروانآن

.پساگربناباشدباپاككردنصورتمسئلهاستغیرقابلتوقفیاهادرچرخهشاهدبازتولیدآنیاجتماعی،جامعههاآسیب
هرجامعهایران،یابدویادامهمیمتوالیهانسلی،اینكاربراگرفتحلدرنظرعنوانراهخوابرابهردنزنانكارتنكعقیم

کشی!یعنینسلود.شدالنسلبشوند،مواجهخواهكهبایدمقطوعیازافرادیترسالباآمارگسترده


برآمارهارائه کنند،جمعیتزنانخانمانیکهدرتهرانزندگیمیهزاربی20وازمیانحکومتیشدهازسویمسئوالنبنا
3هایقبرستاننصیرآبادناچارندشبرابهصبحبرسانند،نزدیکخانمانیکهدرفضایبازشهرتهرانومثلگورخواببی

کنندوازاینسوایتاریکدنبالمیهایکهباشرایطکنونیسرنوشتنامعلومخودرادرآیندهزارتناست.افرادآسیبدیده
دانند.هامیشانرا،عقیمکردنآنیسجمهوردرامورزناننیزراهحلکنترلجمعیتیبرخیافرادمثلمعاونر


خواب گور همینموضوع اخیدر که سرسانهراهایشهرستانشهریار و شهردار دادستان، فرماندار، مسئوالنایشد، ایر

هاازایدرگورستاناینمنطقهنبودندوبهلطفخبرنگارانورسانهدرجریانحضوروزندگیعدهیاراصالشهرستانشهر
خانمانویاکهحتیازآمارومحلدقیقزندگیافرادبیمسئوالنیاینموضوعمطلعشدند؛بنابراین،بایدپرسیدمدیرانو

هاداشتهباشد؟مدعیتالشبرایحلصحیحمشکلواینآسیبتوانندخواباطالعندارند،چگونهمیکارتن
بیکاریو...ازجملهمشکالتیاستکهدروگرانی،عدالتی،فقربیسانسوروسرکوب،تبعیضوشرایطاقتصادیجامعه،آیا

هاواهداففاشیستیوتبنابراینباسیاسخوابدیگرباشدتواندآبستنتولدتعدادزیادیزنکارتنهرلحظهوهرثانیهمی
شود.ماندوبازتولیدمیچنانباقیمیالتومعضالتجامعههمکغیرانسانی،مش

 
رسانهبه جلسهگزارشبرخی در کیخا اکبر علی آخوند ریاستها، رییسدفتر نهاوندیان دکتر حضور با که ای

عنوانکرد:سیستانسرزمینرگزارشدجمهوریباحضورنخبگانومعتمدینوسرانطوایفدردانشگاهزابلب
وبهشتباستانشناسانمیاولین بهها ثبترسیدهباشد آنبه انیمیشنجهاندر اولینجراحیمغزو طوریکه
 .است

سیستانانتهایسیستانبهفعلیترسیدهاستادامهداد:که،تنهااندکیازاستعدادهایاقیانوسبیویبابیاناین
هاموناستکهباخشکشدنآنهزارانصیاد،کشاورزودامداربیکارشدندواینموضوعسببدارایتاالب

 .فشاربهشهرهایاطرافشدهاست
کنندرسانههاآنقبرخوابآنهمدرقبرهاییشبیههتلزندگیمی50که،درتهرانتنهاامامجمعهزابلبابیاناین

 زابل شهرستان در داد: ادامه نمایشگذاشتند به خوبی به اما6را دارد خوابوجود کارتن خوابو قبر هزار
 .کسبهآنتوجهنکردهیچ

تصریحکرد:ازگذشتهداشتهباشیدترایدرخصوصسیستانبیشرودمطالبهویژهکه،انتظارمیکیخاباعنواناین
قدرمشکالتمالیکه،آنشهرداریزابلتوانپرداختحقوقنیروهایخودراازچندماهقبلندارد.ویبابیاناین

تاکیدکرد:درشهرستانزابلزیاداستکهبهفرمایشاستاندارشهرزابلشهرنیستبلکهروستایبزرگیاست
 .کهاگرمهاجرتانجامشودفاجعهایبزرگصورتمیگیردشدتتحتفشارهستندبهمردموبازاریانزابل

اطالعثانویقسمتیبهپنجشهرستانسیستانتعلقگیرد چنیناگرهمکیخادرپایانگفت:ازدرامدمرزحداقلتا
.ودمنطقهآزادهنوزتصویبنشدهالاقلمنطقهویژهاقتصادیرامشارجهتدپوکاالفعالش

هایکشوربیشازهشتادمیلیونیایرانخوابیوگورخوابی،محدودبهتهراننبودهودرهمهشهرستانپسکارتن
بهپراکنده کنندخورونمیرتامینمیاند.درکشوریکهاکثریتمردمآندرفقروفالکتونگرانیزندگیخودرا

ناپذیراست.نداریوبیکاریدارداجتنابهایاجتماعی،کهریشهدرفقرورشدوگسترشآسیب


 ایمنتشرکردهدهندهتکانخبرهاخوابشدنکارتنازکشتهومجروح«روزنامهقانون»گیتازهبهبرایمثال، بااست. فیلم
زهاییهستندکهماشیناجامولویه،اینکارتنخواباین»شود:جانافتادهکفخیابانشروعمیتصویربستهرویمردیبی

 .کندکشدودوربیندرامتدادخیابانحرکتمیفردیفریادمی«.…روشونردشده
میحرکتمی فیلم و افتادهخانمانازبیگیردکند جمعهاییکه مردم ناله. غرقخونو دوتا دوتا یکییکی، کفخیابان، اند

آخ..»زدهبهجمعیتغرقخونافتادهکفخیابان:گیرد،دیگریقصدکمکداردوآنیکیزلایلشفیلممیموباند،یکیباشده
 .جمعیتحاضروبعدتمامپیچددرهمهمهصدایفریادونالهمی«.آی..کمکمکنین

 فیلم نمی50کل هم یکدقیقه به حتی است، آنثانیه اما رسد این می50چناندرد ثانیه اعصابرود تادرروحو که تان
نمیساعت رهایتان آنکند؛ها چارهدردیکه و شد زده فریاد چشمانقدر به دیگر حاال نشد ایبرایشپیدا «درمانبی»مان



شانسآفتابخیابانمولویوقتیغمسرپناهداشتندوفکرنانشبیکهاگرخوشزیرایدردادنعدهآید.دردلهشدنوجانمی
 .شانشودشایدقسمتباشند

کنندتامیاناندوتالشمیکهکارتسالمتگرفتهسرپناهکنارخیابانکهحتیبااینایبیشدنعدهدرمانکشتهوزخمیدردبی
متداولکثافت هم باز تنبیمارشانرا، نجاتبدهند پوستشهر، فیلمهایزیر خورد:شانمیترینکپشنیکهرویعکسو

 .است«خوابمعتادکارتن»
6هایرضاست،یکیازهماناینحرف«گیریمترککنیم،مامعتادنیستیمخانمخانم،مامعتادنیستیم.قبالبودیم.متادونمی»

 .هایاجتماعیپخششدشاندرشبکهشانردوفیلمکارتنخوابیکهظهریکروززمستان،ماشینازروی
شانکارسختیفضایمجازیآغازشد.تاهمینچندروزپیشوقبلازانتشارفیلم،پیداکردنهمهچیزازانتشاریکفیلمدر

جاشونعوضنشدهاماازوقتیماشینزیرشونکردهپخش»تابلکهبتوانیدپیدایشانکنید:تربگردیدنبود،اماحاالبایدبیش
دهدخیلیدورنیست،چندمترباالترخیاباندارمیسیکهمغازهآدر«.وپالشدنولیبازمهمونجان،یهکمباالتر،دستراست

 .بهرویمددسراییونساصلیمولوی،فرعیانبارگندم،رو
اندبهدربمددسراییکهنهروزحادثهجایشاندادهبودونهحاالکهحتیبیمارستانهمتناندوزلزدهنشستهدرمددسرا

پیچداماقبلازنالدازدردوبهخودمیزندمینفراست.حرفکهمی6ییکیازهمانشانراقبولنکردهاست.علزخمی
چندماهاستکهدرمددسراییونس»نیستوازناچاریآوارهخیابانشده:گویدکهمعتادکهازدردشحرفبزند،میآن

نیستمو معتاد بهاقامتدارم. مراجعه5برایخوابیدنندارم،ساعتکهجاییدلیلاینشغلمجوشکاریاستاما بهمددسرا
 .«مانمنام،شبدرمددسرامیکنموپسازثبتمی

ظرفیتاینمددسرا»رویپارکرفتهومنتظربودهاستتابتواندشبرادرمددسرابگذراند:بهعلیروزحادثهبهخیابانرو
استو100 ایننفر نبرای جلویمددسرا در ازدحامی ساعتکه میثبت3شود؛ نام کار این بیش5کنند؛ طولدقیقه تر
ثبتنمی صف در چرخکشد. صدای که بودیم منتظر پیماننام به متعلق که مزدا یکخودروی شنیدیم. را ماشین کارهای

به بهشهرداریبود تا آمد. سرعتبهسمتصفانتظارما با چنددقیق11خودمانبیاییم هوشبودمهبینفربرخوردکرد.
جاکشتهشدویکنفرنیزدرنفرزیرماشینبودند.یکنفر4هوشآمدمباچشمخوددیدمماشینچپشدهوهنگامیکهبه

 .«اندشدتزخمیشدههانیزقطعنخاعشدهاست.مابقینیز،دستوپابهدراورژانسبیمارستانفوتکرد.یکیدیگرازبچه
اندوباهرزوروضربیکهژانستماسگرفتهاندبرایکمک.بااورازرویشانردشدهاستمردمریختهکهماشینبعدازآن

 .«سینا»شدهرساندنشانبهبیمارستان
کهبیشبیمارستانچهکرده؟علیمی وبعدحتیحاضرنشده نوبتعملبرایشانزده تاوضعیتگوید شانترنگهشاندارد

 پنجشمنبه»مشخصشود: دیدم، تختخالیدتصدمه که کردند اعالم مسئوالنبیمارستانسینا اما نوبتعملدارم شنبه
 .«ندارندوباوجوددردبسیارمنراترخیصکردند

... 
نامدرهاپیشازغروبدرانتظارثبتهاییکهساعتخوابترینیزدراینشهردرحالزایشاست.کارتنامافاجعهبزرگ

نشینند.ماشیندرنهایتواژگونشدهورانندهکمسنآن،حالخودهایاینشهرکنارخیابانمیترینخیابانشلوغیکیاز
 .شایدقربانیدیگریاستکهدربازداشتاست

ونتوجهیشدهودرنهایتبدآنانبیخوابهاشدهاست.بهتررفتاریاستکهدربیمارستانسیناباکارتنامافاجعهبزرگ
 .انددرمانمناسبدوبارهآنانرابهخیابانفرستاده

هادارایکهنامانسانبودنمجروحگیریایناستکهبرایکادردرمانیبیمارستان،پیشازآنتردرحالشکلفاجعهبزرگ
 .لهمهمبودهاستکهآنانکارتنخوابهستندئاهمیتباشداینمس

آنقصهتلخکارتنخواب ریختنخونکفخیابانتمامنشدهاست. تاوانبیهایخیابانمولویبا بامرگخانمانیها شانرا
ایبافرشآسفالتداغظهروسقفهایشلوغاینشهر؛خانهدادند،مرگرفقاییکههرروزکنارهمبودنددریکیازخیابان

آسمانسردشب.
علی» و« بسته گردنشدستشرا به کرده آن.آویزان رنج بریده. امانشرا چنگمیدرد میانقدر صدایشکه به زند

هاییکهفوتکردهدوستصمیمیمنبود.اسمشامیربودیکیازآن»دهد:بردوبازورادامهمیهایشمیهایشنفسحرف
اشراساماندهدکهفوتکرد.فرددیگریخانوادهایاجارهکندودوبارهخواستخانهکمکخواهرشمیسالداشت.به45و

 .«شناختم؛نجاربودکهفوتکردهاستهممی
شدیدکنارخیابان؟جوابمیکسیبهدیدن.کسدردوروزگذشتهبهآنانتوجهنکردهاستهیچ تنها»دهد:تاننیامد؟رها

مانهایپروندهبیمارستانآمدونکاتیرادربارهپیگیریازکالنتریمحلبودکهبهمسئولیکهبهماسرزدسرگردحسینی
 .«کارشهردارییاخودشهرداریحالمارانپرسیدهاستتوضیحداد.هیچارگان،پیمان

میاین را میها فرو درد از سرشرا و گوید اورکتش. در طرف«مجید»کند آن وکمی سروصورتزخمی با ایستاده، تر
گیروپاکتسیگاروروزنامهدردستش(.حاالمشرارویآخریننیکمتشرقیپارک)لوازمشیعنیناخنباندپیچیشده.لواز

خواباستو«کارتن»نشستهدرپارککنارخیابان،جاییکهتاهمینروزحادثهاجازهنداشتهاستکهبهآنواردشودچون
 .حقورودندارد

نامطبقعادتهرروزدرصفانتظارثبت»گوید:هایپارکومیرویسنگفرشاندازدرمقشراازرویلوازمشمینگاهبی
نمی اجازه ما به متاسفانه پارکروبروصفثبتبودیم، در سمتخیابانصفدهند آن در دلیل همین به دهیم تشکیل نام

میحالروزنامهخواندنبودمکهدیدمیکخودروبهکشیم.درمی نیبهخودمآمدمکهزیرچرخآیدزماسرعتبهسمتما
آسیبدیدهوجراحاتزیادیدیده پایم نقطهسرمشکسته چند ماشینبودم. بهبیمارستانمنتقل45ام. تا دقیقهطولکشید

 کرد؛ فوت درجا یکنفر کمککردند. ما به مددیارها مدتزمانی این در شده10شویم. مصدوم که بهنفری را بودیم



بهسینا،هفتتیرولقمانهایبیمارستان الدولهانتقالدادند.یکیازمصدومینبعدازانتقالبهبیمارستانفوتکرد.منرا
 .«تیرانتقالدادندرسیدگیخوبینداشتندحتیغذاهمبهمننداندبیمارستانهفت

یکصورتجلسهتهیهکردند.باوجوداینکهتنهاازکالنتریآمدندو»گوید:درادامهمیکهتغییریدرلحنشایجادشودآنبی
کالنتریمحلایم؛پیمانکارشهرداریبهکالنتریمراجعهکردهبهدکترگفتمکهدرددارممنرامرخصکردند.برایشکایتاز

«.یکنامهبهمادادهاست
45قانونیوگرفتننامهازآن،برایرفتنبهپزشکی»کند:فندکشراروشنودوبارهخاموشمینامهراچهکارکردید؟

همیندلیلحتیتوانشکایتراهمنداریم.برایپانسمانودرمانبهکدامازمااینپولرانداردهزارتوماننیازداریمکههیچ
هیچ کافینیستوبایددرماناساسیصورتگیرد. اینمداوا اما نداریمکهبهپزشکانبدونمرزمراجعهکردیم ازکسرا

زندبهکنددربغلشوزلمیدارد،جمعمیمیگیرشرابرفندک،روزنامهوناخن.«حقوقمادفاعکندوپیگیرحقماباشد
 ...مددسرادربسته

درایندوگویماباشد؛دانیمچهکسیبایدپاسخنمی»رود:خانمانیصدایشباالترمیاعتیادیدرکارنیست،فقطفقراستوبی
کنندکهانگارماانساننیستیم.مامعتادنیستیمولیمکانیبرایماندننداریمبههمیندلیلبهایبامابرخوردمیگونهبهروز

آیندوامکهخودروهاییباآرمشهرداریمیکارشهرداریاست.بارهادیدهکنیم.اینخودرومتعلقبهپیمانمددسرامراجعهمی
 .«کنند.آنروزهممصالحآوردهبودندتخلیهمیمصالحرادرانبارآن

بزرگ درد بریده. امانشرا انگدرد برایشاما بودن»تر معتاد » گفته»است: مسئوالن از بعضی که آنشنیدم که هااند
درخوابکارتن که بودند بودههایی مصرفمواد ایندرحال باند. بلکه نیستند معتاد ما بسیاریاز استکه خانمانیحالی

نمیگونههستند.شرایطخیابانانبارگندمبه وحتیاگرموادهممصرفتوانیدبنشینیدوموادمصرفکنیدایاستکهشما
 ....«کندکردیمدلیلیبرایاینفاجعهوکشتهشدننیستومصرفموادجرموگناهمسببانآنراکمنمیمی


هادرآرامستاننصیرآباد،دولتراهکارخاصوالبتهغیرانسانیرارخوابهایتلخیازگودرواقعباانتشارعکس
دهندهاست.اندکهدرنوعخودبسیارقابلتاملوتکانخوابیپیشنهادکردهبرایکنترلپدیدهتلخکارتن

اند،بلکهحکمشدهگامدرچنینشرایطی،برخیهنرمندانحکومتینیزنهتنهابااینسیاستفاشیستیحکومتهم
می صادر بارههم همین در مثال، برای حسین»کنند. پوربزرگمهر کاریکاتوریست« بهنقاشو و دولت حامی

های،دربرگزارینمایشگاه«شناسسیماحق»کهبههمراههمسرشطلبحکومت،اصطالحطرفدارجناحاصالح
هایبرآمدهازافرادمطلبیدرفضایمجازیبااشارهباآسیبدفاعازحقوقحیواناتسابقهدارند،اکنونباانتشار

هاراخانمانتولیدمثلکنندوبعددولتباسرمایهمردمشکمآنشودکهاینافرادبینمی»خوابنوشتهاست:گور
درموردعقیمهاست؛هرچندمغزهاییکهکارنکندها،عقیمکردنآنخوابحلکنترلجمعیتکارتنسیرکند.تنهاراه

.«شودو...کردنسگوگربههمناراحتمی
ادامه عنواناودر داده«فرمانایست!»با ادامه ، ناکجاجایاحساساتخرجکردنبه»است: به را راه هاییکه

بهمی حرفکشاند، سنگینیجای تلخ، روزگار این در باید کرد. بکری فکر باید ... دانش بدون و سطحی های
ازکولودوشبچهتحمل کولهناپذیرهستیرا باریازبیماریودردهاییکهسرگردان،ضعیف....مریضوبا

سازیهایشان،عقیمسازیازسرنوشتبچهشوندبرداشت.بایدباتوضیحماجراومحبتوآگاهوارداینجهانمی
«یندهجلوگیریکرد.هایآبجاومکانازتولیدکارتنخواهاوآشفتگانبیخواباینکارتن




 



چاره و سرگردان در حال تولید مثل هستند... فرمان  هایی که اینسان، بدبخت ... بی باید به این انسان»  دهد: او ادامه می

  «ایست داد.

با شه که اینا تولید مثل کنند و بعد دولت  نمی»همسر بزرگمهر حسین پور نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 

ها، عقیم  نشین ها و حاشیه خواب سرمایه مردم تولیدات اینا رو سیر کنه. تنها راه حل واقعی کنترل کردن جمعیت کارتن

 «کردن اجباریه.

ها برگزار کرده بود. البته معلوم نیست کسانی که برای  پور، پیش از این نمایشگاهی درباره حمایت از سگ حسین

رحمانه حکم  کنند چرا تا این حد به طور بی اه در حمایت از این حیوانات برگزار میکنند و نمایشگ ها دلسوزی می سگ

 دهند؟ ها می خواب سازی کارتن به عقیم

های اجتماعی تا این میزان به  عنوان یک کارشناس آسیب و باز معلوم نیست یک کاریکاتوریست حکومتی چطور به

توان آن را  طور محکم و قاطع می ای که به دهد. نظریه خواب می سازی زنان کارتن موضوع وارد شده و حکم به عقیم

 کشی تمایل دارد. کشی و آدم ای که به نسل نظری فاشیستی نامید. نظریه

ای فاشیستی و غیرانسانی است و از عجایب  هم توسط هنرمندان، نظریه انتشار چنین مطالبی در فضای مجازی، آن

 روزگار ماست!
 

ها در جنگ جهانی دوم دارد. حکومت هیتلری، بر اصالح نسل تاکید  موضوع شباهت زیادی به کار نازی جاست که این جالب این

 داشت.

کشتار  -« کشتن از سر ترحم»، هیتلر مجوز کشتار معلوالن را صادر کرد. آدولف هیتلر مجوز آغاز برنامه 1939اکتبر 

 را صادر کرد. -نبودند« در خور زیستن»ها   هایی که از نظر نازی یافته آن دسته از آلمانی سازمان

ها  ( تعیین شد. در ابتدا، پزشکان و کارکنان بیمارستان1939سپتامبر  1) تاریخ صدور این مجوز عقب برده شد و روز آغاز جنگ

های  سپردند. سپس، گروه این ترتیب، آنان در اثر گرسنگی و بیماری جان می شدند. به به نادیده گرفتن بیماران ترغیب می

گرفتند چه کسانی باید کشته شوند. این بیماران به مراکز مختلف  کردند و تصمیم می ها بازدید می از بیمارستان« مشاوران»

 .شدند های گاز کشته می شدند و با تزریق مواد کشنده یا در اتاق در آلمان کبیر فرستاده می« کشتار از سر ترحم»

از  رخیب «بهترین زمان برای از میان بردن بیماران العالج است.»که دوران جنگ گفت  می ، رهبر آلمان نازیآدولف هیتلر

کنند. از نظر آنان،  برآورده نمی «نژاد ارباب»ها مایل نبودند وجود افرادی را به یاد آورند که انتظار آنان را از مفهوم  آلمانی

ه سالمت نژاد آریایی تلقی شده که در نهایت، در خور برای جامعه و تهدیدی علی «فایده بی»معلوالن جسمی و ذهنی، افرادی 

لحاظ جسمی معلول، و یا بیمار روانی  مانده، به لحاظ ذهنی عقب ها در آغاز جنگ جهانی دوم، افرادی که به زیستن نبودند. نازی

 .قتل رساندند به «کشتن از سر ترحم»رفتند را طبق برنامه موسوم به  شمار می به

مستلزم همکاری بسیاری از پزشکان آلمانی بود. این پزشکان پس از بررسی  «کشتن از سر ترحم»اجرای برنامه 

کردند که کدام یک از معلوالن و بیماران روانی باید کشته شوند.  ها تعیین می های پزشکی بیماران در آسایشگاه پرونده

سسه در آلمان و ومحکوم به مرگ به شش مکردند. بیماران  ها نیز نظارت می این پزشکان بر روند اجرای این قتل

شدند. نوزادان و  های گاز که برای این کار ساخته شده بودند، کشته می جا در اتاق شدند و در آن اتریش منتقل می

کشتند. اجساد قربانیان را در  دادن می ای از داروها یا از طریق گرسنگی کودکان معلول را نیز با تزریق مقدار کشنده

 .سوزاندند ی بزرگ، معروف به کوره جسدسوزی میهای کوره

صورت مخفیانه در سرتاسر دوران  ، رهبران نازی اجرای این برنامه را به1941اعتراضات عمومی در سال  با وجود

 .کشته شدند 1945و  1940های  معلول بین سال 200000 جنگ ادامه دادند. حدود

های مجهز به  به الگویی برای کشتار جمعی یهودیان، کولیان و دیگر افراد در اردوگاه «کشتن از سر ترحم»برنامه 

چنین زمینه آموزش  هم ،افتتاح کردند. این برنامه 1942و  1941های  ها در سال های گاز تبدیل شد که نازی اتاق

 .ها بودند را فراهم آورد اس که مسئول این اردوگاه نیروهای اس

، آدولف هیتلر را وادار به صدور دستور پایان این برنامه کرد. «کشتن از سر ترحم»ردم از برنامه انتقاد فزاینده م

معلول جسمی و ذهنی  70000 ابرچیده شدند. تا آن زمان، تقریب «کشتن از سر ترحم»های گاز در مراکز مختلف  اتاق

پایان پذیرفت، اما قتل معلوالن جسمی و  اسمر «کشتن از سر ترحم»آلمانی و اتریشی کشته شده بودند. اگرچه برنامه 

 .چنان ادامه یافت طور محرمانه هم هذهنی در موارد خاص ب

 

، رییس گشتاپو، رییس پلیس، وزیر داخله آلمان SSاز سران حزب نازی آلمان، موسس سازمان  Heinrich Himmlerهیملر 

را در آن به اجرا گذارد. به موجب این برنامه که  Lebensbornبرنامه  1935دسامبر  12واز مشاوران نزدیک به هیتلر از 

بعدا اصالح نژاد خوانده شده است بانوان بدون شوهر در آلمان و بعدا متصرفات این دولت تشویق به ازدواج و باردار شدن از 

سندی در دست نیست که  شدند. )دارای سالمت جسم و روان و بدون نقص ظاهری بدن( و عمدتا از نژاد آرین می مردان سالم

 گرفت. نشان دهد این کار به اجبار صورت می

عنوان سرباز به جبهه رفته بود و مزه شکست و تحقیر را  ( که در آخرین سال جنگ جهانی اول به1900هیملر )متولد اکتبر سال 

در شرایط اقتصادی که کشور داشت های آلمانی  )حزب هیتلر( شد که توده وارد حزب ناسیونالیست آلمان 123چشیده بود در سال 

به  1929ناپذیر باشد از سال  کردار و خستگی تشنه آن بودند. هیملر که شیفته این شعار هیتلر بود که آلمانی باید کارآمد و درست



مور حساس تنها حافظ جان هیتلر و مقّر حزب باشند که بعد همه ا SSدست زد. در آغاز کار، قرار بود که افراد  SSایجاد سازمان 

 شدند و بابد صد درصد از نژاد آرین می بودند سپرده شد. به آنان که دقیقا انتخاب می

عمل آورد که از سالمت روان و  پسندید که یک زن باید در انتخاب شوهر خود دقت کافی به هیملر این نظر هیتلر را می

ندان خوب و پرورش آنان است، آن را تبلیغ و جسم برخوردار و از نژاد برتر باشد و وظیفه شماره یک زن آوردن فرز

ها اضافه کرده  که چگونه خصوصیاتی داشته باشد را بر دروس دبیرستان« انتخاب شوهر»کرد. هیتلر درس  پیروی می

)در آن زمان پولی  بود. بعدا در آلمان برنامه حداقل چهار فرزند داشتن به اجرا درآمد، به زن و شوهر هزار مارک

، 1933شد و این برنامه در سال  شود که با آوردن هر فرزند، یک چهارم وام بخشود می وام داده می هنگفت بود(

فرزند سالم از »خورد:  چشم می )تشویق ازدواج سالم( درآمد و بعدا این شعار در گوشه و کنار آلمان به صورت قانون به

ودرا رنگ نکنید که یک فریب و نیرنگ است، زنانی آید ـ آلمانی خالص سالم است، موی خ پدر و مادر سالم بوجود می

شد. هیملر  )شخص هیتلر( داده می همه این شعارها از قول پیشوا«. که سیگار دود کنند فرزند کامال سالم نخواهند داشت

( را بر این شعارها افزوده بود و Homosexuals) گرایی جنس مجری این مراتب بود. هیملر نهی و مبارزه با هم

دانست و برچسب می زد. وی بعدا انواع کمک و پاداش  گرایی را افرادی که شایسته زنده ماندن نیستند می نسج هم

شدند تا  کردند و یا دارای فرزند می )منظور او؛ آرین( ازدواج می برای زنانی برقرار کرد که با مردان سالم و خالص

 ناخالص پاک شود.الخلقه و ُکند ذهن و ... و  جامعه آلمان از افراد ناقص
کوشید که با نام و اوراق  هیملر پس از سقوط هیتلر و افتادن برلین به دست نیروهای شوروی، خود را مخفی کرده بود و می

که از او  شناخته و دستگیر شد و همان شب و پیش از آن 1945ماه می  22شناسایی جعلی به آمریکای التین بگریزد که 

 وری که در زیر روکش دندان داشت خودکشی کرد.بازجویی شود با خوردن سیان

قلعه هارتهایم، یکی از مراکز کشتن از سر ترحم كه در آن معلوالن جسمی و ذهنی را با استفاده از گاز یا تزریق مواد مهلک به 

 .رساندند. هارتهایم، اتریش، تاریخ نامشخص است قتل می

 

خوب نازی را  نهای آلما خوبی این سیاست ، بهو هنرمندان حکومتی این ترتیب، سران و مقامات حکومت اسالمی به

 اند. از درون آن بیرون کشیده نیز خواب را سازی زنان کارتن طرح عقیم از جمله مطالعه کرده و

 

واقعیت غیرقابل انکار این است که بخش مهم و اصلی بروز و تجمع پدیده فقر در میان محرومان جامعه، نتیجه 

جامعه های نئولیبرالی اقتصادی كه در دوران حاضر بر جهان و  ن طبقات بورژواست که در سایه سیاستعملکرد همی

کردن  شهروندان و در عمیق اکثریتحقوق  نقض ایران، بر جامعه حاكم شده است. قوانین و اسناد و اهداف حاکم بر ما

 ماعی تاكید دارند.های جنسیتی، ملیتی، اقتصادی، سیاسی و اجت شكاف طبقاتی و نابرابری

را از کسی  این حق مسلم انسانیحق ندارد  س و هیچ حکومتیک هاست و هیچ شدن حق تمامی انسان حق پدر و مادر

 بگیرد. در این مورد باید آزادی عمل و امکانات وجود داشته باشد و روش جلوگیری از بارداری ناخواسته در جامعه،

، برودشمار  های متداول پیشگیری در جامعه به اید آزاد باشد و جزو برنامهب سقط جنین در دسترس همگان قرار گیرد،

های  یکی از روش دتوان های بهداشتی و اجتماعی می پس از انجام حمایت ها تسهیل و حمایت در استفاده از این روش

 ندارد. در چنین وضعیتیچنین وضعیتی در جامعه ما وجود  شمار آید، اما در حال حاضر قابل انتخاب این افراد نیز به

های حمایتی در این  و سازمان یمردم نهادهای خودمدیریتی، ما جامعه فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه

و  سازی به این زنان و نوزادان متولد شده است، نه شناسایی آنان برای عقیم و کمک توسعه خدمات باید فقط ،راستا

  ها! آزار آن

های  فعالین عرصهو  ، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، نهادهای مردمیفعالین جنبش زناندر چنین شرایطی، 

با محکوم کردن  تا انسانی و اجتماعی دارند آگاهانه و داوطلبانه و آزادانه وظیفه ، سیاسی و فرهنگیاجتماعی محتلف

 چون کودکان کار و خیابانی، اقشار ضعیف جامعه هماز  خوداین سیاست فاشیستی حکومت اسالمی، با تالش پیگیر 

ها، توزیع لوازم کاهش آسیب و  پیشگیری از ایدز، بیماری درباره ها آن دهی به آگاهی ها، خواب و گور خواب زنان کارتن

 را توسعه دهند. های مردمی و کمک خواب باشند و این خدمات در بین زنان کارتن ویژه به انجام تست ایدز
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