عقیمسازیزنانمحروموقربانیانحکومتفاشیستیحکومتاسالمیایران! 


بهرامرحمانی 
bahram.rehmani@gmail.com
دوسترابهدردمیآوردتاباتمام قدرتفریاد


دهندهاستکهقلبهرفردانسان

حدیتکان

شنیدنچنینخبری،به
دیدهترین اقشار
بزند که این چه روزگاری است که برای ما انسانها به وجود آوردهاید؟! محرومیت یكی از آسیب 
بهزورواصالحنسل! 
جامعهازحقداشتنفرزند 
افرادیكهاصلحضورشانمحصولسیاستهایحکومتاسالمیغارتگر،مافیاییوتبهکاراست.وحاالمدیریت

داریحاکمبرجامعهایرانبرایمواجههبااینافرادوقربانیانسیستمسرمایهداریونمایندگیآن،یعنی


سرمایه
بهجای جبران كاستیهایی كه این آسیبدیدگان اجتماعی را به جامعه تحمیل
حکومت سرمایهداری اسالمی ایران  ،
خواهدبامقطوعالنسلكردناقشارضعیفجامعهصورت


زی،می
سیاستهایآلماننا


آوریبه

اند،اکنونباروی

كرده
مسئله را پاك كند .این در حالی است كه آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد ،تنفروشی ،کارتنخوابی ،گورخوابی،
نتیجهفقروگرانیوبیکاریومهمترازهمهنتیجهعمکردهای

فروشی،نوزادفروشیو،...

کلیهفروشی،قرینهچشم

اقتصادی،سیاسی،اجتماعیوفرهنگیحاکمیتاست .
عقیمسازی زنان كارتنخواب نخستینبار اوایل امسال بود كه با پرسش خبرنگاری از شهیندخت موالوردی
بحث  
اینگونهاظهار
جمهوراسالمیبهتیتررسانههاکشیدهشد.اودرپاسخبهاینسئوال ،

معاونتزنانوخانوادهرییس
هنوزدولتبرنامهمشخصیدررابطهباعقیمكردنزنانكارتنخوابارائهنكردهاست.قطعااین

نظركردهبود« :
برنامهبایدازسویوزارتبهداشتبررسیوارائهشود ».
یسجمهور حکومت اسالمی ایران در امور زنان و خانواده ،با این ادعا که باید
شهیندخت موالوردی معاون ری 
بهطور
حلهایی برای زنان کارتنخواب بیندیشیم تا از میزان هزینهها و خطرات آن بکاهد ،گفته است« :باید  
راه 

تخصصیوکارشناسیاینطرحبررسیشود ».
عقیمکردن زنان
بهگزارش خبرگزاری مشرق 28 ،فرودین ،1395شهیندخت موالوردی در مورد پیشنهاد  
بنا  
کارتونخوابگفت«:هنوزدولت برنامهمشخصیدررابطهباعقیمکردنزنانکارتنخوابارائهنکردهاست.قطعا

اینبرنامهبایدازسویوزارتبهداشتبررسیوارائهشودامادراینرابطهبحثهاییدرجریاناست .

برنامهریزیشود،

بابیاناینمطلبکهاینطرحبایدبهطوراساس

معاونریاستجمهوریدرامورزنانوخانواده،

کارشناسیاینطرحبررسیشودوبراساسرضایتزنانکارتنخوابعقیمشدن

بهطورتخصصیو 
گفت«:باید  
دلیلهزینههاوتولدهاینوزادانمعتادکهبارمالیبراینظاموکشورخواهدداشت

صورتبگیرد.قطعااینطرح 
به
اجتماعینیازمندبررسیکارشناسیاستومطلوبایناستکهریشهها

لحاظمعنویواقتصادیوهزینههای


وبه
قطعشودتاآماریازمتولدشدننوزادانمعتادنداشتهباشیم .
بارهگفتهاست:بااینكههیچاقدامیدراینزمینهاز


احمدحاجبی،رییسادارهاعتیادوزارتبهداشتنیزدراین
اینمعنانیستكهمابرنامهایدراینبارهنداریم ».


نگرفته،امااینبه
طرفوزارتبهداشتانجام
بحثعقیمكردنزنانكارتنخواب

روزنامهجوان،وابستهبهسپاهپاسداراندرتاریخ 13دی،1395نوشت...«:
در شرایطی كه برخی افراد برای تكمیل ژست روشنفكری و اپوزیسیونی خود برای عقیم كردن یا كشتن سگ و
كنند،یكباردیگرمدعیانتفكراتروشنفكری وفعاالناینحوزهرادربرابرافكار

گربههای ولگردپیراهنچاكم 
ی

یشدن
رسانها 

زنانكارتنخوابموضوعیاستكهروزهایاخیروبعدازماجرای

عقیمسازی
یكند .
عمومیرسوام 
اطرافتهراندوبارهرسانهایشدهاست .

ازگورستانهای

خوابهادریكی

گورخوابیتعدادیازكارتن

تهراندربارهاینپدیدهوتشبیهزنانكارتنخواببه

دراینبین ،امااظهارنظرجدیدمدیركلاجتماعی وفرهنگی استانداری 
یلمپنیوبیشرمانهو وقیحانهگفتهاست:

دراینبارهبالحن

ملوشرمباراست.سیاوششهریور،

ماشینجوجهكشی قابلتا

یكنندوبهسكسوركری هممشغولهستند،باالی  20درصد
«اینزنانعالوهبرتوزیعموادمخدر،خودشانهممصرفم 
عالوهبراعتیادوكارتنخوابیوتوسعه

یدهند.برخیازاینزنان ،
اینزنانایدزدارندوانواعواقسامبیماری راگسترشم 
یرسند».شهریور،درخاتمهتاكید
هاسرپرستندارند،بهفروشم 


كنندوچونبچه
فحشا،عینماشینجوجهكشیبچهتولیدم 
ی

ازآسیبهای اجتماعی گرفته

خواب،عقیمسازی صورتگیردتاجلوی بسیاری 


بایدباپروژهقانعكردنزنانكارتن
یكند«:
م
شود ».

طبقآمارستادمبارزهباموادمخدردرحالحاضریكمیلیونو325هزارمعتاددركشورداریم.اگرتعدادمعتادانزنرا10
یدهد130هزارمعتادزندركشوروجودداردكه
درصدازكلجمعیتمعتاداندرنظربگیریم،یكحسابسرانگشتینشانم 
شانآمفتامینهاهستند .

عمدهموادمصرف 
ی

بینسالهای80و90مواجهیمكهاز5درصد

ازسویدیگر،باافزایشحدوددوبرابریتعدادزنانمعتاددرمقایسهآماری
یدهد
درسال ،80بهبیشاز 9درصددرسال 90افزایشیافتهاست.جدیدترینآمارهای ستادمبارزهباموادمخدرنشانم 
اند.همهاینها


نفربدونخانواده
اندوازبینآنهاهم 700


شدهتهران،یكهزارنفرمعتادزنبوده
ازبینمعتادانجمعآوری 

سیاستهای غیرانسانی حکومت اسالمی و سیاستهای ارتجاعی مردساالرانه و

آسیبدیدگانی و قربانیانی هستند كه بهدلیل 

ارگانهای مربوط به آن ،همچون بهزیستی ،معاونت زنان و
فاشیسم مذهبی ،به این مصیبت گرفتار شدهاند .دولت و  
،وزارتبهداشت و ،...زیستو
،آموزش و پرورشو آموزش عالی 
خانواده ،ستادمبارزه باموادمخدر ،نیروی انتظامی 
هایدرماندهسوءاستفادهکنندوضربهبدتریبه


هاراتامینکنندنهاینکهازاینانسان

زندگیوبهداشتودرماناینانسان
دلیلبرطرفنشدنریشههایمولداین


آمارنشانازاینداردكهبه
جسموجان،روحوروانآنهاواردکنند!ازسویدیگر،

هادرچرخهایغیرقابلتوقفاست.پساگربناباشدباپاككردنصورتمسئله


شاهدبازتولیدآن
آسیبهایاجتماعی،جامعه

ییابدو جامعهایران ،هر
نسلهای متوالی ادامهم 
عنوانراهحلدرنظرگرفت،اینكاربرای  


خوابرابه

ردنزنانكارتن
عقیمك

یعنینسلکشی! 

كهبایدمقطوعالنسلبشوند،مواجهخواهدشود.

سالباآمارگستردهتریازافرادی


خانمانیکهدرتهرانزندگیمیکنند،جمعیتزنان


هزاربی
بنابرآمارهارائهشدهازسویمسئوالن حکومتی وازمیان 20

خانمانیکهدرفضایبازشهرتهرانومثلگورخوابهایقبرستاننصیرآبادناچارندشبرابهصبحبرسانند،نزدیک3


بی
ایتاریکدنبالمیکنندوازاینسو

هزارتناست.افرادآسیبدیدهایکهباشرایطکنونیسرنوشتنامعلومخودرادرآینده

هامیدانند .


شانرا،عقیمکردنآن

یسجمهوردرامورزناننیزراهحلکنترلجمعیت
برخیافرادمثلمعاونری

رسانهای شد ،فرماندار ،دادستان ،شهردار و سایر مسئوالن

در همین موضوع گور خوابهای شهرستان شهریار که اخیرا 
ایدرگورستاناینمنطقهنبودندوبهلطفخبرنگارانورسانههااز


درجریانحضوروزندگیعده
شهرستانشهریاراصال
کهحتیازآمارومحلدقیقزندگیافرادبیخانمانویا

اینموضوعمطلعشدند؛بنابراین،بایدپرسیدمدیرانومسئوالنی 
مدعیتالشبرایحلصحیحمشکلواینآسیبهاداشتهباشد؟ 

خواباطالعندارند،چگونهمیتوانند


کارتن
بیعدالتی،فقروگرانی،بیکاریو...ازجملهمشکالتیاستکهدر
آیاشرایطاقتصادیجامعه،سانسوروسرکوب،تبعیضو 
تهاواهداففاشیستیو
تواندآبستنتولدتعدادزیادیزنکارتنخوابدیگرباشدبنابراینباسیاس 


هرلحظهوهرثانیهمی
ماندوبازتولیدمیشود .


چنانباقیمی

التومعضالتجامعههم
غیرانسانی،مشک

بهگزارش برخی رسانهها ،آخوند علی اکبر کیخا در جلسهای که با حضور دکتر نهاوندیان رییس دفتر ریاست

جمهوریباحضورنخبگانومعتمدینوسرانطوایفدردانشگاهزابلبرگزارشدعنوانکرد:سیستانسرزمین
اولینها و بهشت باستان شناسان میباشد بهطوری که اولین جراحی مغز و انیمیشن جهان در آن به ثبت رسیده

است.
که،تنهااندکیازاستعدادهایاقیانوسبیانتهایسیستانبهفعلیترسیدهاستادامهداد:سیستان


ویبابیاناین
دارایتاالب  هاموناستکهباخشکشدنآنهزارانصیاد،کشاورزودامداربیکارشدندواینموضوعسبب
فشاربهشهرهایاطرافشدهاست.
قبرخوابآنهمدرقبرهاییشبیههتلزندگیمیکنندرسانههاآن

امامجمعهزابلبابیاناینکه،درتهرانتنها50

را به خوبی به نمایش گذاشتند ادامه داد :در شهرستان زابل  6هزار قبر خواب و کارتن خواب وجود دارد اما
هیچکسبهآنتوجهنکرد.

ایدرخصوصسیستانبیشترازگذشتهداشتهباشیدتصریحکرد:


رودمطالبهویژه

که،انتظارمی

کیخاباعنواناین
که،آنقدرمشکالتمالی


شهرداریزابلتوانپرداختحقوقنیروهایخودراازچندماهقبلندارد.ویبابیاناین
درشهرستانزابلزیاداستکهبهفرمایشاستاندارشهرزابلشهرنیستبلکهروستایبزرگیاست تاکیدکرد:
بهشدتتحتفشارهستندکهاگرمهاجرتانجامشودفاجعهایبزرگصورتمیگیرد.
مردموبازاریانزابل 
همچنیناگر
کیخادرپایانگفت:ازدرامدمرزحداقلتااطالعثانویقسمتیبهپنجشهرستانسیستانتعلقگیرد 
منطقهآزادهنوزتصویبنشدهالاقلمنطقهویژهاقتصادیرامشارجهتدپوکاالفعالشود .
خوابیوگورخوابی،محدودبهتهراننبودهودرهمهشهرستانهایکشوربیشازهشتادمیلیونیایران


پسکارتن
خورونمیرتامینمیکنند


اند.درکشوریکهاکثریتمردمآندرفقروفالکتونگرانیزندگیخودرابه

پراکنده
نداریوبیکاریدارداجتنابناپذیراست .

رشدوگسترشآسیبهایاجتماعی،کهریشهدرفقرو


دهندهای منتشر کرده است .فیلم با
تکان 
خوابها خبر  


شدنکارتن
تازهگی «روزنامه قانون» از کشته و مجروح
به 
برای مثال  ،
جامولویه،اینکارتنخوابهاییهستندکهماشیناز

جانافتادهکفخیابانشروعمیشود «:
این


تصویربستهرویمردیبی
کشدودوربیندرامتدادخیابانحرکتمیکند.


فردیفریادمی
روشونردشده…».
خانمانهایی که افتادهاند کف خیابان ،یکی یکی ،دوتا دوتا غرق خون و ناله .مردم جمع

حرکت میکند و فیلم میگیرد از بی
گیرد،دیگریقصدکمکداردوآنیکیزلزدهبهجمعیتغرقخونافتادهکفخیابان«:آخ..


ایلشفیلممی
شدهاند،یکیباموب

پیچددرهمهمهجمعیتحاضروبعدتمام.


صدایفریادونالهمی
آی..کمکمکنین».
کل فیلم  50ثانیه است ،حتی به یک دقیقه هم نمیرسد اما آنچنان درد این  50ثانیه میرود درروح و اعصابتان که تا
بیدرمان»
ساعتها رهایتان نمیکند؛ دردی که آنقدر فریاد زده شد و چارهای برایش پیدا نشد حاال دیگر به چشمانمان « 


آفتابخیابانمولویوقتیغمسرپناهداشتندوفکرنانشبیکهاگرخوششانس

دادنعدهایدرزیر


آید.دردلهشدنوجان

می
شایدقسمتشانشود.

باشند
اندوتالشمیکنندتامیان


کهکارتسالمتگرفته

سرپناهکنارخیابانکهحتیبااین

ایبی

شدنعده

درمانکشتهوزخمی

دردبی
کثافتهای زیر پوست شهر ،نجات بدهند تن بیمارشان را ،باز هم متداولترین کپشنی که روی عکس و فیلمشان میخورد:

«کارتنخوابمعتاد»است.
اینحرفهایرضاست،یکیازهمان6

خانم،مامعتادنیستیم.قبالبودیم.متادونمیگیریمترککنیم،مامعتادنیستیمخانم»

«
شاندرشبکههایاجتماعیپخششد.


شانردوفیلم

کارتنخوابیکهظهریکروززمستان،ماشینازروی
فضایمجازیآغازشد.تاهمینچندروزپیشوقبلازانتشارفیلم،پیداکردنشانکارسختی

همهچیزازانتشاریکفیلمدر
نبود،اماحاالبایدبیشتربگردیدتابلکهبتوانیدپیدایشانکنید«:جاشونعوضنشدهاماازوقتیماشینزیرشونکردهپخش

دارمیدهدخیلیدورنیست،چندمترباالترخیابان


سیکهمغازه
وپالشدنولیبازمهمونجان،یهکمباالتر،دستراست».آدر
اصلیمولوی،فرعیانبارگندم،روبهرویمددسراییونس.

اندوزلزدهاندبهدربمددسراییکهنهروزحادثهجایشاندادهبودونهحاالکهحتیبیمارستانهمتن


نشسته
درمددسرا 
نالدازدردوبهخودمیپیچداماقبلاز


زندمی

نفراست.حرفکهمی
زخمیشانراقبولنکردهاست.علییکیازهمان 6

کهازدردشحرفبزند،میگویدکهمعتاد نیستوازناچاریآوارهخیابانشده«:چندماهاستکهدرمددسراییونس


آن
اقامتدارم .معتاد نیستم و شغلمجوشکاری استاما بهدلیل اینکهجایی برای خوابیدن ندارم،ساعت 5بهمددسرامراجعه
نام،شبدرمددسرامیمانم».


کنموپسازثبت

می
به رویپارکرفتهومنتظربودهاستتابتواندشبرادرمددسرابگذراند«:ظرفیتاینمددسرا
علیروزحادثهبهخیابانرو 

ثبتنام میکنند؛ این کار  5دقیقه بیشتر طول
 100نفر است و برای اینکه ازدحامی در جلوی مددسرا نشود؛ ساعت   3
نمیکشد .در صف ثبتنام منتظر بودیم که صدای چرخهای ماشین را شنیدیم .یک خودروی مزدا که متعلق به پیمانکار

شهرداری بود بهسرعتبه سمت صف انتظارما آمد .تا بهخودمان بیاییم با  11نفر برخورد کرد .چنددقیقه بیهوش بودم
هنگامیکهبههوشآمدمباچشمخوددیدمماشینچپشدهو4نفرزیرماشینبودند.یکنفردرجاکشتهشدویکنفرنیز

شدتزخمیشدهاند».


هانیزقطعنخاعشدهاست.مابقینیز،دستوپابه

دراورژانسبیمارستانفوتکرد.یکیدیگرازبچه
ژانستماسگرفتهاندوباهرزوروضربیکه


اندبرایکمک.بااور

ازرویشانردشدهاستمردمریخته
بعدازآنکهماشین

شدهرساندنشانبهبیمارستان«سینا».
بیمارستانچهکرده؟ علیمیگوید نوبتعمل برایشانزده و بعدحتی حاضر نشده که بیشتر نگهشان دارد تاوضعیتشان
مشخص شود« :من بهشدت صدمه دیدم ،پنجشنبه نوبت عمل دارم اما مسئوالن بیمارستان سینا اعالم کردند که تخت خالی
ندارندوباوجوددردبسیارمنراترخیصکردند».
...
هاپیشازغروبدرانتظارثبتنامدر


هاییکهساعت

خواب

ترینیزدراینشهردرحالزایشاست.کارتن

امافاجعهبزرگ
هایاینشهرکنارخیابانمینشینند.ماشیندرنهایتواژگونشدهورانندهکمسنآن،حالخود


ترینخیابان

شلوغ
یکیاز
شایدقربانیدیگریاستکهدربازداشتاست.
آنانبیتوجهیشدهودرنهایتبدون


خوابهاشدهاست.به

تررفتاریاستکهدربیمارستانسیناباکارتن

امافاجعهبزرگ
درمانمناسبدوبارهآنانرابهخیابانفرستادهاند.

کهنامانسانبودنمجروحهادارای


گیریایناستکهبرایکادردرمانیبیمارستان،پیشازآن

تردرحالشکل

فاجعهبزرگ
اهمیتباشداینمسئلهمهمبودهاستکهآنانکارتنخوابهستند.
خانمانیشانرابامرگ


هاتاوانبی

هایخیابانمولویباریختنخونکفخیابانتمامنشدهاست.آن

قصهتلخکارتنخواب
هایشلوغاینشهر؛خانهایبافرشآسفالتداغظهروسقف


دادند،مرگرفقاییکههرروزکنارهمبودنددریکیازخیابان
آسمانسردشب .
«علی» دستش را بسته و آویزان کرده به گردنش .درد امانش را بریده .رنج آنقدر چنگ میزند به صدایش که میان
یکیازآنهاییکهفوتکردهدوستصمیمیمنبود.اسمشامیربود

بردوبازورادامهمیدهد«:


هایشمی

هایشنفس

حرف
خانوادهاشراساماندهدکهفوتکرد.فرددیگری

خواستخانهایاجارهکندودوباره


کمکخواهرشمی

سالداشت.به
و45
کهفوتکردهاستهممیشناختم؛نجاربود».

تاننیامد؟رهاشدیدکنارخیابان؟جوابمیدهد«:تنها


کسیبهدیدن
هیچکسدردوروزگذشتهبهآنانتوجهنکردهاست.

هایپروندهمان


بیمارستانآمدونکاتیرادربارهپیگیری
مسئولیکهبهماسرزدسرگردحسینی ازکالنتریمحلبودکهبه 
توضیحداد.هیچارگان،پیمانکارشهردارییاخودشهرداریحالمارانپرسیدهاست».

اینها را میگوید و سرش را از درد فرو میکند در اورکتش« .مجید» کمی آن طرفتر ایستاده ،با سروصورت زخمی و

مشرارویآخریننیکمتشرقیپارک(لوازمشیعنیناخنگیروپاکتسیگاروروزنامهدردستش).حاال

باندپیچیشده.لواز
نشستهدرپارککنارخیابان،جاییکهتاهمینروزحادثهاجازهنداشتهاستکهبهآنواردشودچون«کارتن»خواباستو
حقورودندارد.
طبقعادتهرروزدرصفانتظارثبتنام

هایپارکومیگوید«:


رویسنگفرش
رمقشراازرویلوازمشمیاندازد 


نگاهبی
بودیم ،متاسفانه به ما اجازه نمیدهند در پارک روبرو صف ثبتنام تشکیل دهیم به همین دلیل در آن سمت خیابان صف
سرعتبهسمتمامیآیدزمانیبهخودمآمدمکهزیرچرخ


حالروزنامهخواندنبودمکهدیدمیکخودروبه
میکشیم.در 

ماشین بودم .چند نقطه سرم شکسته پایم آسیب دیده و جراحات زیادی دیدهام 45 .دقیقه طول کشید تا به بیمارستان منتقل
شویم .در این مدت زمانی مددیارها به ما کمک کردند .یک نفر درجا فوت کرد؛  10نفری که مصدوم شده بودیم را به

سینا،هفتتیرولقمان الدولهانتقالدادند.یکیازمصدومینبعدازانتقالبهبیمارستانفوتکرد.منرابه

بیمارستانهای

بیمارستانهفتتیرانتقالدادندرسیدگیخوبینداشتندحتیغذاهمبهمننداند».

درادامهمیگوید« :تنهاازکالنتریآمدندویکصورتجلسهتهیهکردند.باوجوداینکه

آنکهتغییریدرلحنشایجادشود
بی 

پیمانکارشهرداریبهکالنتریمراجعهکردهایم؛کالنتریمحل

بهدکترگفتمکهدرددارممنرامرخصکردند.برایشکایتاز
یکنامهبهمادادهاست ».
فندکشراروشنودوبارهخاموشمیکند«:برایرفتنبهپزشکیقانونیوگرفتننامهازآن45،

نامهراچهکارکردید؟ 
بههمیندلیلحتیتوانشکایتراهمنداریم.برایپانسمانودرمان
هزارتوماننیازداریمکههیچکدامازمااینپولراندارد 

به پزشکان بدونمرزمراجعه کردیماما اینمداواکافینیستو بایددرمان اساسی صورت گیرد .هیچکس را نداریمکه از
کنددربغلشوزلمیزندبه


دارد،جمعمی
گیرشرابر 
می


فندک،روزنامهوناخن
حقوقمادفاعکندوپیگیرحقماباشد ».
دربستهمددسرا...

دانیمچهکسیبایدپاسخگویماباشد؛درایندو

خانمانیصدایشباالترمیرود «:
نمی


اعتیادیدرکارنیست،فقطفقراستوبی
ایبامابرخوردمی کنندکهانگارماانساننیستیم.مامعتادنیستیمولیمکانیبرایماندننداریمبههمیندلیلبه

به 
گونه
روز 
امکهخودروهاییباآرمشهرداریمیآیندو


کارشهرداریاست.بارهادیده

کنیم.اینخودرومتعلقبهپیمان

مددسرامراجعهمی
تخلیهمیکنند.آنروزهممصالحآوردهبودند».

مصالحرادرانبارآن
درد امانش را بریده .درد بزرگتر برایش اما انگ«معتاد بودن» است« :شنیدم که بعضی از مسئوالن گفتهاند که آنها
یخانمان
خوابهایی بودند که در حال مصرف مواد بودهاند .این در حالی است که بسیاری از ما معتاد نیستند بلکه ب 


کارتن
ایاستکهشمانمیتوانیدبنشینیدوموادمصرفکنید وحتیاگرموادهممصرف

هستند.شرایطخیابانانبارگندمبه 
گونه

کردیمدلیلیبرایاینفاجعهوکشتهشدننیستومصرفموادجرموگناهمسببانآنراکمنمیکند...».


می


رخوابهادرآرامستاننصیرآباد،دولتراهکارخاصوالبتهغیرانسانیرا

درواقعباانتشارعکسهایتلخیازگو

اندکهدرنوعخودبسیارقابلتاملوتکاندهندهاست .


خوابیپیشنهادکرده

برایکنترلپدیدهتلخکارتن
شدهاند،بلکهحکم
درچنینشرایطی،برخیهنرمندانحکومتینیزنهتنهابااینسیاستفاشیستیحکومتهمگام 

هم صادر میکنند .برای مثال ،در همین باره «بزرگمهر حسینپور» نقاش و کاریکاتوریست حامی دولت و به
،دربرگزارینمایشگاههای

سیماحقشناس»

اصطالحطرفدارجناحاصالحطلبحکومت،کهبههمراههمسرش«

مطلبیدرفضایمجازیبااشارهباآسیبهایبرآمدهازافراد

دفاعازحقوقحیواناتسابقهدارند،اکنونباانتشار 
خانمانتولیدمثلکنندوبعددولتباسرمایهمردمشکمآنهارا


شودکهاینافرادبی
گورخوابنوشتهاست «:
نمی

ها،عقیمکردنآنهاست؛هرچندمغزهاییکهکارنکند درموردعقیم


خواب

حلکنترلجمعیتکارتن

سیرکند.تنهاراه
کردنسگوگربههمناراحتمیشودو »....

بهجای احساسات خرج کردنهایی که راه را به ناکجا
«فرمان ایست!» ،ادامه داده است « :
او در ادامه با عنوان  
میکشاند ،بهجای حرف های سطحی و بدون دانش  ...باید فکر بکری کرد .باید در این روزگار تلخ ،سنگینی

هاییکهسرگردان،ضعیف....مریضوباکولهباریازبیماریودرد


ناپذیرهستیراازکولودوشبچه

تحمل
هایشان،عقیمسازی


سازیازسرنوشتبچه

شوندبرداشت.بایدباتوضیحماجراومحبتوآگاه

وارداینجهانمی
هایآیندهجلوگیریکرد ».

هاوآشفتگانبیجاومکانازتولیدکارتنخوا 
ب


خواب

اینکارتن







او ادامه میدهد« :باید به این انسانهایی که اینسان ،بدبخت  ...بیچاره و سرگردان در حال تولید مثل هستند ...فرمان
ایست داد».
همسر بزرگمهر حسین پور نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت« :نمیشه که اینا تولید مثل کنند و بعد دولت با
سرمایه مردم تولیدات اینا رو سیر کنه .تنها راه حل واقعی کنترل کردن جمعیت کارتنخوابها و حاشیهنشینها ،عقیم
کردن اجباریه».
حسینپور ،پیش از این نمایشگاهی درباره حمایت از سگ ها برگزار کرده بود .البته معلوم نیست کسانی که برای
سگها دلسوزی میکنند و نمایشگاه در حمایت از این حیوانات برگزار میکنند چرا تا این حد به طور بیرحمانه حکم
به عقیمسازی کارتنخوابها میدهند؟
و باز معلوم نیست یک کاریکاتوریست حکومتی چطور بهعنوان یک کارشناس آسیبهای اجتماعی تا این میزان به
موضوع وارد شده و حکم به عقیمسازی زنان کارتنخواب میدهد .نظریهای که بهطور محکم و قاطع میتوان آن را
نظری فاشیستی نامید .نظریهای که به نسلکشی و آدمکشی تمایل دارد.
انتشار چنین مطالبی در فضای مجازی ،آنهم توسط هنرمندان ،نظریهای فاشیستی و غیرانسانی است و از عجایب
روزگار ماست!
جالب اینجاست که این موضوع شباهت زیادی به کار نازیها در جنگ جهانی دوم دارد .حکومت هیتلری ،بر اصالح نسل تاکید
داشت.
اکتبر  ،1939هیتلر مجوز کشتار معلوالن را صادر کرد .آدولف هیتلر مجوز آغاز برنامه «کشتن از سر ترحم»  -کشتار
سازمانیافته آن دسته از آلمانیهایی که از نظر نازیها «در خور زیستن» نبودند -را صادر کرد.
تاریخ صدور این مجوز عقب برده شد و روز آغاز جنگ( 1سپتامبر  )1939تعیین شد .در ابتدا ،پزشکان و کارکنان بیمارستانها
به نادیده گرفتن بیماران ترغیب میشدند .بهاین ترتیب ،آنان در اثر گرسنگی و بیماری جان میسپردند .سپس ،گروههای
«مشاوران» از بیمارستانها بازدید میکردند و تصمیم میگرفتند چه کسانی باید کشته شوند .این بیماران به مراکز مختلف
«کشتار از سر ترحم» در آلمان کبیر فرستاده میشدند و با تزریق مواد کشنده یا در اتاقهای گاز کشته میشدند.
آدولف هیتلر ،رهبر آلمان نازی میگفت که دوران جنگ «بهترین زمان برای از میان بردن بیماران العالج است ».برخی از
آلمانیها مایل نبودند وجود افرادی را به یاد آورند که انتظار آنان را از مفهوم «نژاد ارباب» برآورده نمیکنند .از نظر آنان،
معلوالن جسمی و ذهنی ،افرادی «بیفایده» برای جامعه و تهدیدی علیه سالمت نژاد آریایی تلقی شده که در نهایت ،در خور
زیستن نبودند .نازیها در آغاز جنگ جهانی دوم ،افرادی که بهلحاظ ذهنی عقبمانده ،بهلحاظ جسمی معلول ،و یا بیمار روانی
بهشمار میرفتند را طبق برنامه موسوم به «کشتن از سر ترحم» بهقتل رساندند.

اجرای برنامه «کشتن از سر ترحم» مستلزم همکاری بسیاری از پزشکان آلمانی بود .این پزشکان پس از بررسی
پروندههای پزشکی بیماران در آسایشگاهها تعیین میکردند که کدام یک از معلوالن و بیماران روانی باید کشته شوند.
این پزشکان بر روند اجرای این قتلها نیز نظارت میکردند .بیماران محکوم به مرگ به شش موسسه در آلمان و
اتریش منتقل میشدند و در آنجا در اتاق های گاز که برای این کار ساخته شده بودند ،کشته میشدند .نوزادان و
کودکان معلول را نیز با تزریق مقدار کشندهای از داروها یا از طریق گرسنگیدادن میکشتند .اجساد قربانیان را در
کورههایی بزرگ ،معروف به کوره جسدسوزی میسوزاندند.
با وجود اعتراضات عمومی در سال  ،1941رهبران نازی اجرای این برنامه را بهصورت مخفیانه در سرتاسر دوران
جنگ ادامه دادند .حدود  200000معلول بین سالهای  1940و  1945کشته شدند.
برنامه «کشتن از سر ترحم» به الگویی برای کشتار جمعی یهودیان ،کولیان و دیگر افراد در اردوگاههای مجهز به
اتاقهای گاز تبدیل شد که نازیها در سالهای  1941و  1942افتتاح کردند .این برنامه ،همچنین زمینه آموزش
نیروهای اساس که مسئول این اردوگاهها بودند را فراهم آورد.
انتقاد فزاینده مردم از برنامه «کشتن از سر ترحم» ،آدولف هیتلر را وادار به صدور دستور پایان این برنامه کرد.
اتاقهای گاز در مراکز مختلف «کشتن از سر ترحم» برچیده شدند .تا آن زمان ،تقریبا  70000معلول جسمی و ذهنی
آلمانی و اتریشی کشته شده بودند .اگرچه برنامه «کشتن از سر ترحم» رسما پایان پذیرفت ،اما قتل معلوالن جسمی و
ذهنی در موارد خاص بهطور محرمانه همچنان ادامه یافت.
هیملر  Heinrich Himmlerاز سران حزب نازی آلمان ،موسس سازمان  ،SSرییس گشتاپو ،رییس پلیس ،وزیر داخله آلمان
واز مشاوران نزدیک به هیتلر از  12دسامبر  1935برنامه  Lebensbornرا در آن به اجرا گذارد .به موجب این برنامه که
بعدا اصالح نژاد خوانده شده است بانوان بدون شوهر در آلمان و بعدا متصرفات این دولت تشویق به ازدواج و باردار شدن از
مردان سالم (دارای سالمت جسم و روان و بدون نقص ظاهری بدن) و عمدتا از نژاد آرین میشدند .سندی در دست نیست که
نشان دهد این کار به اجبار صورت میگرفت.
هیملر (متولد اکتبر سال  )1900که در آخرین سال جنگ جهانی اول بهعنوان سرباز به جبهه رفته بود و مزه شکست و تحقیر را
چشیده بود در سال  123وارد حزب ناسیونالیست آلمان(حزب هیتلر) شد که تودههای آلمانی در شرایط اقتصادی که کشور داشت
تشنه آن بودند .هیملر که شیفته این شعار هیتلر بود که آلمانی باید کارآمد و درستکردار و خستگیناپذیر باشد از سال  1929به

مقر حزب باشند که بعد همه امور حساس
ایجاد سازمان  SSدست زد .در آغاز کار ،قرار بود که افراد  SSتنها حافظ جان هیتلر و ّ
به آنان که دقیقا انتخاب میشدند و بابد صد درصد از نژاد آرین می بودند سپرده شد.

هیملر این نظر هیتلر را میپسندید که یک زن باید در انتخاب شوهر خود دقت کافی بهعمل آورد که از سالمت روان و
جسم برخوردار و از نژاد برتر باشد و وظیفه شماره یک زن آوردن فرزندان خوب و پرورش آنان است ،آن را تبلیغ و
پیروی میکرد .هیتلر درس «انتخاب شوهر» که چگونه خصوصیاتی داشته باشد را بر دروس دبیرستانها اضافه کرده
بود .بعدا در آلمان برنامه حداقل چهار فرزند داشتن به اجرا درآمد ،به زن و شوهر هزار مارک(در آن زمان پولی
هنگفت بود) وام داده میشود که با آوردن هر فرزند ،یک چهارم وام بخشود میشد و این برنامه در سال ،1933
بهصورت قانون(تشویق ازدواج سالم) درآمد و بعدا این شعار در گوشه و کنار آلمان بهچشم میخورد« :فرزند سالم از
پدر و مادر سالم بوجود میآید ـ آلمانی خالص سالم است ،موی خودرا رنگ نکنید که یک فریب و نیرنگ است ،زنانی
که سیگار دود کنند فرزند کامال سالم نخواهند داشت» .همه این شعارها از قول پیشوا(شخص هیتلر) داده میشد .هیملر
مجری این مراتب بود .هیملر نهی و مبارزه با همجنسگرایی( )Homosexualsرا بر این شعارها افزوده بود و
همجنسگرایی را افرادی که شایسته زنده ماندن نیستند میدانست و برچسب می زد .وی بعدا انواع کمک و پاداش
برای زنانی برقرار کرد که با مردان سالم و خالص(منظور او؛ آرین) ازدواج میکردند و یا دارای فرزند میشدند تا
جامعه آلمان از افراد ناقصالخلقه و کُند ذهن و  ...و ناخالص پاک شود.
هیملر پس از سقوط هیتلر و افتادن برلین به دست نیروهای شوروی ،خود را مخفی کرده بود و میکوشید که با نام و اوراق
شناسایی جعلی به آمریکای التین بگریزد که  22ماه می  1945شناخته و دستگیر شد و همان شب و پیش از آنکه از او
بازجویی شود با خوردن سیانوری که در زیر روکش دندان داشت خودکشی کرد.
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
قتل میرساندند .هارتهایم ،اتریش ،تاریخ نامشخص است.

بهاین ترتیب ،سران و مقامات حکومت اسالمی و هنرمندان حکومتی ،بهخوبی این سیاستهای آلمان نازی را خوب
مطالعه کرده و از جمله طرح عقیمسازی زنان کارتنخواب را نیز از درون آن بیرون کشیدهاند.
واقعیت غیرقابل انکار این است که بخش مهم و اصلی بروز و تجمع پدیده فقر در میان محرومان جامعه ،نتیجه
عملکرد همین طبقات بورژواست که در سایه سیاستهای نئولیبرالی اقتصادی كه در دوران حاضر بر جهان و جامعه
ما حاكم شده است .قوانین و اسناد و اهداف حاکم بر جامعه ایران ،بر نقض حقوق اکثریت شهروندان و در عمیقکردن
شكاف طبقاتی و نابرابریهای جنسیتی ،ملیتی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تاكید دارند.
حق پدر و مادرشدن حق تمامی انسانهاست و هیچکس و هیچ حکومتی حق ندارد این حق مسلم انسانی را از کسی
بگیرد .در این مورد باید آزادی عمل و امکانات وجود داشته باشد و روش جلوگیری از بارداری ناخواسته در جامعه،
در دسترس همگان قرار گیرد ،سقط جنین باید آزاد باشد و جزو برنامههای متداول پیشگیری در جامعه بهشمار برود،
تسهیل و حمایت در استفاده از این روشها پس از انجام حمایتهای بهداشتی و اجتماعی میتواند یکی از روشهای
قابل انتخاب این افراد نیز بهشمار آید ،اما در حال حاضر چنین وضعیتی در جامعه ما وجود ندارد .در چنین وضعیتی
وظیفه فعالین سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ما ،نهادهای خودمدیریتی مردمی و سازمانهای حمایتی در این
راستا ،فقط باید توسعه خدمات و کمک به این زنان و نوزادان متولد شده است ،نه شناسایی آنان برای عقیمسازی و
آزار آنها!
در چنین شرایطی ،فعالین جنبش زنان  ،جنبش کارگری ،جنبش دانشجویی ،نهادهای مردمی و فعالین عرصههای
محتلف اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی وظیفه آگاهانه و داوطلبانه و آزادانه انسانی و اجتماعی دارند تا با محکوم کردن
این سیاست فاشیستی حکومت اسالمی ،با تالش پیگیر خود از اقشار ضعیف جامعه همچون کودکان کار و خیابانی،
زنان کارتنخواب و گورخوابها ،آگاهیدهی بهآنها درباره پیشگیری از ایدز ،بیماریها ،توزیع لوازم کاهش آسیب و
انجام تست ایدز بهویژه در بین زنان کارتنخواب باشند و این خدمات و کمکهای مردمی را توسعه دهند.
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