
 آسوده بخوابید، فقرا کشته خواهند شد!

 

در ، که بیان می کرد "باری در جهان و چالش های آنعقیم سازی اج"چندی پیش مقاله ای می خواندم با عنوان 

ایش عقیم فزاین تصمیم منجر به اد. قوانین عقیم سازی دولت ویرجینیا را تایید کر امریکا، دادگاه عالی 7291سال 

قاضی اولیور وندل هولمز در واکنش به نتیجه برنامه اصالح نژادی که در آمریکا در  د.سازی در سراسر کشور ش

. جان کالوین کولیج رئیس جمهور وقت آمریکا "سه نسل از کندذهن ها کافی است"انجام بود گفت که حال 

د که این به معنی آنست که خیلی از کسانیکه مورد عقیم سازی قرار گرفتن "ماندآمریکا باید آمریکا باقی می"گفت: 

  .کسانی بودند که به آمریکا مهاجرت کرده بودند

در اکثر موارد یک جمعیت منتخب وجود دارد که برای عقیم سازی اجباری مورد می گفت  این مقاله در ادامه

هدف واقع شده است. اگر کشور در حال کار بر روی یک برنامه اصالح نژادی باشد، فقرا، اقلیت ها، مبتالیان به 

 .ف آن هستندها، بی خانمان ها و جنایتکاران از اهداصرع، مبتالیان به افسردگی، روسپیان، الکلی

حال این روزها در جامعه خودمان، درون ایران، صحبت هایی را مبنی بر عقیم سازی زنان بی خانمان و روسپیان و 

نان ز است. زیرا نه افراد بی خانمان و طرح بحث برای زنان بی خانمانمی شنویم؛ و  سایر گروه زنان آسیب دیده

 و در نتیجه آنها کسانی هستند که قربانی عقیم سازی قرار می گیرندکسانی هستند که بچه را در خود نگه می دارند 

عده ای موافق و عده ای مخالف این مساله هستند. عالوه بر اینکه هنوز معلوم نیست صحبت از کدام گروه زنان 

 آسیب دیده است، مشخص نیست هدف از انجام این کار دقیقا چیست؟

یا مبتال به انواع بیماری های العالج است؟ آیا هدف پیشگیری از فروش آیا هدف، پیشگیری از تولد نوزاد معتاد 

نوزادان است؟ آیا هدف پیشگیری از بدنیا آوردن نوزادانی است که در آینده مورد آزار و اذیت واقع می شوند؟ 

ورت صاگر هدف مرتبط با هر یک از سواالت فوق باشد، در مرحله بعدی بهتر است پاسخ داده شود که هریک از 

مساله های فوق، چه راه حل های ممکنی دارد و از میان راه حل های موجود برای آن ها، عقیم سازی زنان، چند 

درصد از پیامدهای این مسائل را کاهش می دهد و در مقابل، چند درصد از بودجه ها و هزینه ها را به خود 

ای مقاربتی درمیان جمعیت آسیب دیدگان در اختصاص خواهد داد؟ کاهش آسیب و پیشگیری از انتقال بیماری ه

 مقایسه با موفقیت در هدف این ایده، چه مقدار است؟

http://www.bultannews.com/fa/news/259813/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%86


متخصصان و غیرمتخصصان عزیزی که اجباری نبودن عقیم سازی را بخش انسانی ایده ی عقیم سازی خود می 

ی ارد، فاقد طبقه اجتماعدانند، حق انتخاب را چگونه معنا می کنند؟ زنی که هیچ گونه حمایت اجتماعی موثری ند

است و از ابتدایی ترین حقوق خود محروم است، عقیم سازی را در مقایسه با چه گزینه دیگری انتخاب می کند؟ 

حتی مطرح نمودن عقیم سازی برای زنان آسیب دیده دارای معلولیت های ذهنی، یا مشکالت روانی، امری انسانی 

ون اساسی، دسترسی به خدمات و رفاه عمومی برای تمام اقشار جامعه است؟ است؟ مگر نه اینکه یکی از موارد در قان

یعنی افراد دچار مشکالت روانی و ذهنی، بخشی از افراد جامعه نیستند و حق برخورداری از درمان یا مسکن متناسب 

 با شرایط خود را ندارند؟ این افراد باید عقیم شوند و همواره در شرایط پرخطر باقی بمانند؟

قیم سازی زنان آسیب دیده، یعنی پیشگیری از متولد نمودن نوزادانی که نمی توانند در آینده از حقوق اولیه خود ع

برخوردار باشند. آیا درحال حاضر در همین تهران، محله هایی وجود ندارد که کودکان آن از حقوق خود محروم 

ه بعدی، عقیم سازی زنان این محله هاست؟ آیا در حال هستند و زنان در این محله ها درحال زادو ولد نیستند؟ مرحل

حاضر، زنان کارگر جنسی را هدف قرار داده ایم و توجیه برای عقیم سازی کارگران جنسی، تعدد روابط آن 

 هاست؟ با عقیم سازی آنان از تعدد روابط پیشگیری می شود؟

های اساسی آنان از جمله وظایف مردم و دولت مسئولیت رسیدگی به تامین حقوق اولیه این نوزادان و تامین نیاز

هاست و هیچ کس نمی تواند و حق ندارد این مسئولیت را انکار کند. همانگونه که رسیدگی به وضعیت بهداشتی و 

درمانی اقشار پایین جامعه از جمله این وظایف است. بنابراین اگر قرار است کسی به مسئولیتش رسیدگی کند باید 

 شار جامعه صحبت کند. درباره تمام اق

ازنظر منطقی و اصولی و با توجه به شرایط کنونی اجتماعی در ایران، و تمامی تبلیغات مبنی بر فرزند آوری بیشتر، 

شرایط اجتماعی و میزان  هم چنان تمایل چندانی در زوج های طبقه متوسط برای فرزندآوری وجود ندارد زیرا

. آیا این منطقی است که با توجه به این این طبقه را دشوار می کند کودک برای تامین نیازهای درآمد ها و مخارج؛

صحبت شود؟ خیر. زیرا رشد جمعیت کنونی را با انتخاب  زنان در این طبقه شرایط درباره عقیم سازی به عنوان حق 

برای زنان دهک مشکل مواجه می کند. اما در همین شرایط، چگونه عقیم سازی به عنوان یک راه حل اجتماعی 

های پایین جامعه و آسیب دیدگان مطرح می شود؟ آیا غیر از این است که از تولد و زاد و ولد در طبقه فقیر و پایین 

 جامعه می ترسیم؟ این چگونه تفکری است که فقط می خواهد از تولد فقیر جلوگیری کند؟ 



به جای این کارها درباره مسئولیت های  آیا الزمه تحرک اجتماعی، پویایی اجتماعی در طبقات نیست؟ چرا

یف و آسیب دیدگان اجتماعی صحبت نمی کنیم تا این افراد هم بتوانند خود را به عاجتماعی نسبت به طبقات ض

بردن فقرا  از بین ، تامین آسودگی سرمایه داران وطبقات باالتر و زندگی بهتری برسانند؟ آیا تفکر عقیم سازی

 نیست؟ 

ب های اجتماعی، ریشه در فقر و از بین بردن ساختارهای تبعیض آمیز اجتماعی دارد و تمامی راه حل کاهش آسی

انسان های جامعه در این امر مسئولیت دارند. با کشتن فقرا و پیشگیری از تولد آنان برای کاهش جمعیتشان، نمی 

نجام مسئولیت تولد آنان در جهانی بهتر با ا توان مسائل را از بین برد. آیا بهتر نیست به جای پیشگیری از تولد فقرا، به

های خودمان بپردازیم؟ سرمایه داران، طبقات متوسط، موسسات مردم نهاد، دولت ها و ...  اگر از وجود این 

کودکان در جامعه خود بیزارند، راه حلش قتل عام و جلوگیری از زادو ولد در طبقه آن هاست یا ایفای مسئولیت 

 طبقه است؟خود در مقابل این 

زنان آسیب دیده را به علت آنکه برای جامعه ضرر دارند و نوزادان آنان هزینه هایی را  قصد داریداگر فعاالن عزیز، 

دی فکری ، بهتر است به زو، عقیم کنید و زادو ولد در میان جمعیت آنان را به صفر برسانیدبه جامعه تحمیل می کنند

بزهکاران و عقیم نمودن همگی آنان نماییم، زیرا دیوانگان، تیرباران نمودن  به حال ریختن معتادان در دریا، کشتن

همگی آنان نیز سالمت جامعه را تهدید می کنند و هزینه هایی را بر دوش دولت ها می گذارند و ممکن است هیچ 

ی شان را جمعیت همگیک از آنان در آینده بهتر نشوند )علی رغم آنکه بسیاری از آنان تغییر می کنند( و بهتر است 

در معرض  شدن کودکصفر رساندن جمعیت آنان از متولد اگرچه هیچ گاه نخواهید توانست با به به صفر برسانیم. 

 پیشگیری کنید. زیرا علت ها و ریشه های می شود زن کارگر جنسی، بی خانمان و آسیب دیده آسیب که در آینده،

 د، صرفا در بارداری چنین زنانی نیست. اینتولد نوزادانی که به فروش می رسند یا حقوق اولیه آنان رعایت نمی شو

نیز به چرخه آسیب ها و بزهکاری  هکودکان درحال حاضر در تمامی دهک های اجتماعی وجود دارند و در آیند

وارد خواهند شد. شاید راه حل بهتر برای تفکرتان، عقیم سازی تمام فقرا یا عقیم سازی تمامی خانواده هایی باشد 

ی دارند. اگرچه با عقیم سازی آنان نیز همواره غول شرایط اجتماعی، انسان هایی آسیب دیده، که مشکالت عدیده ا

 متولد خواهد کرد.

 ومخالفت با این تفکر )عقیم سازی( از آن رو اهمیت دارد که از طرفی موجب سلب مسئولیت کنشگران و دولت ها 

ت ها و یگر موجب ترویج بی اخالقی در نگاه به اقلو ازطرفی دینادیده انگاشتن رفع مشکالت ساختار جتماعی است 



. آنان همواره بخشی از جامعه بوده و خواهند بود و اگر کسی از این بابت ناراحت است اقشار محروم جامعه می شود

طالبه متصمیم گیری به جای این گروه از افراد نیست بلکه برنامه ریزی و ، ا به انجام رساند و مسئولیتباید مسئولیتی ر

زدودن انگ ها و برچسب هایی است که علیه  و برای تغییر ساختارهای تبعیض آمیز اجتماعی به همراه آنان گری

 است.آنان شکل گرفته 

 صابره صادقی

 مددکار اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 


