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 دو هفته نامه سیاسی- اجتماعی انجمن اسالمی
دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف

نگاهیبهسازمانمجاهدینخلق،یکتشکیالتقاتلپرور



تنها  و  تهی شوند  عالیقشان  تمام 
در  را  بخش  پیروزی  ایدئولوژی 
این  ببینند؟!  مسعود  به  وابستگی 
به  که دل بستگی  است  آیین  کدام 
همسر و فرزند را مانع جهاد و مبارزه 
الگو  که  اسالم  اسالم؟!  می داند؟ 
این  نبودند.  چنین  هرگز  هایش 
کدام اسالم است که اختالط و روابط 
برای  را  مرد  و  زن  بین  مرز  بدون 
موفقیت در مبارزه نسخه می کند؟! 
این کدام قرائت از اسالم است که 

1

کودکان  سربریدن  مجوز 
عجب!  دهد؟!  می  را 
حرمله  و  یزید  راستی؛ 
مسلمانی  ادعای  هم 

داشتند...
پیش  سال  یک  همین 
را  خون  رد  فیلم  که  بود 

به پیش! آتش!
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دلنوشت

با و گرفته بدست محکم را گوشی
جدیتفریادمیزند:بهپیش!آتش!

بهپیش!آتش!
را صورتش اخم که هم چقدر هر
اضطراب نمیتواند کند، عمیقتر
صدایشراازگوشهایمپنهانکند..

به  سازمان  با  مواجهه ام  اولین 
دانشگاه  با  آشنایی ام  روزهای  اولین 
در  که  روزهایی  همان  برمی گردد. 
باصاحب  دانشگاه،  معرفی  دفترچه 
نامش و شیوه ی کشته شدن او آشنا 
می توانستند  چطور  آدم ها  شدم. 
جدا  عضو  که  باشند  بی رحم  آنقدر 
تا همین چند  که  را  از سازمان  شده 
روز پیش رفیقشان بود، ترور کنند و 

با اسید بسوزانند؟
کار  به  را  حافظه ام  بیشتر  که  کمی 
می اندازم، می بینم اواخر دهه ۸۰ به 
شده  مواجه  سازمان  با  دیگر  نوعی 
سمیه  نام  به  دختری  توسط  بودم. 
سن  کم  دختر  سمیه  پدرش...  و 
اشرف  اردوگاه  به  که  بود  سالی  و 
برده شد اما طولی نکشید که تصمیم 
گرفت برگردد ولی تمام درها به روی 
رنجی  چه  پدرش  آه...  بود.  بسته  او 
رساندند  گوشش  به  وقتی  کشید 
روابط  و  دارد  حرمسرایی  مسعود  که 

آنچنانی...
هنوز هم نمی توانم ارتباط بین رقص 
و خالی کردن مغز از عزیزان و ازدواج 
خلق  برای  مبارزه  با  را  اجباری  های 
از  زنان  و  مردان  باید  چرا  کنم!  درک 

زن  دیگر  که  زنانی  داستان  دیدم. 
خصوصی  نبودند،  مادر  نبودند، 
و  مغز  از  را  احساساتشان  ترین 
جانشان بیرون می ریختند و جسم 
جان  به  و  می شدند  بی رحمی  های 
تا  می افتادند  خودشان  وطنان  هم 
خلق را نجات دهند! چگونه می توان 

با “کشتار”، مردمی را نجات داد؟! 
زنان  این  میان  در  عجیب ترین  فرد 
اسبق  هم دانشگاهی  است.  مریم 
پیش  سال  چهار  سه  همین  که  ما 
انجمن فارغ التحصیالن در بروشوری 
معرفی اش کرده بود. زنی که حاضر 
از  مبارزه  و  ایدئولوژی  راه  در  شد 
همسرش جدا شود و به عقد رهبر 

جدید سازمان درآید و چه کفی می زد 
زن  این  هم  هنوز  سابقش!  همسر 
گره  که  زنی  است.  باور ناپذیر  برایم 
روسری اش را سفت می کند و سوار بر 
تانک دستور قتل عام مجروحان را در 
اربابان  که  کاری  دهد  می  بیمارستان 
را  خود  می کنند.   صهیونیستش 
مجاهد خلق می دانند و به نام اسالم 
می خواهند خلق را از دست حکومت 
اسالمی نجات بدهند، آن هم به روش 

بزرگترین رژیم مسلمان کُش!
سراسر تناقض... 

سراسر فریب...
زاده  مسلمان  اینکه 
ظواهر  جز  ولی  باشی 
دین چیزی از آن نفهمی، 
می خواهد  اقبالی  خوش 
اردوگاه های  یا  آلبانی  که عاقبتت به 

داعش ختم نشود!
به نام آخرین عملیات رسمی که فکر 
»فروغ  می گیرد!  خنده ام  کنم  می 
فروغ  نیست  معلوم  جاویدان«! 
بوده  مسعود  معشوقه ی  کدام  نام 
است! من که ترجیح می دهم آخرین 

پرتوهای افول بناممش! 
دشمن  از  اسالمی  جمهوری  راستش 
کاش  است!  نیاورده  شانس  هم 
مریم و مسعود حداقل کمی استقالل 
به  دست  براندازی  برای  و  داشتند 
دامان سگ های ولگرد منطقه و صدام 
را  دلم  حداقل  این طوری  نمی شدند! 
خوش می کردم که واقعا به فکر نجات 

خلق بوده اند!

روایت دانشجویی مواجهه با سازمان مجاهدین خلق
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آه...پدرشچه
رنجیکشیدوقتیبه
گوششرساندندکه
مسعودحرمسرایی

داردوروابط
آنچنانی...



مروری بر آثار سینمایی و تلویزیونی شاخص با محوریت »منافقین«

قاب نفاق، آینه ی ترور

یادداشت-فرهنگی

با  را  ایران  سینما و تلویزیون دهه ی نودِ 
چه چیز به خاطر خواهیم سپرد؟ احتماالً 
تحوالِت  کارگردان ها،  تازه نفِس  نسل  با 
ورودِ  و  تازه  سوپراستارهای  تکنیکی، 
متفاوت حاکمیت با پدیده هایی مثل اوج 
و سیمای مهر. در میان همه ی این ها اما 
نود،  دهه ی  در  ایران  تلویزیون  و  سینما 
سر  از  هم  را  مختلفی  مضمونِی  تحوالت 
گذراند. تحوالتی که آرام آرام از یک فیلم 
یک  به  تبدیل  و  رفته  فراتر  فیلم  دو  و 
پرداختن  می شد.  شبه جریان  یا  جریان 
که  آن طور  یا  خلق  مجاهدین  به سازمان 
یکی  منافقین،  می کنند  صدایش  مردم 
حاال  است.  مضمونی  تحوالت  این  از 
سریال های  و  سینمایی  فیلم های  تعداد 
و  سازمان  این  محوریت  با  تلویزیونی 
از  بیشتر  بسیار  عجیبش،  تاریخچه ی 
نسل  خاطرات  و  است  پیش  دهه  یک 
جدید  نسل  برای  انقالب،  دوِم  و  اول 
در  منحصر  تاریخ،  تا  شده  گرفته  قاب 
پستوی خاطره ها نماند و برای امروزمان، 
می خواهیم  اینجا  باشد.  درس آموز 
کنیم.  مرور  را  سریال ها  و  فیلم ها  این 

نفوذی
در  شد،  تولید   1387 سال  در  فیلم  این 
اما  درآمد  نمایش  به  هم  فجر  جشنواره 
ندید.  قدر  اعتبارش  و  ارزش  اندازه  به 
از  فیوضی  مهدی  و  کاوری  احمد  روایت 
برای  رزمنده  یک  چندالیه ی  تالش های 
یک  خلق،  مجاهدین  کمپ  به  نفوذ 
بازی  با  که  درآمده  آب  از  مهیج  تریلر 
از نخستین  درخشان امیر جعفری، یکی 

است  ایران  سینمای  جسورِ  فیلم های 
که جنایت های منافقین را پیش چشم 
و  خوب  فیلمنامه ی  می آوَرَد.  مخاطب 
اثری  نفوذی  از  درست،  روایِت  طراحی 
ژانر  قواعد  به  که  ساخته  سرگرم کننده 
دراِم خوب،  یک  دل  در  و  است  پایبند 
و  می برد  پیش  را  سیاسی اش  مضمون 
البته انزجار از ترویست های سرِخ منافق 
می کند.  تثبیت  مخاطب  وجودِ  در  را 

امکانمینا
سینمای  سیاسِی  فیلم های  از  بسیاری 
ایده های  حاصل  نود،  دهه ی  در  ایران 
یک نفر است: مرتضی اصفهانی. کسی 
پرونده های  از  انبوهی  با  روز  یک  که 
ایران  سینمای  وارد  اطالعاتی  و  امنیتی 
شد و دیگر از آن بیرون نیامد. اصفهانی 
استخوان خردکرده های  از  یکی  خود  که 
از  یکی  در  تروریست هاست،  با  مبارزه 
خود  سینمایی  تجربه های  نخستین 
همراه  و  شد  همکار  تبریزی  کمال  با 
فیلمنامه ی  او  برای  توحیدی  فرهاد  با 
با  فیلمی  نوشت.  را  مینا«  »امکان 
مینا  و  کی مرام  میالد  نقش آفرینی 
ساداتی که به اندازه ی سوژه ی جذابش 
خوب نبود و مورد استقبال قرار نگرفت. 
سال های  در  مردی  داستان  فیلم، 
ارتباط  همسرش  که  است   60 دهه ی 
و  دارد  منافقین  با  وثیقی  تشکیالتِی 
کند.  تالش  همسرش  نجات  برای  باید 
فیلم در جشنواره سی وچهارم فیلم فجر 
مختلف  بخش های  در  نامزدی  رکورددار 
بود اما سهم زیادی از جوایز نداشت و 

نرسید. توفیقی  به  هم  عمومی  اکران  در 

سیانور
کارگردان هایی  آن  از  یکی  شعیبی  بهروز 
فیلم هایشان  از  می شود  سخت  که  است 
که  فیلم هایی  تنوع  وجود  با  گرفت.  ایراد 
از  هیچ کدام  در  شعیبی  کرده،  کارگردانی 
در  و  ندارد  چشمگیری  نقص  فیلم هایش 
خالق  بی نقصی،  بر  عالوه  فیلم ها  برخی 
هم هست. »سیانور« شاید بهترین فیلم 
از بحران های  بهروز شعیبی باشد. روایتی 
در  خلق  مجاهدین  سازمان  ایدئولوژیک 
سال های پیش از پیروزی انقالب. داستانی 
اعضایش  از  بعضی  که  سازمانی  دروِن  از 
و  کنند  جارو  را  خدا  پای  زیر  می خواستند 
دست آخر کارشان به کشتن و مثله کردِن 
این  از  »سیانور«  رسید.  دوستانشان 
مجاهدین  کج اندیشِی  و  جهل  که  جهت 
روایت  انقالب  از  پیش  روزگارِ  در  را  خلق 
است. دیدنی  و  عبرت آموز  می کند، 

ماجراینیمروز
و  زاویه  هر  از  مهدویان  محمدحسین 
پدیده های  از  یکی  نگاهی،  نوع  هر  با 
ایران  تلویزیون  و  سینما  بی چون وچرای 
روزهای  »آخرین  با  که  کسی  است. 
با  شد،  چهره  تلویزیون  در  زمستان« 
»ایستاده در غبار« اوج گرفت و در »ماجرای 
تحمیل  ایران  سینمای  به  را  خود  نیمروز« 
و  فشرده  مرور  یک  نیمروز  ماجرای  کرد. 
سال   در  منافقین  جنایات  بر  خوش ریتم 
ترورهای  نمایش  از  ابایی  فیلم،  60 است. 
منافقین  مهندسی شده ی  و  وحشیانه 
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وقایع

تمامجزئیاتزیربراساساعترافنامهی
مدارک نیز و منافقین سازمان عوامل
بدستآمدهازالنههایتیمیآنهاست.

همه چیز از یک سرقت موتور سیکلت در 
خیابان کمال تهران شروع شد، خسرو زند 
یک  دزدیدن  قصد  دیگری  فرد  همراه  به 
را داشت که توسط مردم  موتور سیکلت 
دستگیری  هنگام  در  شد.  دستگیر 
ونیز  است  مسلح  او  که  شد  مشخص 
سعی به مصرف سیانور کرد که خود کشی 
و  اسلحه  به  توجه  با  ماند.  ناکام  اش 
کپسول سیانور بعد از بهبود نسبی سریعا 
خسرو  شد.  داده  خسرو  بازجویی  ترتیب 
در بازجویی تمام سعیش را می کرد تا برای 
تخلیه و از بین بردن اطالعات داخل خانه 
که  بازجویی  از  بخرد. قسمتی  زمان  تیمی 

عینا آمده است...

منظوری  چه  به  را  مهمات  و  بازجو: سالح 
حمل می کردید؟

عبور  درگیری  محل  از  وقتی  خسرو: 
کسی  و  بود  افتاده  ای  اسلحه  می کردم 
به  تا  برداشتم  آن را  من  نبود،  آن  متوجه 

کمیته تحویل بدهم.
...

بازجو: علت استعمال قرص سیانور جهت 
خودکشی توسط شما چه بوده؟

چه  سیانور  قرص  نمی دانم  من  خسرو: 
چیزی است و نمی خواستم خودکشی کنم 
... و به علت دعوا چوب به سرم خورد و 

بی هوش شدم.
مصرف  درخصوص  پزشک  نظریه  بازجو: 
رسید،  شما  رویت  به  کتبا  سیانور 

توضیحتان چیست؟
...

خسرو که با استفاده از توجیهات احمقانه 
آرام  آرام  داشت،  زمان  خریدن  در  سعی 
تا  شد  مجبور  شواهد  ارائه  به  توجه  با 
در  که  بدهد  ارائه  را  اطالعاتش  از  بخشی 
ابتدا توسط بازجو مکان خانه تیمی بعد از 

گرفتن چند آدرس اشتباه به دست آمد.
با درگیری تخلیه شده  در خانه تیمی که 

بود، عالوه بر سالح، گزارشی از دفن سه 
خط  دست  با  شده  بندی  بسته  جسد 
خسرو کشف شد. این گزارش دریچه ای 
بود که هیچ کس نمی دانست به کشف 

چه جنایت سیاهی ختم می شود.

ابتدا خسرو انکار می کرد و حتی می گفت 
با  ولی  اوست  برای هم خانه ای  برگه  که 
خط  دست  با  گزارش  که  این  به  توجه 
خود او نوشته شده بود، مجبور به اظهار 
آشکارسازی  محل دفن شد. بعد از حفر 
ماموران  فیض،  باغ  حوالی  دفن  محل 
رو  به  رو  شده  بسته بندی  جسد  سه  با 
شدند که به روشی وحشیانه شکنجه و 

مُثله شده بودند.
ذکر  خسرو  از  شده  کشف  گزارشات  در 
شده  کنده  قبل  از  گودال  که  بود  شده 
حین  در  اجساد  انتقال  مامورین  بود. 
و  تنفس  خِرخِر  صدای  متوجه  انتقال، 
جان کندن افراد بسته بندی شده گشته 
و  دستور  به  عمل  خاطر  به  ولی  بودند 
و  تمام  را  کار  باالتر  مسئولین  رضایت 

کمال انجام دادند.
یک  پی  در  خسرو،  اعترافات  پی  در 
شواهد  شدن  پیدا  و  عملیات  سلسله 
شناسایی  شکنجه گر  عوامل  کلیه  دیگر، 
که  می گیرند  قرار  تعقیب  تحت  و  شده 
آنان  از  عده ای  عملیات  رشته  چند  طی 
کشته می شوند و عده ی دیگری دستگیر 
شده  دستگیر  افراد  جمله  از  می شوند. 
فردی به نام مهران اصدقی بود که دارای 
و  تهران”  نظامی  اول  “فرمانده  سمت 
تحت امر حسین ابریشم چی در سازمان 
از عوامل  با توجه به شواهد   منافقین و 

اصلی شکنجه بوده است.

در  مدت ها  مهران  دستگیری،  از  پس 
به  مربوط  حقایق  و  جزئیات  کتمان  پی 
رو کردن  به  رو  با  بود منتها  این جنایت 
او با اعترافات افراد تحت امرش، مجبور 
شد به گوشه ای از این جنایت پلید به 
صورت آمیخته به دروغ اشاره کند. بعد 
با مشاهده  نیم سال،  و  یک  از گذشت 
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درست،  دراماتیِک  سیرِ  یک  طی  و  ندارد 
ترورِ  تیِم  بر  غلبه  شادِی  در  را  مخاطب 
می کند. 60 شریک  زمستان  در  منافقین 

ردخون
نیمروز،  ماجرای  چشمگیر  موفقیت 
به  را  فیلم  این  تهیه کننده ی  و  کارگردان 
صرافت ساخت قسمت دومش انداخت. 
ادامه ی ماجرای نیمروز است،  »رد خون« 
این بار در سال 67 و ایام عملیات مرصاد. 
دشمن  مهمان  منافقین  که  روزهایی  در 
به  همان جا  از  و  شده   ایران  متخاصِم 
در  مهدویان  می کنند.  حمله  ایران  مردم 
از  و  شده  اشرف  کمپ  وارد  خون«  »رد 
بی رحمِی  و  منافقین  درونی  مناسبات 
می گوید.  دوستانش  و  زریباف  عباس 
فیلم، عریان تر از قسمت اول، جنایت های 
این  از  و  می کشد  تصویر  به  را  منافقین 
سال ها  آن  در  که  نسلی  برای  حیث، 
دارد.  زیادی  گفتنی های  نکرده،  زندگی 

ارمغانتاریکی،پروانهونفس
با سریال »زیرخاکی« مهمان  این شب ها 
خانه های مردم است اما پیش از این سریال 
طنز، جلیل سامان با مجموعه های جذاب 
شناخته   منافقین  پیرامون  دقیقش  و 
»ارمغان  با  سامان  سه گانه ی  می شود. 
تاریکی« آغاز شد. سریالی که در سال 89 
از شبکه 3 پخش شد و اقبال مخاطبان را 
به همراه داشت. سه سال بعد، »پروانه« 
و چهار سال بعد از آن »نفس« روی آنتن 
تلویزیون  مخاطبین  تا  رفت  شبکه3 
بشناسند. را  منافقین  بیشتر  کمی  هم 

دستانیکهخالینیست
در  ایران  تلویزیون  و  سینما  دستان 
و  نیست  خالی  منافقین،  مساله ی 
نود،  دهه ی  باکیفیِت  عمدتاً  تولیداِت 
خوبی  محتوایِی  و  هنری  پشتوانه ی 
کرده.  ایجاد  نحس  سازمان  این  درباره ی 
فیلم ها  همین  بر  ساده ای  مرور  شاید 
پیشینه ی  شناخت  برای  سریال ها،  و 
کافی  خلق  مجاهدین  سازمان  جنایات 
و  سابقه   با  حتی  را،  هرکسی  و  باشد 
این  برای  پادویی  از  خانوادگی،  زمینه ی 
دهد.  پرهیز  تروریست،  و  قاتل  سازمان 

روایـتـی از یـک عمـلیـات وحـشـیـانه

مهندسِی جــنـایــت
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ناچار  به  تکمیل شده  و کمال شواهد  تمام 
مجبور شد به جزئیات جدیدی از این جنایت 

اعتراف کند.

تعداد  اردیبهشت   12 از ضربه  بعد  مهران: 
خورده  ضربه  ما  تیمی  های  خانه  از  زیادی 
در  سازمان  مرکزیت  از  زیادی  افراد  و  بود 
این درگیری ها کشته شدند. بعد از این، از 
طرف مسئولین باال گفته شد »کارهایتان را 
متوقف کنید... ما می دانیم که ضربات فوق 
برای  بوده...  اطالعاتی  های  شبکه  طریق  از 
این که بهتر بفهمیم چگونه این خانه ها لو 
رفته باید به بنگاه ها مراجعه و با تهدید از 

آنها اطالعات بگیریم...«
به  مراجعه  که  گفتند  ما  به  مدتی  از  بعد 
بنگاه ها کار اشتباهی بود ما باید افرادی را 
دارند  شرکت  ضربات  این  در  مستقیما  که 
اطالعات  آنان  از  شکنجه  با  و  بدزدیم  را 

بگیریم....
گفتند »به کلیه خانه های تیمی این خط را 
بدهید که اگر در اطراف خانه افراد مشکوکی 
دیدید سریع اقدام کنید، آنها را بدزدید و به 
خانه تیمی ببرید و شکنجه کنید و اطالعات 

بگیرید«
 بعد از صدور این فرمان تعداد زیادی حکم 
داده  ما  به  هم  سپاه  و  کمیته  جعلی  های 

شد.
امن  هنوز  که  سازمان  های  خانه  از  برخی 
برای  شدند.  شکنجه گاه  به  تبدیل  بودند 
عدم  در ضمن  و  بیرون  به  نفوذ صدا  عدم 
اتاق  سرتاسر  همسایگان،  توجه  جلب 
الیه  سه  اسفنجی  مشمع  با  را  شکنجه 
را  عملیات ها  این  نام   سازمان  پوشاندند. 
عملیاتمهندسی گذاشته بود و طبق اسناد 
اعضا  به  از خانه های تیمی  آمده  به دست 
اسالمی هم  که جمهوری  می کرد  القا  چنین 
مقابله  برای  و  است  مهندسی  سازمان  یک 
به عملیات مهندسی کرد  باید دست  آن  با 
نشدیم  حاکم  که  زمانی ست  تا  »این  البته 
و بعد از حکومت دیگر شکنجه نمی کنیم«. 
جمالت زیر عینا از اسناد النه های تیمی به  

دست آمده
»خالصه جنگ ما با خمینی جنگ دو سازمان 

مهندسی است«
عملیات  از  پیچیده تر  خیلی  مهندسی  »کار 
شکنجه  هست.  بریدن  احتمال  است. 
حاکم  وقتی  ولی  مجبوریم.  چون  می کنیم 

شویم نمی کنیم«

این عملیات ها برای منافقین آن قدر مهم 
از سران  )یکی  ابریشمچی  که حسین  بود 
منافقین( خانه امن خود را به این موضوع 

اختصاص داده بود.
6 نفر  بر روی  این عملیات های مهندسی 
انجام شد. از پدری که هر روز فرزندانش 
خالی  ماشین  با  و  می برد  استخر  به  را 
روبروی خانه تیمی منافقین توقف می کرد 
را  فرزندانش  و  تمام شود  استخر  زمان  تا 
سوار کند تا فردی از خود منافقین که به او 
مشکوک شده بودند. از این 6 نفر تنها 3 
نفر پاسدار کمیته بودند و بقیه افراد عادی 
بودند؛ الزم به ذکر است که پاسدار کمیته 
است،  متفاوت  پاسداران  سپاه  پاسدار  با 
60 وظیفه پاسداران کمیته حفظ  در دهه 

امنیت محالت بوده است.
 

این بخش از مقاله حاوی محتوای شدیدا 
نامالیم و خشنی ست. در صورت لزوم از 

خواندن آن صرف نظر کنید.
بخشی  نمایش  مطالب،  این  ذکر  علت 
خواننده  به  منافقین  سازمان  چهره ی  از 

است. 

خیابان  در  که  دیگری  خانه  در  مهران: 
ویژه  بخش  مرکزیت  افراد  داشتیم  کارون 
ابریشمچی  حسین  و  کتیرائی  مهدی  که 
بودند جمع شده بودند و فردی که مسئول 
حفاظت این خانه بود جواد محمدی با نام 

مستعار “طاهر” بود.
طاهر در حین مراقبت از خانه و دیدبانی، 
طالب  )شهید  فردی  که  می کند  مشاهده 
 ... ایستاده است  خانه  بیرون  طاهری( 
دیگر  جوان  یک  همراه  را  فرد  آن  بعد  روز 
)شهید محسن میرجلیلی( در همان مکان 
می شود  مشکوک  طاهر  می کند.  مشاهده 
اطالع  بودند  خانه  در  که  باال  افراد  به  و 
می دهند... آنها به طاهر می گویند این دو 
سه  همراه  به  طاهر  و  بدزدید  باید  را  نفر 
می کنند.  آنها  دزدیدن  به  اقدام  دیگر  نفر 
آنها  به  و  پیچیده  آن ها  جلوی  ماشین  با 
شما  به  و  هستیم  کمیته ای  ما  می گویند 
مشکوک شده ایم و با زور و تهدید آنها را 
داخل ماشین می اندازند و به ساختمانی که 
از قبل آماده کرده بودند )خانه امن حسین 
در  می برند.  بهار(  خیابان  در  ابریشمچی 
با  موضع  با همین  می خواستند  خانه هم 
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ولی  بگیرند  اطالعات  تا  کنند  برخورد  آنان 
برادران  می کنند  اتاق  داخل  را  آنان  وقتی 
دیوار  به  که  خیابانی  پاسدار، عکس موسی 
چسبیده بود را می بینند و متوجه می شوند 
شده اند.  ربوده  کسانی  چه  وسیله  به  که 
ابتدا سکوت می کنند....  از  به همین خاطر 
با  و  نشانده  روی صندلی  را  پاسدار  برادران 
طناب دست ها و پا های آنها را می بندند و با 

کابل به سر و صورت و بدن آن دو می زنند.

که  قربانی  مسعود  روز ها  همین  در  مهران: 
مسئول من بود به من گفت مسئولیت این 
رفتم  خانه  به  صبح  است،  من  با  بازجویی 
)برای افزایش ترس پاسداران( نقاب پارچه ای 
به صورت زدم. به همراه مصطفی و شهرام 
و محمدرضا، کار شکنجه را شروع کردیم ... 
باکابل میزدیم ... دهانشان را با پارچه گرفته 
مرتب  آنها  نرود،  بیرون  به  صدا  تا  بودیم 
مطالب را تکذیب می کردند و هنگامی که از 
ضربات دردشان می آمد هللا اکبر می گفتند. 
در اثر زدن با کابل تاول هایی که روی پای آنها 
به  می شد.  جاری  خون  و  می خورد  ترک  بود 
مصطفی گفتم پاهایشان را باندپیچی کند تا 
بتونیم مجددا آنها را بزنیم ... از عصر دیگر 
امکان شکنجه نبود چون کوچه خلوت بود و 
سکوت بود و ممکن بود یکبار صدایی بکنند 
... لذا فقط به  و همسایه ها متوجه شوند 
آنها فحش می دادیم و می خواستیم با حرف 
آزادی گولشان بزنیم تا به ما اطالعات دهند 
جواد  همراه  به  قربانی  مسعود  بعد  روز   ...
از  محمدی به خانه آمدند ... مسعود گفت 
پیش بچه های باال می آید و قدردانی آنها را 
ما رساند.  به  اصلی در شکنجه  بابت نقش 
گرفتن  ما  اصلی  کار  حاضر  حال  در  گفت 
اطالعات از این پاسداران است. بچه های باال 
طرحی دارند که ما بعد از گرفتن اطالعات این 
دو نفر، این ها را با ماشین به خیابان ببریم 
رگبار  به  و  کنیم  رها  خیابان  در  سپس  و 
به  کوکتل   2 با  را  آنها  بعد جسد  و  ببندیم 
آتش بکشیم تا بقیه پاسداها بفهمند ما با 
دشمنان خود چگونه رفتار می کنیم. سپس 
مسعود اضافه کرد ما باید از اینها اطالعات، 
سپس  بگیریم.  انتقام  صورت  این  غیر  در 
دست به کار شدیم من و مسعود قربانی باال 
سر محسن میرجلیلی رفتیم و جواد محمدی 
و مصطفی معدن پیشه سراغ طالب طاهری 
رفتند .... مسعود قربانی خطاب به محسن 

گفت شنیده ام تو اطالعات نمی دهی!
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میدانی ما با دشمنان چطور رفتار می کنیم؟ 
سپس  می پزیم.  را  تو  ندهی  اطالعات  اگر 
داغ  که  اتو    ... بیاور  را  اتو  گفت  من  به 
از فاصله بین تکیه گاه صندلی و محل  شد 
کرد  نزدیک  محسن  کمر  به  آنرا  نشستن 
طوری که او گرمای اتو را فقط احساس کند 
اتو داغ است. )محسن( به من خیره شده 
قربانی  مسعود  زد.  نمی  حرفی  هیچ  و  بود 
مجددا سوال کرد حرف می زنی یا نه؟ که به 
دنبال این حرف ناگهان اتو را به کمر محسن 
حالت  با  درد  از شدت  که محسن  چسباند 
عجیبی دهانش را باز کرد و سپس از هوش 
رفت من خیلی ترسیده بودم، خود مسعود 
ولی سعی می کرد خودش  بود  هم ترسیده 
آب  گفت  مسعود  بدهد.  جلوه  مسلط  را 
سرد رویش بریز تا به هوش بیاید. از حمام 
بیرون رفتم وارد اتاقی شدم که طالب در آن 
بود ... ناگهان بر اثر درد تکان شدیدی خورد 
خفه  گفت  جواد  بزند،  حرفی  می خواست 
شو و با مشت در دهان طالب زد طوری که 
دندانش شکست و دهانش خونی شد باز که 
خواست حرفی بزند جواد گفت االن حالیت 
می کنم سپس میله سربی را برداشت و به 
دهان و فک طالب زد وقتی طالب دهانش 
را باز کرد دندان های شکسته اش به همراه 
به   .... ریخت  شلوارش  روی  آب  و  خون 
حمام برگشتم محسن به هوش آمده بود. 
مسعود گفت باید با آب داغ حال اینها را جا 
آورد. من آب داغ آوردم مسعود به من گفت 
یک  را  آب  می خواستم  بریز.  پا هایش  روی 
دفعه خالی کنم که مسعود به من اشاره کرد 
تا بیشتر زجر  را یواش یواش بریز  آب داغ 
بکشد ... تاول پاهایش ترکیده بود و شکل 
پاها  پوست   ... بود  کرده  پیدا  وحشتناکی 
از هم جدا می شد ... مسعود به من گفت 
های  دست  روی  آنرا  بعد  و  بده  را  داغ  آب 

پف  محسن  های  دست  ریخت.  محسن 
کرد و چروک شد و حالت پختگی داشت. 
از حمام  بودم  کرده  عرق  که  حالی  در  من 
خارج شدم و به اتاق طالب رفتم. با صحنه 
پوست  که  دیدم  شدم  مواجه  دلخراشی 
سمت راست سر طالب به همراه موهایش 
با چاقوی  و جواد محمدی هم  کنده شده 
شده  بیهوش  که  طالب  سر  باالی  خونی 
بود ایستاده بود ... وقتی طالب به هوش 
درحالی  بزند  حرف  نمی توانست  می آمد 
ناله  می کرد  باز  را  دهانش  سختی  به  که 
هایی از او شنیده می شد و جواد با حالت 
عصبانی از او می پرسید چرا حرف نمی زنی؟ 
گوش  باالی  را  خود  چاقوی  مصطفی   ....
طالب گذاشت )شروع به مثله کردن طالب 
کرد( ... طالب از شدت درد بیهوش شد ... 
برای من این شیوه شکنجه عادی شده بود 
..  اگر ابتدا این صحنه ها را می دیدم نمی 
توانستم باور کنم که ما دست به این کارها 
می زنیم ولی فکر کردم و گفتم تشکیالت 
این کارها را گفته پس حتما درست است 
و اگر نتوانم خود را با این شیوه هماهنگ 
کنم اشکالی در من است ... جواد در این 
هنگام که طالب بیهوش بود چاقو را کنار 
چشم طالب گذاشت و فشار داد که خون 
از چشمش بیرون می ریخت و وقتی طالب 
به هوش آمد با آن چشم جایی را نمی دید 
... به حمام برگشتم من محسن را با کابل 
را می کشید.  او  می زدم و مسعود مو های 
از  را  طبیعی اش  مقاومت  محسن  بدن 
باز  را  دهانش  که  وقتی  بود  داده  دست 
می  بیرون  گندیدگی  شدید  بوی  می کرد 
از کشیدن  بار هم مسعود پس  آمد. یک 
مو های محسن دست هایش پر مو شده 
که  اتاقی  به  نداشتم  رمقی  دیگر   ... بود 
طالب در آن شکنجه می شد رفتم جواد با 

انبردست در حال کشیدن دندان های طالب 
بیرون  شدیدی  خون  طالب  دهان  از  بود 
می خواست  اطالعات  او  از  جواد  و  می آمد 
بده  ما  به  را  دوستانت  آدرس  می گفت   ...
این  ادامه  )از   ... نمی داد  جوابی  طالب  که 
مطالب  باالی  خشونت  علت  به  توضیحات 

صرف نظر می شود( 

گفته های مهران و با گزارش پزشکی قانونی 
و آثار شکنجه مطابقت می کرد.

که  می شود  معلوم  باز  مهران  بازجویی  در 
حقایق را کامل نگفته و فرد کفاشی را به دلیل 
این که همسرش با سپاه در ارتباط بوده بعدا 
دزدیده بودند و به همراه این دو پاسدار -با 
آن که فهمیده بودند او هیچ اطالعاتی ندارد- 
جهت انتقام شکنجه می کردند و نیز معلوم 
شد که حسین ابریشمچی و مهدی کتیرایی 

نیز در این شکنجه ها دست داشتند.

معدن پیشه  مصطفی  عصر  حوالی  مهران: 
خوردن  تکان  اثر  در  دست پاچگی  علت  به 
کرد. شلیک  تیری  حمام،  داخل  در  محسن 

مجبور به تخلیه خانه شده بودیم. تصمیم 
گرفتیم  کفاش  و  پاسداران  بردن  بین  از  به 
آنها را روی صندلی بستیم و چشمانشان را 
نیز بستیم و با همان میله های سربی آنها 
را بیهوش کردیم )با ضربه به سر( و سپس 
 ... کردیم  تزریق  بدنشان  به  آمپول سیانور 
 ... آنها خارج می شد  از گلوی  صدای خر خر 
داخل  که  کردیم  پیچ  طناب  طوری  را  آنها 
بسته   ... بشوند  جا  ماشین  عقب  صندوق 
ها را در داخل صندوق عقب گذاشتیم و به 
طرف خیابان نظام آباد راه افتادیم تا ماشین 

را تحویل خسرو زند بدهیم.
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میراثمالتوس
به  تاریخ  در  که  شخصی  اولین  احتماال 
مسئله  به  یکپارچه  و  قاعده مند  صورت 
رابرت “توماس پرداخته  جمعیت  کنترل 
است.  انگلیسی  اقتصاددان  مالتوس” 
زندگی  آینده  به  نسبت  مالتوس  نظریات 
بدبینی  مقادیری  با  همراه  مدرن  بشر 
است؛ او اعتقاد داشت درگذشته طبیعت 
مانند جنگ، قحطی  از عواملی  استفاده  با 
تعداد  بین  تعادل  نوعی  طبیعی  بالیای  و 
که  می کرد  برقرار  میر  و  مرگ  و  متولدین 
حد  در  را  جمعیت  رشد  نرخ  تعادل  این 
قابل قبولی نگه می داشت اما با پیشرفت 
و توسعه تکنولوژی و افزایش توانایی بشر 
برای مقابله با بیماری ها و خشم طبیعت، 
چشمگیری  تغییرات  میر  و  مرگ  میزان 
کرده است و این در حالی است که زادوولد 
از  می کند.  رشد  گذشته  شیوه  همان  با 
طبیعی  تعادل  پدیده  این  مالتوس  نظر 

تهدید  را  بشریت  بقای  و  برده  بین  از  را 
قاعده  این  بر  او  می کند. اساس نظریات 
تصاعد با »جمعیت که  است  استوار 
تولید که حالی در میکند رشد هندسی
تصاعد با حالت بهترین در غذایی مواد

حسابیباالمیرود«
جهان  با  رابطه  در  او  جمع بندی 
چنین  که  بود  این  پیش رو  توسعه یافته 
جهانی، صرفا محلی برای بقای انسان های 
هيچ گاه  البته  مالتوس  است.  توانمندتر 
براي نظريه خود معتقد به تحديد نسل 
بارداري  از  پيشگيري  شيوه هاي  طريق  از 
مجموعه  او  نظر  از  نشد،  جنين  يا سقط 
كاهش  هدف  به  رسيدن  براي  اقدامات 
و  مردمي  اقدامات  دو دسته  به  جمعيت 

دولتي تقسيم مي شود:
در اين روش افراد جامعه بايد از برقراري 
بپرهيزند،  ازدواج  از  پيش  جنسي  رابطه 
زودهنگام  و  موعد  از  پيش  ازدواج  از 

پایان رویای ایرانی...

ورودی 94 کارشناسی مهندسی مکانیکعلی پرویزی

»مادرقبالکشوروجامعهخودمسئولیم«
احتماالشماهمبااینگزارهموافقهستید،البتهشایدهمنباشید!ولیدرکشوریزندگیمیکنیدکه
اکثرمردمآناینگونهمیاندیشند.مهمتریناصلیکهاینگزارهبرآناستوارشدهایناستکههر
تصمیممابهجزاثرگذاریبرزندگیشخصیمیتواندبروضعیتکشورومردممانیزاثرگذارباشد.
نقشآفرینیسلبییاایجابیدرحوزهفرزندآوریومسئلهجمعیتحتیدرحداقلیترینسبکنگاهاز
منظرتامیننیرویکارآیندهموضوعیتداشتهوسرنوشتمابسیاربهآنگرهخوردهاست.بررسیاین
مسئلهدرسطحزندگیشخصیوخانوادگیافرادبیشتردرسطوحفرهنگیتنظیمخانوادهمطرحبوده
وموضوعایننوشتارنیست،دراینجاقصدداریماینمسئلهرادرسطحکالنبررسیکردهوروند

تاریخیکهکشورمانطیکردهرابازبینیکنیم.
براي  نيز  ازدواج  از  پس  و  شود  پرهيز 
از  المقدور  حتي  نسل  ازدياد  از  جلوگيري 
با  نيز  دولت  نمایند.  پرهیز  فرزندآوری 
گذاشتن  همچون  سياست هايي  اعمال 
نسبت  تنظيم  ازدواج،  سن حداقل
از  انسان ها  دادن  كوچ  با  كشور  جمعيتي 
مناطق پرجمعيت به كم جمعيت و مهم تر 
از همه »لغو هرگونه كمك به فقيران« به 
كنترل جمعيت بپردازد. ایده های جمعیتی 
مالتوس در عصر خود موافقان و مخالفان 
گروهي  داشت.  دنبال  به  را  سرسختی 
عنوان  اجتماعي  علوم  نظران  صاحب  از 
»نئومالتوسي« را براي خود انتخاب كردند  
و به حمايت از عقايد وي در راستاي كاهش 
و كنترل رشد جمعيت برخاستند؛ كار آن 
صاحب نظر  ماركوس،  كه  گرفت  باال  قدر 
انگليسي حتي استفاده از روش هايي نظير 
خفه كردن كودكان با وسيله هاي بدون درد 

را مجاز مي دانست! در آن سو 

چرا باید افراد دیگری را به این دنیای پرهیاهو دعوت کنیم؟
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مخالف  مهم ترين  بي شك  ماركس  کارل 
مالتوس به شمار مي رفت. او ريشه فقر را 
در شكل گيري نظام طبقاتي و رنج كارگران 
را ناشي از استثمار توسط طبقه سرمايه دار 
الگوي  نمي توان  بود  معتقد  و  مي دانست 
جمعيتي خاص و جهان شمول برقرار كرد و 
اين مسئله به وضعيت توليد در يك كشور 

بستگي دارد.

دوقرنبعد!
طرفداران  که  تالشهایی  همه  وجود  با 
او  ایده های  پیاده کردن  برای  مالتوس 
الگوی  از  چندان  مدرن  جهان  داشتند، 
رشد  و  نکرد  پیروی  مالتوس  جمعیتی 
بتوان  شاید  کرد،  پیدا  ادامه  جمعیت 
جمعیتی  مسیر  همین  طی شدن  گفت 
مالتوس  تئوری های  دیگر  هرچیز  از  بیش 
رو در بوته آزمایش قرارداد. جهان ما امروز 
از  بزرگتر  برابر   8 ساکنین  تعداد  منظر  از 
آن  جهان مالتوس است و درعین حال در 
معضالتی نظیر گرسنگی و کمبود امکانات 
»توزیع  از  ناشی  که  آنچه  جز  بهداشتی، 
دیده  کمتر  بسیار  است،  منابع«  ناعادالنه 
از  را می توان  می شود. تئوری های مالتوس 

سه منظر مورد نقد و بررسی قرارداد:

و  علمی  پیشرفت های  مالتوس   .1
بشر  زندگی  تسهیل کننده  که  تکنولوژی 
است را مدنظر قرار نداده است. پیشرفت 
را  عمومی  بهداشت  توسعه  تکنولوژی، 
که  بیماری ها  از  بسیاری  و  داشته  درپی 
امکانات  صرف  نیازمند  آنها  با  مقابله 
قابل  سادگی  به  امروزه  بوده  عظیمی 
پیشگیری و درمان است؛ روش های نوین 
طیور  و  دام  پرورش  امکان  نژادی  اصالح 
قابل  و  محیط  با  سازگارتر  ویژگی هایی  با 
غذا  عنوان  به  بشر  نوع  برای  استفاده تر 
را فراهم کرده و در کشاورزی بشر تا آنجا 
پیش رفته که »مشابه آنچه رژیم اشغالگر 
می دهد«  انجام  سینا  صحرای  در  قدس 
نیز  را  بیابان ها  نظیر  لم یزرعی  زمین های 

زیر کشت ببرد.

عنوان  به  انسان  نقش  مالتوس   .2
مصرف کننده را به خوبی درنظرگرفته ولی 
نقش او به عنوان تولیدکننده را به درستی 
مدیریت  درصورت  نکرده است.  لحاظ 
تا  می تواند  انسان  هر  منابع  مناسب 
و  کاال  خود  شخصی  نیاز  چندصدبرابر 
نشان  پژوهش ها  کند،  تولید  خدمات 
می دهد نرخ رشد تولید غذا و امکانات از 
از  بزرگتر  امروز حتی  به  تا  مالتوس  دوره 

برای  مالتوس   که  است  هندسی  تصاعد 
رشد جمعیت قائل بود!

و  غذا  موضعی  کمبود  علت  مالتوس   .3
جمعیت  کثرت  زاویه  از  تنها  را  امکانات 
بررسی کرده و نقش مصرف گرایی و اسراف 
عنوان  به  نگرفته است؛  درنظر  را  منابع 
مثال دورریز مواد غذایی کشور ما )که این 
دورریز جدای از مصرف بی رویه ای است که 
در برخی از منابع داریم( برای سیرکردن 25 
کاهش  و  کافیست!  دیگر  انسان  میلیون 
و  فرهنگ سازی  با  دورریز  از  میزان  این 
مصرف  الگوی  اصالح  برا  قانون گذاری 

امکان پذیر است.
حدباالیی  یک  درنظرگرفتن  وجود  این  با 
اجتناب ناپذیر  کشورها  جمعیت  برای 
سر  بر  بیشتر  مباحثات  و  میرسد  به نظر 
تعریف  باید  کجا  حد  این  که  است  این 

شود.

ایرانپیشازانقالب
در  دوساله  قحطی  دوره  از  گذر  از  پس 
ایرانی  میلیون   9 مرگ  به  منجر  که  ایران 
شد، جامعه ایرانی به صورت خودجوش و 
غیرسازمان یافته به بازسازی جمعیتی خود 
پرداخت. جامعه ایرانی که در آن دوره بیشتر 
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شامل قشر روستایی و کشاورز می شد، ازدیاد نسل را به منزله 
افزایش نیروی کار تلقی می کرد، همچنین فرهنگ عمومی ایران 
به پشتوانه مفاهیم اسالمی، جوانان را به ازدواج آسان تشویق 
می کرد. در نتیجه این فرهنگ طی حدود 40 سال جمعیت کشور 
با رشد 250 درصدی به حدود 22 میلیون نفر رسید. هرچند در 
همین دوره روشنفکرانی که پیرو ایده های مالتوس بودند نسبت 
به این نرخ رشد جمعیت ابراز نگرانی می کردند اما از آن جایی که 
ازدواج زودهنگام و فرزندآوری سریع، شکاف نسلی میان والدین 
نو  نسل های  فرزندآوری  فرهنگ  می نمود،  کمرنگ  را  فرزندان  و 
گذشته  نسل های  فرهنگی  تاثیر سابقه  تحت  از هرچیز  بیش 
بود. البته رونق شهرنشینی و کوچ جمعیت روستایی به سمت 
شهر تا حدی در تغییر فرهنگ عمومی جامعه موثر بود و این 

جمعیت  رشد  نرخ  از 
کشور می کاست.       

مجموعه  اولین 
کشور  در  که  منسجمی 
حوزه  مطالعات  به 
پرداخته  جمعیت 
عالی  »شورای  است، 
است  خانواده«  تنظیم 
بهداری  وزارت  در  که 
وقت تشکیل شده بود. 
این شورا در سال 1341 
ستاره  ریاست  با  و 
مامور  فرمانفرمائیان 

عنوان  به  او  از  امروز  )که  متحد  ملل  سازمان  جمعیت  شورای 
اولین خیر زن ایرانی یاد می شود( تشکیل شد و با »غیرعادی« 
تلقی کردن رشد جمعیت ایران برای اولین بار سیاست «تحدید 
تبلیغات  این سیاست ها شامل  کرد.  پیاده  در کشور  را  نسل« 
رسانه ای با شعار دوفرزندکافیهو همچنین توزیع رایگان لوازم 
پیشگیری از بارداری در روستاها می شد. درنتیجه اقدامات این 
شورا، برای اولین بار شتاب رشد جمعیت کشور به صفر رسید 
درصد   1.0 جمعیت  رشد  نرخ   1357 سال  پایان  تا  ادامه  در  و 

کاهش یافت.

وپسازانقالب  
»تنظیم  طرح  خمینی  امام  دستور  به  بالفاصله  انقالب  از  بعد 
ایشان  شخص  مکرر  تاکیدات  همچنین  شد،  لغو  خانواده« 
رشد  نرخ  شد  موجب  نسل  ازدیاد  و  فرزندآوری  مسئله  روی 
درصد برسد که چیزی   2.3 به   1365 جمعیت کشور در سال 
انقالب است! جهت گیری کلی کشور در  اوایل  برابر  حدود سه 
راستای سیاست ازدیاد نسل تا جایی پیش رفت که عمده ائمه 
صحبت  نسل  تکثیر  و  فرزندآوری  لزوم  از  جمعه  نمازهای  در 
می کردند، همه چیز از یک تغییر ریل جدی به سمت افزایش 
سید   1360 سال  در  اینکه  تا  خبر  می داد  جمعیت  رشد  نرخ 
گرفت!  برعهده  را  بهداشت  وزارت خانه  تصدی  مرندی  علیرضا 

الزم  واکسن های  از  استفاده  توسعه  عمومی،  بهداشت  افزایش 
برای کودکان و پیشرفت آموزش های بهداشتی در دوره وزارت او، 
اتفاق  این  و  ناگهانی مرگ و میر در کودکان شد  موجب کاهش 
گرچه بسیار مبارک بود، می توانست کشور را با خطر جدی “تورم 

جمعیتی” روبرو سازد!

برای اولین بار روغنیزنجانی، وزیر برنامه و بودجه وقت، مشکل 
تامین بودجه به دلیل ازدیاد ناگهانی جمعیت را مطرح کرد؛ به دنبال 
آن مرندی نظر هیئت دولت را درباره ازسرگیری دوباره طرح “کنترل 
دیدارهایی  اولیه،  موافقت  گرفتن  از  بعد  و  جویا شد  جمعیت” 
داد.  ترتیب  موضوع  این  درباره  رایزنی  برای  سیاسی  رجال  با  را 
مرندی توانست موافقت آیات عظام منتظری)قائم مقام رهبری(، 
و  خامنهای)رئیس جمهور( 
)ریاست  اردبیلی موسوی
را جلب  دستگاه قضایی( 
پشتوانه  این  با  و  کرده 
جلب نظر  برای  نامه ای 
امام تنظیم کند. مضمون 
نامه  این  به  امام  پاسخ 
»مطلب  که  بود  این 
مسئله  جمعیت  کنترل 
در  باید  و  است  مهمی 
بحث  مورد  ها  رسانه 
قرارگیرد.« این چراغ سبز 
موجب شد پیشرفت کار 

سرعت بگیرد، برخی از مراجع از جمله آیت هللا مکارم شیرازی هم 
ای در  نهایت الیحه  ایراد کردند. در  از طرح سخنانی  در حمایت 
دولت بررسی شد و پس از تصویب در مجلس مورد تایید شورای 
نگهبان قرارگرفت و به این ترتیب از ابتدای سال 68 مراحل قانونی 
طرح به طور کامل اجرا شد. طرح مستقل از محتوای آن دو ایراد 

اساسی داشت:
1.هیچ محدودیت زمانی برای اجرای آن درنظرگرفته نشده بود.

برای  کشور،  جمعیتی  وضعیت  رصد  برای  دیدبانی  2.هیچ 
تجدیدنظر احتمالی در این سیاست تعریف نشده بود. 

سیاست کنترل جمعیت موردپسند سیاسیون وقت قرارگرفت و 
»قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت« که مکمل الیحه قبلی 
بود در سال 1372 تصویب شد. بر اساس این قانون امتیازاتی 
چون بیمه، مرخصی زایمان مادر، پرداخت هزینه نگهداری و حق 
بر  عالوه  نمی گرفت.  تعلق  آن  از  بعد  و  چهارم  فرزندان  به  اوالد 
این، رادیو-تلویزیون ایران، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و 
وزارت فرهنگ موظف به فرهنگ سازی در راستای سیاست کنترل 
جمعیت شدند و به این ترتیب شعار #فرزند_کمتر_زندگی_بهتر 

به طور گسترده ای مورد تبلیغ قرارگرفت. 
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همیشهپایاحمدینژاددرمیاناست...
 1389 سال  در  کشور  مجدد  ریل  تغییر 
از  بسیاری  مثل  هم  این بار  و  افتاد  اتفاق 
وقایع دیگر محمود احمدی نژاد آغازگر این 
تغییر بود! همه چیز از یکی از سخنرانی های 
بچه  دو  که می گویند  »این  او شروع شد: 
کافی است، من با این امر مخالف هستم، 
کشور ما دارای ظرفیت های فراوانی است. 
این مسئله سیاست غلطی بود که غربی ها 
هستند  پشیمان  امروز  و  کرده  انتخاب 
هویت  حفظ  برای  سنگینی  سرمایه  و 
در  باید  چرا  می پردازند،  خود  فرهنگ  و 
مسیری قرار بگیریم که نتیجه آن مشخص 

است؟«
تیزی  و  تند  واکنش های  با  اظهارات  این 
سایر  و  مجلس  نمایندگان  جانب  از 
سیاسیون همراه  شد. عده ای این اظهارات 
را غیر کارشناسی خوانده و عده دیگری به 
حمایت از آن پرداختند تا درنهایت حمایت 
کنترل جمعیت  توقف سیاست  از  رهبری 
این  به  تا حدودی سوگیری کشور نسبت 
رهبری  آن  از  پس  کرد.  روشن  را  مسئله 
کنترل  سیاست  متوقف شدن  روی  مکررا 
جمعیت تاکید کردند و شخص خود و سایر 
مسئولین وقت را مقصر وضعیت جمعیتی 
فعلی دانستند: »اول که سیاست تحدید 
نسل اجرا شد خوب بود، الزم بود، لیکن 
می شد.  متوقف  باید   70 دهه  اواسط  از 
بود.  اشتباه  این  نکردیم،  متوقف  را  این 
مسئولین کشور در این اشتباه سهیم اند. 

را  این  سهیم ام،  هم  حقیر  بنده  خود 
خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشاید«

از  جمعیت  کالن  سیاست های  ابالغ  با 
بودجه    ،1391 سال  در  رهبری  جانب 
وزارت  جمعیت  کنترل  با  مرتبط  سالیانه 
اتفاق  این  هرچند  شد.  قطع  بهداشت 
در  باروری  کاهش  برای  عملی  اقدامات 
را تا حدودی )و نه کامل!( متوقف  کشور 
کرد اما اثرات فرهنگی-تبلیغاتی سیاست 
بین  از  این سادگی ها  به  پیشین مسلما 

نمی رود.

کمیعددورقم...
در  جمعیت  افزایش  بد  و  خوب  بررسی 
بحث  و  نبوده  نوشتار  این  موضوع  ایران 
مفصل تری را در ادامه می طلبد. اما قبل از 
اینکه آینده جمعیتی کشوری را از زوایای 
بدانیم  است  الزم  کنیم  تحلیل  مختلف 
امروز کجا ایستاده ایم و ممکن است فردا 

کجا باشیم.

امروز نرخ زادوولد در کشور ما به طور   .1
میانگین 1.8 فرزند برای هر خانواده است 
که این میزان زیر حد جایگزینی جمعیت 
که  معناست  آن  به  این  و  می باشد   2
جمعیت در کشور ما رو به کاهش است.

هدف  با  سیاستگذاری  صورت  در   .2
کاهش  از  جلوگیری  حداقل  یا  افزایش 
 1450 سال  تا  کشور  جمعیت  جمعیت، 

همین  با  نفر  میلیون   100 به  حداکثر 
طیف  منظر  )از  فعلی  جمعیتی  ترکیب 
از  صحبت  بنابراین  بود،  خواهیم   سنی( 
اقتصادی  تبعات  و  میلیونی   200 جمعیت 
آن )خصوصا در حوزه اشتغال( یک موضوع 

انحرافی است.

3. عدم جایگزینی جمعیت جوان با جوان 
امروزی، طی 20 سال آینده کشور را با بحران 
بی رویه  افزایش  معنای  به  که  سالمندی 
جمعیت سالمند کشور است روبرو خواهد 
کرد و این بحران هزینه های مالی بسیاری 

به کشور تحمیل می کند.

4. در صورت ادامه روند جمعیتی فعلی تا 
میلیون   50 به  جمعیت کشور   1450 سال 
نفر کاهش پیدا می کند که حدود یک سوم 
تشکیل  سالمندان  نیز  را  جمعیت  این 

می دهند.

5. در صورت ادامه روند فعلی برای گذران 
امور رایج کشور با بحران کمبود نیروی کار 
ناچار  آن  برای جبران  و  مواجه خواهیم شد 
افغانستان  یا  عراق  از  مهاجر  پذیرش  به 
فرهنگی  تبعات  خود  این  که  بود  خواهیم 

به خصوصی دارد. 

ادامهدارداگرخدابخواهد...
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