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 مقدمه 

ْيطَانِّ » -2 تا 1 یدقیقه َن الشَّ َّللَِّّ مِّ ٍد، أعوذ ِبِّ ٍد َوآلِّ ُُمَمَّ الّلُهمَّ َصلِّّ َعَلی ُُمَمَّ
، بِّْسمِّ اَّللِّ الرَّحْ  يمِّ يمالَلعنيِّ الرَّجِّ ِِّ   «نِّ الرَّ

های شما محضر شما و آرزوی قبولی عزاداریدارم احترام  و ادب و عرض سالم

به  مقدار پیرامون مباحث دینی بحث جمعیت و همچنین راجعدر ماه محرّم؛ ابتدا یک 

چه که در ایران گذشت؛ یعنی اصالً کنیم. آنهای جهانی به این مسئله صحبت مینگاه

ت قبل از انقالب و بعد از انقالب. سپس وارد فاکتورهای اساسی بحث کنترل جمعی

شویم و تک تک سؤاالتی که وجود دارد و نظرات موافق و مخالف را گفته جمعیت می

به این  کلی راجع 1طور که مستحضر هستید ما یک پِلَنپردازیم. همانآن می و به

رت جدی بحث نیروی انسانی و صومسئله داریم که بحث غذا را مطرح کردیم و االن به

قرار بگیرد؛ اصالً اوضاع خوبی نیست. یعنی وقتی  2جمعیت باید محل دقت و مُداقّه

                                                                                                                                        
 

 plan /طرح 1 

 .بینی کردنو باریک در امری دقت 2 
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کنیم، را با کشورهای دیگر، حتی برخی از کشورهای غربی مقایسه می کشورمان

شود. الحمدهلل تجربه هم بینیم اوضاع خوبی نیست! لذا باید هشدارهای الزم دادهمی

است، یعنی تبدیل برخی از این جلسات واقعاً روی مسئولین تأثیر گذاشته هنشان داد

شود. امثال ما ها جلساتی گذاشته میشود. بعداً در دانشگاهی عمومی میبه مطالبه

مان گوشزد کردن یک سری از اتفاقات، همراه با راهکار است. چند وقت پیش وظیفه

شتند که وزیر مسکن و شهرداری تهران ای داشورای عالی انقالب فرهنگی مصوّبه

الخصوص تهران بدهند و به سامانی به بحث معماری در کشور علیوموظّف شوند سر

سامانی بدهند. یا در وشوربا یک سرها شََلمقول ما ایرانی سامان و بهوسراین اوضاع بی

ها ابالغ دستگاهتخابات که از سمت رهبری به بحث شفافیت، شما دیدید در قانون ان

، بحث شفافیت مالی کاندیداها به عنوان یک الزام قانونی آمد؛ این خیلی خوب شد

است. امروز هم من بنا نداشتم خودم روی بحث جمعیت ورود پیدا کنم چون دوستان 

ند. منتها من وقتی نگاه کردم، اهکارهای خیلی خوبی کرد ،کشور در دیگری و عزیزان

شناسانه بررسی کرده؛ عنوان مثال یکی با نگاه رویکرد دشمنبه دیدم جامعیتی ندارد؛

جائی که از اقتصاد سر در . یک عزیز دیگری از آنی تخصصی ما بودهخب این حوزه

را آنالیز کرده. دیگری با رویکرد فرهنگی اش آورده، در واقع مباحث اقتصادیمی

ه آن پرداخته. در همایش جمعیت اش کرده؛ یکی صِرفًا با نگاه مذهبی و دینی ببررسی

نیمی از در  جا بودم، تقریباًبرگزار شد من آن 1که چند وقت پیش در میدان فلسطین

طور است! یعنی هرکسی ها خودم حضور داشتم و استفاده کردم. دیدم همینسخنرانی

 گیرد به این معنینگاه جامع، وقتی کنار هم قرار مییک از یک بُعدی به آن پرداخته. 

ها کنار ها را الزاماً بگویید؛ نه، بلکه در واقع وقتی این نگاهی نگاهنیست که شما همه

                                                                                                                                        
 

 شهر تهران. قدیمی هایمیدان از 1 
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آید و شما دارد، یعنی یک سری مسائل جدید پیش می 1شود یک زایاییهم تبیین می

 است! ها مهّمبینید. اینپوشانی دو بحث را با همدیگر میافزایی یا همتداخل، هم

دینی داریم که ما را به جِد از کشتن فرزندان منع  ما آیات مختلفی از نظر

آمد، دنیا میاست؛ حاال در آن موقع کشتن فرزندان این بوده که بچه وقتی به کرده

کردند! اما شاید امروز این بحث سقط جنین را هم شامل شود و گورش میبهزنده

 ،دین ما برای جنین در نظر گرفتندهایی که در مذهب ما، کفّاره

ماه به بعد او یک انسان کامل  8که باید پرداخت شود. این -01 تا 2 یدقیقه

و شود. روح است، اصالً کُشتن محسوب میاست، ذیاست چون روح در او دمیده شده

ها و شما را روزی میفرزندانتان را از ترس فقر نكشید، ما هستیم که آن

ْطًئا َكبِّريًاإِّ » .ستاها گناه بزرگیدهیم، مسلمًا کشتن آن َلُهْم َكاَن خِّ  تأکید 2«نَّ قَ ت ْ

 من نکنید فراموش را خدا منِ است، جایگاهبزرگی خیلی گناه این که است این بر

کنیم در نگاه دینی به این شکل چه که ما فکر میبرخالف آن .دهممی را او روزی

دام یک چهارم نفر بخورند و به هر ک 8عنوان مثال یک تکه نان باشد، نیست، که به

طور تر شوند. نه، ایننفر شوند یک تکه باید کم بیاید یا قطعات کوچک 5برسد یا 

آورد. ما کنم، او با خودش روزی خودش را میمن زیاد می :فرمایدنیست! خداوند می

ات تر از روزیچه تالش کنی بیش که شما هرهای فراوانی داریم مبنی بر اینروایت

طرف باید خرج کنی. خیلی برای ما پیش تر در بیاوری از آنبیش توانی بگیری!نمی

                                                                                                                                        
 

 زبان در موجود قواعد اساس بر جدید هایصورت تولید توانایی 1 

ُكْم ِإنح قَ ْتَلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبريًا» 2    .71 اسراء/ «َوََل تَ ْقُتُلوا َأْوََلدَُكْم َخْشَيَة ِإْمََلٍق َّنحُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإَّيح



 1 جمعیت                                                                                                        6  

 

آید کنیم، یک دفعه یک مشکلی پیش میانداز میآمده، مثاًل داریم یک پولی را پس

است. یک که اصالً طبیعی نبوده؛ تا االن اصالً همچین چیزی در روال زندگی ما نبوده

انداز، مصرف شد. این را خدا به توجهی از آن پسبینی همان یک بخش قابل دفعه می

قطعًا کسانی که فرزندان خود فهماند، این نگاه دینی ماست. در قرآن داریم: ما می

بود چه را خدا روزی آنان کردهاند و آنمغزی و جهالت کُشتهرا از روی سبک

راستی که گمراه اند، زیان کردند، بهی دروغ بستن به خدا حرام شمردهبر پایه

ينَ » .یافته نبودندو هدایتشدند  . یعنی به کسانی که این کار را 1«َوَما َكانُوْا ُمْهَتدِّ

ی سَفَهَ، سفیه قرآن از ریشه شود.میمغزی دادهنادانی، سبکوکنند نسبت نفهمیمی

بینیم که از نظر دینی ما حق شود میها وقتی مطرح میاست. اینبودن استفاده کرده

دنیا آمدن یک انسان را ی را بکنیم؛ اجازه نداریم جلوی بهنداریم یک همچین کار

عنوان مثال با این تصور که اگر او بیاید من از کجا پول بیاورم به او بدهم. به بگیریم،

دنیا بیاید، تومن درآمد دارم، حقوق دارم، وقتی این بچه به  nقدر تومن، االن من این

تقسیم کردن؛ از پوشک بچه وکند ضربیشود؛ شروع ماین مقدار درآمد تقسیم می

طور نیست! کند. واقعاً اینها را باال پایین میکند تا شیرخشک و غیره؛ اینحساب می

 کنید! اشتباه می

رسید، ناراحت بود؛ خب اعراب جاهلی اصالً از زن  2فردی خدمت امام باقر

ها نگ عمومی بود! سالکردند، این یک فرهآمد؛ اصالً زن را آدم حساب نمیبدشان می

                                                                                                                                        
 

ُ اْفِِتَاًء َعَلى اَّللحِ » 1  َّل وا َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ َقْد َخِسَر الحِذيَن قَ تَ ُلوا َأْوََلَدُهْم َسَفًها ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَحرحُموا َما َرزَقَ ُهُم اَّللح «/  َقْد 

 .181انعام 

 .شیعیان پنجم امام 2 
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طول کشید تا از بین برود و نه تنها در اعراب بود بلکه در خیلی از جاهای دیگر هم 

ها احترام به زن 1بود. زمانی که پیامبر دوهمین بود! یعنی زن یک موجود درجه 

گفتند نگاه کن دانستند، میگذاشت، برخی از صحابه این کارها را مسخره میمی

ها ! این حرف2اُّم أبیهاگوید بوسد، به دخترش مید، دست دخترش را میکنکار میچه

گذاشت یعنی تا جایی که ها بسیار احترام میگذارد. به زنها احترام میچیست؟ به زن

دانستند، اصالً بازی میها را مسخرهگرفت. اینهایی هم صورت میبعضاً سوءاستفاده

مُرد و چند همسر بردند. وقتی یک مرد میث میزن مثل اثاث خانه بود؛ زن را به ار

انداخت، این زن ای نداشت، هرکس عبایش را زودتر بر سر زن میداشت، اگر زنی، بچه

فهمیدند که مادر خودت نباشد. اما زن پدر را شد. فقط در همین حد میمال او می

ای برای یلهشدند. به عنوان مثال یک وسدانستند، صاحب میجزء مایملک پدرشان می

ارضای شهوات خودشان بود. اصالً به چیز دیگری هم کاری نداشتند. این تفکر مانده 

 خاموش چراغ تفکرات کنیم اینعنوان مثال فکر میبود. ما تصورات باطلی داریم، به

ما اصالً دفعه روشن شد، در صورتی که طول کشید! ، اسالم آمد کلید را زد، یکندبود

سنّت مفصّل آمده، در منابع ، در منابع برادران اهلو روایی داریم در منابع تاریخی

که پیامبر از دنیا رفت، وقتی و امثالهم آمده که بعد از این 3محکم مثل صحیح بخاری

گویند از دین محمّد فقط همین نمازش شود میبا برخی از صحابه صحبت می

شما روح دین را که نند اینمااست، یعنی همین ظاهر نماز، خم و راست شدن. مانده

  بکشی.

                                                                                                                                        
 

 .اسالم پیامبر محمد  حضرت 1 

 ( دادند.عليهاهللاسَلمبر اسالم به دخترشان حضرت فاطمه )ابیها لقبی که پیامام 2 

 .سته صحاح به موسوم کتاب شش از یکی و سنتاهل روایی کتاب معتبرترین 7 
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که چندین سال از زمان پیامبر گذشته، خدا به یکی از  در زمان امام باقر

 ،را قبول دارد کسانی که آقا امام باقر

 یدخترفرزند  دارد،اما هنوز آن فرهنگ نژادی خودش را  -02 تا 01 یدقیقه

چرا  :دنگویمیو د نکنمی نگاهش رسد، امام باقرمی امام باقر خدمت وی .داده

وقتی صاحب  فرماید:می . قرآن کریماستدختر داده : خدا به منگوید؟ میحتیانار

می امام باقر سپس .شدسیاه میاز حرص ها ، صورت ایندشدنمی دختر

گوید میو کند فکر می کمیشود؟ دنیا آمده روزی تو کم میاو به  حال که :دنفرمای

او به فرمایند: امام می؛ بلهگوید دهد؟ میاش را خدا میپس روزی یند:فرماامام مینه؛ 

امام عمر من چه ربطی دارد؟  : نه آقا، بهگویدشود؟ میعمر تو کم می ،دنیا آمده

امام  .کشدخجالت می ،کندبا خودش فکر می کمی؟ فرمایند: پس چرا ناراحتیمی

حضرت گریه  سپس .گذاشتمطمه فا :گویداسمش را چه گذاشتی؟ می فرمایند:می

  .1او را نزنکه فاطمه گذاشتی  : حالدفرماینمیو د نکنمی
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 ی از معصومین در مورد جمعیتروایات

 اهلل. آقا رسولله جمعیت وجود داردأدر مورد مسی های فراوانروایت

ازدواج کنید چون من در فردای قیامت با کثرت افراد شما بر امتد: نفرمایمی

. من مباهات ندانقل کرده هر دو و شیعه سنّتاهل .1کنمهای پیشین مباهات می

  .است مهّم اد شما، یعنی کمّیت شمابه تعد کنممی

دارد مرد مؤمن را که زنی بگیرد می چه بازد: نفرمایمی در روایت دیگری

 اَّللح ِإَلِإَلهَ َلروحی را نصیب کند تا زمین را به که خداوند به او ذیبه امید آن

در خلقت یک موجودی که شما  کهبه این فکر کنید  2گفتن سنگین گرداند؟

جا به این در شید. پیامبربابگوید، یک موجود موّحد مشارکت داشته اَّللَّ إِّالإِّلَهَ ال

دهد، کیفیت را هم مدّ نظر قرار صورت ضمنی صِرف کمّیت را مدّ نظر قرار نمی

                                                                                                                                        
 

 18، ص 21 وسائل الشیعه، ج/  151، ص 18الوسائل، ج  مستدرک 1

 .18ص ، 12 وسائل الشیعه، ج 2
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به یکتایی قبول  بگوید، خدا را اَّللَّ إِّالإَِّلهَ الموحّد باشد،  ی تو بایددهد. یعنی بچهمی

  شود.یاشاره م سازیاهمیت نسل به این روایت و برخی روایات دیگر در .باشدداشته

کند فکر می و ترسداست، از مرگ مییکی از مشکالتی که بشر از قدیم داشته

گویند می ترسند.می خیلی بیشترها دینیا همان بی 1هاشود! آتئیستبا مرگ تمام می

مرگ  دارند، ایخاطر از مرگ یک واهمههمین  یم؛ بهما بمیریم دیگر تمام هست

دارها هم دینبرای بعضی کم .وحشتناک استو  مبهمو  ی سیاهیک نقطهبرایشان 

؟ استبه چه صورت هستند؛ هست؟ نیست؟  هایی وجود دارد، چون در شَکنگرانی

اما یک فرد  ،باشد هادینبیبیشتر از یک جاهایی حتی  هاداردینکم شاید ترس

شوق من به مرگ از د: نفرمایمی دار را از مرگ باکی نیست. حضرت امیردین

کند گریه میو  شودنوزاد وقتی گرسنه می 2.ه برای شیر خوردن بیشتر استبچ

  .فکر کنیم کمی به اینخواهد؛ چیز دیگر نمیخواهد، هیچفقط شیر می

 ،روز دیگرسال، یک  61سال،  51شما  و من ؛ای وجود داردجا نکتهاین در

تا وقتی  که عمال ماتَقَدَّمسری اکدو نوع اعمال داریم: ی میریم.میکنیم بعد عمر می

اش همان لحظه اعمال ماتَقَدَّم پرونده .ماَتأخَّر سری اعمالک؛ یفرستیممی ایمزنده

خواهد کسی میچه! ایممرده، میا گناه کنی مکه ثواب کنی منیستیشود؛ دیگر بسته می

ر خاک زیها همه نترین آها تا کوچکترین آدمبزرگ؛ از هستی هرکسیصدقه بدهد؟ 

  ند.بَرهم با خود نمی، هیچ چیز ندرومی

                                                                                                                                        
 

 کنند.ه وجود خداوند متعال را انکار میگروهی ک 1

، يَقولوا: َحَرَص َعَلى املُْلِك، و إن أسُكْت، يقولوا: َجزَِع ِمَن املَوِت، َهيهاَت! فإن أُقلْ : »5نهج البالغه، خطبه  2
ِِ اُمِههِ بعَد اللحَتيا و الحيت! و اَّلله َلَبُن أيب طاِلٍب آَنُس بِ  ََد  «.ملَوِت ِمن الطِهفِل ِب
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یا  رویبرزخی شماست؛ یعنی بهشت برزخی ب اعمال ماتَقَدَّم مبنای دنیای

سری کی سبب ماَتقَدَّم شماست. اما قطعاً رفتارهای ما جهنم برزخی، بر مبنای اعمال

کند وع میآرام شر، این آرامکاریمکنیم، یک چیزی میاست؛ یک کاری میچیزها شده

ی ما همه .توانی بگویی من تأثیر نداشتمگذاری کردن؛ شما نمیرشد کردن و سرمایه

ها با آن است خیلیکسی که یک کتاب خوب نوشته عنوان مثالبهاعمال ماتَأخَّر داریم، 

شوند. ها با آن گمراه مینوشته خیلی کتاب بدکسی که یک  ، اماشوندهدایت می

به چرا؟ است! ، پوستش َکندهدر آخرتاست؛ وجود آوردهبه بدعتدر دین کسی که 

 ،ها هستندترین آدماحمق آورندکسانی که بدعت در دین به وجود می کهاین خاطر 

بدعت جواب  ،او . بعد ازبَردسود نمی آن خودش هم زیاد از که کندکاری می چون

تر بیشاش فاصلهگذرد یندارد، هرچه که م تفاوتیبدعت زیاد در ابتدا چون  .دهدمی

 . شودمی

 2منهاج السُّنَّهی با عنوان سال پیش کتاب 311 1حرّانیتیمیهشخصی به نام اِبن

توسط داعش و  هر سَری ،نویسندبُرَند یکی برای او میهرچه سَر می امروز است،نوشته

 یتیمیهابن برای گناه یکشود، بُریده می اوباشوو این اراذل 7ها و النُّصرهتکفیری

 گذارپایه چون نویسند،می هم ملعون

                                                                                                                                        
 

 تئوریزه را سلفی فکری مبانی که است قمری هفتم و هشتم قرن در سنتاهل علمای از تِیمیّه،اِبنِ  1

 .کرد

 حرانی.تیمیهابن معروف کتابِمنهاُج السهنهة النَ َبويهة فی نَقِض کَلم الشهيعة و الَقَدريهة  2

 کشورهای عراق و سوریه. افراطی در و منحرف هایگروه 7
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آخرین، یک  و گناه اولین ه همین خاطرب 1.وهابیّت است -21 تا 02 یدقیقه

ها گذار مشکل اینچون بنیان ،است که از اهلش حکومت گرفتندبرای کسانی کپی

 2امیر حضرت .نویسندکند، یکی برای این میزِنا می یک نفردر آخرالزّمان  .بودند

 کرد تا آخرالزّماناگر فالن فرد با بَهمان حكم اسالمی مخالفت نمی :دنفرمایمی

برای  دکننزِنا می کهیعنی چه؟ یعنی االن  .کردندکسی جز افراد مریض زِنا نمی

  .ند. این خیلی خطرناک استیسنومی شخص هماون 

من ؟ هنوز هم تاساز دنیا رفته چه سالی 7مطهّری هم داریم، شهید را خوبش

هنوز  ،نداهدرست کردمطهّری  شهیدخوانی های کتاببینم گروهها میدر دانشگاه

. بردی پیغمبرها ثواب نمیکس به اندازهاز این حیث هیچ .خوانندهایش را میکتاب

این خیلی  که نویسندمی اهللخوانیم برای آقا رسولهرکدام ما یک نماز می امروز

تواند برای چیزهایی که می که یکی از است موضوع این بر سرصحبت  .خوب است

شبیه خودت تولید کنی تا بعد از  انسانباشد، این است که یک داشته شما خیلی تأثیر

که  مروزادر روایات داریم که انسان؟ دو تا، سه تا، چهار تا.  چرا یک .کندخودت کار 

های فرمول درباید بگذاری  .نیستند ها چهار بچهسال دیگر این هزار، یچهار بچه دار

ها نماز بخوانند که هرچه این آینده به دست بیایدسال تا تعدادشان در هزار  جمعیتی

بر ترین چیزی که است. فلذا مهم های هِرَمیشبکه مانند شود.هم حساب میبرای تو 

یک  کردن یک فرد و ساختنهدایت .شود، یک آدم استی زمین ساخته میروی کُره

                                                                                                                                        
 

 ای انحرافی.فرقه 1

 ، امام اول شیعیان.امام علی 2

 ایرانی. شیعه برجسته نویسنده و مرتضی مطهری، روحانی، متفکر 7
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برای فتح را  حضرت امیر کهقبل از آن اهللاست! آقا رسول بسیار با اهمیتفرد 

ریزی راه انداخت، شکست خونوخون را فرستاد. خالد 1ولید؛ خالدابنبفرستدیمن 

خاطر موقعیت به را یمنتوانست کسی نمیبرگشت؛ اصالً  و نظامی هم خورد

یا علی داری  فرمود: و را فرستاد یرحضرت ام ،پیامبر .کند فتحاش کوهستانی

 یک نفر به دست تو هدایت شود برای تو بهتر ،جا فقط این را بدانروی آنمی

، چون خورشید ! یعنی کُّل عاَلم2.تابدکه خورشید بر او می استاز تمام آن چیزی

 تابد. جا میبر همهاست و کُروی 

 :گوید، مییاثر بگذار یگرید آدمروی  سعی کن بر گوییبه یک نفر می امروزه

توان نمیرا آرماتور بستند،  آدم این مغز اصالً گوید:میچرا؟  م:گویتوانم، میمن نمی

 بچه ،کنیکار میهدهم ببینم چمی وت نو بهنه دایک فرماید:می وند. خداکرد کاری

 سفیدکاغذ ت تربیتش کن، صفر کیلومتر. یک اهلل، نونش را تو بده، خود، بسمخودت

 وقتیآوری یا یک آدمی که لقمه بار مییک حرام. کنیکار میهم ببینم چهدسفید می

جهنم  درطرف ما داریم که  .فتدبیبرایت کنتور  دنیا نآ با اعمال فرزندت مُردی

همین وکند کار کردن اعمال ماَتأخَّر شروع می .بهشت برزخی بهرود برزخی است می

یک بار شیخ عباس رویم میزیارت که به شما  و م از مندااندازد. هرکطور کنتور می

                                                                                                                                        
 

 .است اهلل مشهورسیف به سنتاهل نزد در که اسالم، صدر مشهور سرداران ولید، ازخالدبن 1

 أبوالفضل، محمد ابراهیم، تحقیق، ،(طبری تاریخ) الملوک و االمم تاریخ جریر،أبوجعفرمحمدبن طبری، 2

 االسالم،تاریخ احمد،محمدبن ذهبی، ق/1743 دوم، چاپ دارالتراث، بیروت، ،172 – 171 ص 7 ج

 ق /1813 دوم، چاپ العربی،دارالکتاب بیروت، ،631 – 631 ص 2 ج عمرعبدالسالم، تدمری، تحقیق،

 مفید، شیخ کنگره قم، ،62 ص ،1 ج العباد،علیاهللحجج معرفة فی االرشاد محمد،محمدبن مفید، شیخ

 .ق1817 اول، چاپ
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االن این کارها  همراهمان است. 2مفاتیحش چون ؛بریممیزیارت را با خودمان  1قُمی

همین را بکنید چون معلوم نیست بعد مرگت چه اتفاقاتی بیفتد! تو علم غیب داری؟ 

شود، همین االن می هست که خیلی وحشتناک حساب یهایروایت بکن.خیرات االن 

نماز  در آن مسجد یک مسجدی ساخته هرچه یک نفربهتر است! خیرات کنید 

ناه درست گو فجور  و و برعکس؛ یک محیط فسق شودحساب میخوانند برایش می

 کنیم بر مبنای ایننفس خودمان یک کاری میما به خاطر حُبّ  موقعاست. یک کرده

 که داریم در روایات .نویسندمی تو تا قتل برای 111 ،شوندنفر کشته می 111 کار

که  شان استها در پروندهسری گناهشوند، یکآن دنیا محاکمه میوقتی مردم 

انجام تو  :دنگویم؛ میاهمن این کار را انجام نداد گوید:می .آیدبیدادشان درمیوداد

نسل بعدش  1111ید تا ولو با فاصله. فرزند خوب درست بکنندادی اما مسبّبش شدی 

خیلی خوب  «پ»یک بند خداوند برای مؤمنین . شودحساب میبرایتان  ،ثواب بکند

 نظر در را آن؛ شد بد بچهاما را کردی  خودت اگر تو سعی فرماید:میاست؛ گذاشته

 اگرپیغمبری،  7تو نوح مثال عنوان به. کرد را اشسعی که گویندمی و گیرندنمی

 که بگویید توانیدمی آیا بگیرید؟ ایراد توانیدمی نوح حضرت به شد؛ اتبچه 8کنعان

 را تربیتی مسائل ایشان

                                                                                                                                        
 

 قرن خطیب و مورخ شیعی، محدّث، عالم قمی، عباسشیخ به محمدرضاالُقمی، مشهوربنعباس 1

 . بود قمری چهاردهم

 .استقمی  عباسشیخ تألیف شیعیان، بین در دعا کتاب ترینرایج نام الجِنان،مَفاتیحُ 2

 از پیامبران الهی. 7

  نوحفرزند حضرت 8
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  دانم؟می من اما دانندنمی -22 تا 21 یدقیقه

 خدمتی چه فرزند کردنتربیت درست با دانستندیم ما هایزن اگر امروزه

 دانستندمی اگر. ترفنمی سرکار کسی دهند،می انجام خودشان ویژهبه و جامعه برای

 در خواهندمی که کردندمی دعوا همسرانشان با ،دارد اهمیت قدرهچ مسئله این که

 محب که کند تربیت را فرزندی است؛ فرزند صحیح تربیت کارشان و بمانند، خانه

 بزرگ، ساختمان یک همانند ،1مرصوص بنیان یک باشد، ایشان بیتاهل و پیامبر

. هستم زنده ام،نمرده من بنابراین نویسند،می نیز وی برای کند ثواب چهآن هر که

 خونش زیرا است؛ علت همین به است؛زنده شهید گویندمی که ابعادی از یکی شاید

 بگیرید نظر در حال .است گرهدایت واقع در گیرد،می را ظلم جلوی است، بخشرهایی

 ظلم با مقابله و ایستادگی ههم این! برندمی ثوابی چه حیث این از  2حسینامام که

 ایدکرده فکر شما آیا نویسند؛می هم ایشان برای بردارد، در را هاثواب ترینبزرگ که

! است اشتباه تفکر این! رود؟نمی باالتر شاندرجه و دارند خاص ایدرجه معصومین که

 گبزر دریای همانند معصومین هستیم؛ آب یچاله شبیه هستیم، آب گودال شبیه ما

 اما است؛ شتصور از خارج! خیر کند؟ درک را دریا تواندمی آب یچاله یک هستند،

 رود،می پیش مسیر در که طورهمین است، متصل هاییرودخانه به نیز دریا همان

 پیامبر. است موجود خصوص این در روایاتی. شودمی بیشتر شحجم و دهگستر

                                                                                                                                        
 

َ ُيُِب  الحذيَن يُقاتِلوَن يف َسبيِلِه صَ »ی اشاره به آیه _بنائی آهنین  1  .8/ صف «فًّا َكأَن حُهم بُنياٌن َمرصوصٌ ِإنح اَّللح

 خلیفه دستور به انیارانش از تن 32 با همراه کربال، واقعه در که شیعیان سوم امام ،حسینامام 2

 .ندرسید شهادت به وقت
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نَ » :فرمایندمی نمازشان در خودشان يمَ  اْهدِّ راَط اْلُمْسَتقِّ  خدا از را این آیا ،1«الصِّّ

 فرمایندمی که استنیافته هدایت باهللنعوذ یعنی د،خوانمی نماز نیز او خواهند؟مین

 دریا این به که زمانی نیز ما. خواهدمی رودخانه خدا از او خیر، کن؟ مهدایت خدایا

 تقاضای خداوند از پیامبرمان برای که ایدکرده دقت. کنیممی پیدا هویت شویم متصل

  .2«َو اْرَفْع َدَرَجَتهُ » داریم؟ درجه ترفیع

 صلوات که هنگامی. امنکرده پیدا صلوات از بهتر ذکری ذکرها، میان در

 و پیامبر بر را درودش و برکات که خواهیدمی خداوند از واقع در فرستیدمی

 شما برای نیز هاآن مسلماً . کنیدمی طلب را درجه ترفیع فلذا. بفرستد ایشان بیتاهل

 اهللآیت قبل هاسال. است صلوات هاذکر بهترین از یکی. خواهندمی درجه ترفیع

 نروید؛ دیگر ذکرهای دنبالبه و ندهید هدر را خودتان وقت :اندفرموده 7بهجت

  .است صلوات ذکر باالترین

 امید به بگیرد یزن که را مؤمن مرد داردمی باز چه: فرمایندمی پیامبر

 در امروزه. دارد اهمیت بسیار این 8کند؟ نصیب را روحیذی او به خداوند کهآن

                                                                                                                                        
 

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ » 1  .6 فاتحه/ «اْهِدََن الصِه

َک َلُه َو َأْهَهُد َأنح ُُمَمحدًا َعْبُدُ  َو ي اَْحَْمُد َّلِلِح َأْهَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلح اَّللحُ َوْحَدُ  ََل َهرِ ييِ  اُْأُولَ يِ التحَشه ُد ِفی الرحْکَعتَ » 2
ٍد َو تَ َقبحْل َهَفاَعَتُه ِفی ُأمحِتِه َو اْرَفْع َدرََجَتهُ َرُسولُ   األحکام، تهذیب طوسی، شیخ «ُه اللحُهمح َصلِه َعَلى ُُمَمحٍد َو آِل ُُمَمح

 چهارم، چاپ تهران، اإلسالمیة،دارالکتب ،31ص  ،2 ج حسن، خرسان، موسوی: مصحح و محقق

 .ق1813

 شیعه ایرانی. سرشناس تقلید مراجع از و نامدار عرفای از 3

 .18ص ، 12 وسائل الشیعه، ج 4
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 دلیل به بگذار گویدمی. است اقتصادی مسائل اصلی اولویت ما جوانان معیارهای میان

. است فانی دنیا این در انسان بله، ندارد، جاودانگی آدم این شوم، نابود اقتصادی مسائل

 موارد از بعضی در اما هستم، مسائل این بر قائل بنده نیز موارد این از یبسیار در

 فراموش: فرمایدمی قرآن در بسیار اوندخد. ندارد نقشی اصالً  خدا کنیم،می انصافیبی

  دهیم؟می روزی را شما هستیم ما این که دایکرده

ْسََلم» :فرمایندمی پیامبر  در( ازدواج عدم) ترهبانی «اَلَرْهَبانِّيَة فِّی اْْلِّ

 مباهات دیگر هایملت بر شما عدد فزونی به من کنید، ازدواج نیست، اسالم

  1.کنممی

 2 :پرسیدم اینامه در کاظم امام از :استآمده روایت نیز شکل این به

 کار این از همسرم زیرا کنممی اجتناب شدن داربچه از که است سال

 مالی کمبود با فرزند دارینگه و تربیت من برای :گویدمی و است ناخوشنود

 است،بوده عجیب بسیار زمان آن برای سال 5 فرمایید؟می چه شما. است مشكل

. شدندمی فرزند صاحب هم سر پشت اما استبوده زیاد نیز میرومرگ که است درست

 و نمک تربیت باید را بچه گفتندمی که استبوده موارد این از نیز  کاظم امام زمان

 زیرا باش، شدن دارفرزند پی در: نوشت پاسخ در امام. بفرستم خوب مدرسه به

 2.دهدمی خدا را او روزی

                                                                                                                                        
 

ْسََلِم تَ َزوحُجوا فَِإنِهی ُمَکاِثٌر ِبُکُم اُْأَُممَ يََل رَْهَبانِ » 1  .155، ص 18الوسائل، ج  مستدرک«  َة ِفی اْْلِ

  .1668 ح 841 ص 1 ج األخالق، مکارم / 3 ح 7 ص 6 ج الکافی، 2
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 انبیاء دعای 1«َربِّّ ال َتَذْرنی فَ ْردًا َو أَْنَت َخرُي اْلوارِّثنيَ » -31 تا 22 یدقیقه

 دارد؟ اهمیت برایشان حد این تا نسل بقای چرا پرسیدنمی خودتان از آیا. است الهی

 خدایا: فرمایدمی و است؟ فرزند یک داشتن درپی اندازه این تا 2زکریا حضرت چرا

 مشرکی پیامبر ایشان بگوییم خود با شاید .کن رحم من به خدایا گذار،م تنهایم

! دارد؟ نیاز هم دیگری شخص به باشد خدا با که کسی مگر! خدا بر پناه. هستند

 نیز 7ابراهیم حضرت. باشدداشته نسلی که خواهدمی خدا از اکریز حضرت

َو إِّذِّ ابْ َتلى إِّْبراهيَم رَبُُّه بَِّكلِّماٍت َفَأََتَُّهنَّ قاَل إِّنِّّی » .است مطلب این دنبال به پیوسته
ْن ُذرِّّيتی  در شدن سربلند مرتبه چندین از بعد و 8«جاعُِّلَك لِّلنَّاسِّ إِّمامًا قاَل َو مِّ

 ایشان کهاین با دادم قرار امام مردم برای را تو ود،فرم وی به خداوند الهی امتحانات

 و ندارند، قبول را امامت که دهند پاسخ افرادی باید را این. استبوده اولواالعزم پیغمبر

 برسرشان چه و است انتظارشان در سرنوشتی چه دنیا آن در که داندمی خدا

 :گویدمی ابراهیم رتحض. سوزدمی شانحال به دلم که است گواه خدا مد،آخواهد

 هر :دنفرمایمی 5صادقامام. کند ثواب بسیار خواهدمی ابراهیم حضرت ؟امذریه

                                                                                                                                        
 

ُر اْلَوارِِثيَ َوزََكِرَّيح ِإْذ ََندَ » 1  .43/ انبیا «ى رَبحُه َربِه ََل َتَذْرِن فَ ْرًدا َوأَنَت َخي ْ

 از پیامبران الهی. 2

 و ،اسماعیل پسرش طریق از عرب بزرگ نیای العزم،ااولو پیامبر دومین خَلیل اِبْراهیم 7

 .باشدمی اسحاق دیگرش پسر طریق از اسرائیلبنی

يَ َناُل َعْهِدِ  ى ِإبْ َراِهيَم رَب ُه ِبَكِلَماٍت فََأَتَحُهنح َقاَل ِإِنهِ َجاِعُلَك لِلنحاِس ِإَماًما قَاَل َوِمن ُذرهِيحيِت قَاَل ََل َوِإِذ ابْ تَ لَ » 8
 . 128/ بقره «الظحاِلِميَ 

 امام ششم شیعیان. 5
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 تنها مرا خدایا: بگوید نشد، فرزند صاحب مدتی از پس شما از یكی گاه

 مقابل در مرا شكرگزاری پس ،وارثی بهترین تو کهآن حال وامگذار،

 جانشین من به ،نكن تبدیل فرزند نداشتن در من تفكر به هایتنعمت

 وحشت از شده مأنوس آنان با تا. فرما عطا پسر، چه باشد دختر چه درستی،

 نعمت اتمام هنگام را تو و آیم بیرون تنهایی از آنان وسیله به و بمانم امان در

 . نباشند النسلمقطوع که استبوده این الهی انبیاء یدغدغه 1.باشم شكرگزار

 بر نکته دو ییک به کنیممی بررسی را روایات و آیات این ما وقتی مجموع در

 مهم معیار یک را مسلمانان جمعیت فزونی که دارد وجود روایاتی و آیات خوریم،می

 و اقتصادی نیروی جنگ، نیروی انسانی، نیروی جمعیت، بحث در هم و دنیا در هم

 . ددانمی کار نیروی

 و مؤمنان یغلبه یمایه قدرت، امداد، استعانت، یمایه زینت، دنیا در فرزندان

 مجموع از محققان از بسیاری فلذا. هستند پیامبر مباهات یمایه نیز آخرت در

 شخص حتی. انددانسته نسل تکثیر را 2استحباب بودن برتر و بودن یلاُو اصل روایات،

 هستی، ابتر تو گفتندمی ایشان به. شدندمی سخرهم عنوان همین با نیز پیامبر

 اساسبی اتهامات آن و زدندمی اتهامات برخی پیامبر به مواقع بعضی. نداری ایدنباله

 اتهام، آن مواقعی در. گویندمی بیهوده نکن، توجه فرمایدمی پیامبر به خدا. بودند

 با خداوند را اتهام این جواب و ویندگمی ابتر ،پیامبر به. دارد هاییرگه که است اتهامی

                                                                                                                                        
 

 .35، ص5وسائل الشیعه، ج 1

 به عمل تکلیفى و گانهپنج احکام از یکى فقه، طالحاص در است و چیزى برگزیدن معناى به لغت در 2

 .ندارد پى در سرزنش و کیفر آن، ترک ولى است پاداش و ستایش سزاوار حکمى، چنین
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 آن در که بخشممی تو به را نسلی :فرمایدمی خداوند. دهدمی پاسخ 1کوثر یسوره

 است، مجرد و عذب 2موسی حضرت ایدکرده دقت .باشد خیر اندازه از بیش

 او سمت به 7شعیب دختران دارد،برمی را چاه سنگ و است نشسته که هنگامی

 او به فوراً ماجرا آن از بعد خداوند و هستم، فقیر خیر در من خدایا :یدگومی آیند،می

 مربوط مسئله این بنابراین. کندمی صدق نیز خودمان پیامبر مورد در این. دهدمی زن

 . ندارد وجود شکی آن در و است نسل تکثیر به

 و فرزندان برای اوصافی که دارد وجود روایاتی و آیات برخی دیگر سوی از

 حیث این از هاییمثال .است صالح نسل آوردن پیرامون که کنندمی بیان آوریرزندف

 صالح و طیبه یذریه خدایا که، بارهاین در خورد؛می چشم به بسیار روایات، و آیات در

 عبارتی به و باشد، حکم علت گویای حدودی تا تواندمی نیز این پس. فرما عطا من به

. است مهم نیز نکته این. است فرزند نوع آن که دارد طشر یک و است کیفیت گویای

 موحد یعنی گفتنشان، اَّللَّ إِّالإِّلَهَ ال عنوان به مؤمنان کثرت شد، نقل که روایتی در

: چون مختلفی علل به بنا و شرایطی در اگر. دارد مهمی معنای که است شانبودن

 اقتصادی، تربیتی، فرهنگی،

 تربیت به والدین توجهیکم باعث زیاد ندفرز داشتن -32 تا 31 یدقیقه

 علما جااین در شود؟ پیگیری بایستی هم باز نسل کثرت آیا وجود این با شود، دینی

                                                                                                                                        
 

 قرآن کریم، سوره کوثر. 1

 .بود جهانی دعوت و تورات نام به مستقل کتاب و شریعت دارای اولواالعزم، ازپیامبران او 2

 از پیامبران الهی. 3
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 و مرتبط هایتبصره با واحدی به روایات و آیات آوریجمع با تا کنند پیدا ورود باید

 با کنم،نمی پیدا ورود بنابراین ندارم، علم مطلب این به نیز بنده. یابند دست خاص

. گرفت نظر در نباید را جنبه یک فقط و نمود، بیان باید نیز را نکته این حال، این

 هستید، دینی یحوزه در جمعیتی نظریه استخراج دنبالبه کههنگامی امروزه باالخره

 پیامبران بر دنیا آن پیامبر. هستند مهم زیرا کنید، توجه موارد این تمام به باید

 که البته خوانند؟می قرآن بسیار هاداعشی که دلیل این به کنند،می اهاتمب دیگر

 هر نه کنند،می مباهات و افتخار مؤمنین به پیامبر یقیناً. نیست چنیناین

 . بگذارد مسلمان را خودش اسم که اوباشیواراذل

 نگاه رهبران ما 

 جمعیت ویندگمی حاال میلیون، 32 ایران مملكت :دنگویمی 1خمینیامام

 جمعیت میلیون 211 تا میلیون 021 برای که است قدرآن وسعتش دارد،

 زندگی رفاه به ایران در باشد داشته جمعیت میلیون 211 اگر یعنی. ستاکافی

 نظر در واقعاً را اقتصادی یمسئله ایشان آیا ؟است گونهاین واقعاً آیا 2.کنندمی

  .است اثبات قابل که چرا نیست، طوراین نه اند؟گفته را چیزی غیرمطلع یا اندگرفته

 که معتقدم من :داشتند بیان 16/15/31 مورخ در زنی 7ایخامنه اهللآیت

 من باشد،داشته جمعیت نفر میلیون 021 واندتمی دارد که امكاناتی با ما کشور

                                                                                                                                        
 

 ایران. اسالمی جمهوری گذاربنیان خمینی، اهللروح 1

 737 یصفحه ،3 جلد نور، یصحیفه 2

 .ایران در اسالمی جمهوری نظام رهبر دومین و شیعه تقلید مراجع ای، ازخامنه اهلل سیدعلیآیت 7
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 کردن متوقف برای خواهدمی که تدبیری و اقدام هر. مجمعیت کثرت به معتقد

 تا :گویدمی ایشان 1.بشود انجام میلیون 021 از بعد بگیرد، انجام جمعیت رشد

 151 از بکنید کاری خواهیدمی اگر و ندهید انجام کاری جمعیت، نفر میلیون 151

 . دهید انجام بعد به نفر میلیون

 ایشان 12/13/31 مورخ ،2شمالی خراسان استان جوانان با دیدار در همچنین

 جامعه در نظراختالفوبحث مورد هم جِد به که جمعیت یهلمسئ :داشتند بیان

 کشور کشور، کلی سیاست نظر از بالشک .است مهمی بسیار یمسئله است،

 افراط یعنی .معتدل و معقول نحو به البته عیت،جم افزایش سمت به برود باید

 . یدیان وجودهب

 آن در که است لمعقو و درست هنگامی المیاس نگاه در موضوعی و مسئله هر

 یهمه .7«خرُي ااُلمورِّ اوَسُطها». باشدنداشته وجود تفریطی و افراط گونههیچ

 قابل شد، مطرح هاآن از برخی و شودمی وارد که ایرادهایی و اشكاالت

 من چیست؟ ما یجامعه در ولد و زاد حد .است دادن پاسخ و شدن برطرف

 ،کردیم انتخاب را مقطعی و زمان هب نیاز و دارزمان تصمیم یک کردم، اشاره

 باید خاص مقطعی برای را تصمیمی یک گویدمی. رفت یادمان زمانش بعد گرفتیم

 شما به کنید فرض مثالً .کردیم فراموش را آن انجام زمان که گرفتیممی نظر در

                                                                                                                                        
 

  .ایران اسالمی جمهوری نظام مسئوالن دیدار اسالمی دررهبر انقالب بیانات 1

 ور ایران.های کشاز استان 2

 .255 ، ص4 الوسائل، جمستدرک« َخرُي اَُلموِر أْوَسُطها» 7
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 و کنی باز را آب شیر شما بعد کنید، باز ساعت یک را آب شیر این آقا بگویند

 گزارش ما به حاال بعد سال، 02 سال، 01 شدیم، غافل رفتیم ماها بروی،

 خواهد پیر یجامعه دوری چندان نه یآینده در ما یجامعه آقا که دهندمی

 شد، خواهد گرفته او از دارد ایرانی یجامعه امروز که جوانی یچهره این. شد

  0است؟ قدرچه ولد و زاد حد

 دولت در 2فرهنگی، انقالب عالی ایشور اعضای دیدار در 13/13/32 مورخ

 این واقعاً یعنی کنیم،می داریم کارچه بدانیم را این باید ما: فرمودند جدید

 انسان وقتی که است خطراتی از یكی جمعیت یمسئله بفهمیم، را هاآسیب

 است، گونههمین نیز واقعیت در .لرزدمی او تن کندمی فكر آن عمق به درست

 سر بر دارد بالیی چه که ببینید. لرزید خواهد نیز شما تن کنم، ازگوب تانبرای اگر

 . آیدمی مملکت

 نظرم به هم 3هاشمی دکتر آقای به من که ،است جمعیت یمسئله این

 کردیم، صحبت مفصل هم 1روحانی دکتر آقای با .گفتم کوتاهی یجمله یه

 پیدا شکاه دارد کشور جوان جمعیت. بگیرید جدی را جمعیت یمسئله

 یمسئله یعنی .نیست عالج قابل دیگر که رسید خواهیم جایی یک کند،می

                                                                                                                                        
 

  شمالی.  خراسان استان جوانان دیدار در بیانات رهبر انقالب اسالمی 1

 ایران. اسالمی جمهوری حکومتی نهادهای از یکی 2

 ن.در یازدهمین دولت کشور ایرا وزیر بهداشتهاشمی، پزشک ایرانی و  زادهقاضی سیدحسن 7

 جمهور کشور ایران.ایرانی و هفتمین رئیس مدارسیاست و روحانی، روحانی حسن 8
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 چند اگر نه کنیم،می فکر دیگر سال 11 حاال بگوییم که نیست مسائلی آن از جمعیت

 وجود آدمی دیگر اصالً .نیست عالج قابل دیگر شدند پیر هانسل وقتی بگذرد سال

 خواهد دنبالبه ابعادی نیز این که رودمی دست از جامعه و وردبیا دنیابه بچه که ندارد

 . داشت

 یعنی. استرسیده پایان به 2111سال ژاپن، ورکش پیری دوره حاضر حال در

. بودندهنکرد فکر موضوع این درباره که بود، 2111 سال در ممکن حالت بدترین

 از یکی که است ایگونهبه وضعیت. است 2115 سال آلمان سالمندی اوج چنینهم

 که؛ است مطلب این سوریه، ماجرای سر بر شپنهان قراردادهای در موجود هایمفاد

 را هاآن خاص هایآدم آلمانی، کارشناسان و شوند ترکیه کشور وارد سوریه مهاجرین

 و هستند مواجه کار نیروی کمبود با زیرا ببرند، آلمان به سپس کرده، شناسایی

 بلکه کندنمی کار دیگر که یجمعیت .است شدن لدمو غیر و شدن پیر به رو جمعیت

 از مولد غیر نیروی صرف ایهزینه چه دانیدمی آیا. دارد خرج و است کنندهمصرف

 دو یکی، شما زمانی، مثال برای شود؟می بازنشستگی حقوق و بیمه دکتر، هزینه قبیل

 میلیون 14 ،13 که رسدمی فرا زمانی و داری سالمند میلیون

 بایستی و آوردمی بار به فاجعه این که دارید سالمند -11تا  32ی  دقیقه

 کامالً  بحث این. آمد خواهد پیش هم ما برای صورت این غیر در شودگرفته آن جلوی

 سخنرانی، هر از قبل که است ایگونهبه بنده کار روال زیرا است کامل و جامع

 بحث موضوع آن تخصصینم با و کرده آوریجمع بحث پیرامون کافی اطالعات

 جلسه کشاورزی جهاد وزیر معاونین از تن 2 با که کشاورزی بحث همانند. کنممی

 بحث که جاییآن از رفتم، کشاورزی دانشکده به سخنرانی برای بنده وقتی. داشتم

 اتمام از پس که بود جالب برایم. بگیرد ایرادی نتوانست کسی بود جامع و علمی کامالً 
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 پیرامون دم،کر دریافت بود کشاورزی شانرشته که دوستانی از هاییمکپیا سخنرانی،

 این که چرا! استبوده جدید ما برای جلسه در شده مطرح مباحث که موضوع این

 . نیست رشته این درسی هایکتاب در حتی مطالب

 این و امگذاشته زمان است سال یک به قریب جمعیت، بحث روی بنده

 و بایدها که بگیریم نظر در باید حال. شود بررسی معقول رطوبه بایستی موضوع

 خودمان کاری حوزه به مربوط مطلب این چیست؟ اششناسانهدشمن نبایدهای

 . ترتخصصی هم شاید و شودمی

 شناسانهدشمن هاینباید و هاباید و جمعیت

 هاکارتل دیکتاتوری کتاب در گزارشی 1سیا سازمان توسط 1338 سال در

 عنوان با آمریكا انحصاری تقریباً  موقعیت: استآمده گزارش این در. شد رمنتش

 برساند قدرت از ایدرجه به را دولت این تواندمی غذایی مواد یصادرکننده

 غذایی مواد صادرات طریق از واشنگتن. است نبوده آن صاحب هرگز قبالً که

 خود دست در جهان ملل از ریبسیا در را هاانسان زندگی و ومیرمرگ کنترل

  2.استگرفته

. استگرفته دست به را هاانسان زندگی و میرومرگ ،غذا کنترل طریق از یعنی

                                                                                                                                        
 

1 CIA/ دولت مرزی برون اطالعاتی سازمان ، یک«سیا» سرواژه با مرکزی، مشهور اطالعات آژانس 

 آمریکاست.

 .255ها، میرو، ترجمه همایون الهی، انتشارات امیر کبیر، ص دیکتاتوری کارتل 2
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 حال .است من دست هاانسان زندگی و مرگ گفتندمی که 2نمرود و 1فرعون همانند

 امپرداخته کشاورزی بحث در غذا موضوع به کامل طور به قبالً  زیرا است راحت خیالم

 ما و است قدرچه اساسی غذای در شانخودکفایی ضریب و اندکرده کارهایی چه که

 . هستیم گونهچه

 تنظیم غذا پشت پرده برنامه

 چگونه و شد شروع کجا از که پردازممی خانواده تنظیم بحث یریشه به اکنون

 ردفت" امریکا، دانشگاه در 1323 سال در بار اولین. شد دانشگاه درسی کتب وارد

 بحث "روانی عملیات تئوریک هایپایه" شودمی مأمور ،"دانشگاه عملیات تحقیق

 . انجامید طول به دهه 2 تقریباً که کند ریزیپایه را جمعیتی

 جنگ پیروز آمریکا کهحالی در دوم، جهانی جنگ پایان از پس 1384 سال در

 واحدهای و ارتش بین قراردادی" ،بگیرد دست به را دنیا مدیریت خواهدمی و است

 . شودمی منعقد "دانشگاهی

 دانشگاه، در جدید یرشته یک ایجاد به منجر 1331 سال در قرارداد این

 و. شودمی "جهانی هماهنگ یبرنامه عمومی، سالمت ارتباطات یرشته" عنوان تحت

 از خانواده تنظیم یریشه کلی طوربه. شودمی خانواده تنظیم جهانی برنامه این

 را مربوطه مدارک و اسناد بنده اگر. استگرفته نشأت آمریکا ارتش از ییعن ،7گونپنتا

                                                                                                                                        
 

 باشد.باستان می مصر هایسلسله روایانفرمان از بردن نام برای یلقب فرعون 1

 است.بوده  ابراهیم حضرت و معاصر بابل جبار پادشاهان از یکی نمرود 2

7 /Pentagon .مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا 
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 . کردخواهید تعجب دهم نشان

 دکترین" از بایستی ملل سازمان ها،آژانس المللی،بین مهم مراکز و هاسازمان

 کار CMOC1 نظر زیر مستقیماً هاسازمان این. کنند تبعیت آمریکا "ملی امنیت

 غیر در کنندمی دریافت مرکز این از را هایشانفعالیت اصلی محورهای و کنندمی

  .شد خواهد گرفته هایشانفعالیت جلو صورتاین

 در. است امور این برای مناسب پوششی و پناه ملل، سازمان واقع در

 و تعقیب برای مثال برای. دارد وجود پوشش عنوان تحت بحثی اطالعاتی هایدستگاه

 را منطقه و گیردب دست سیمبی که دهندنمی قرار را شخصی مکان، یک از مراقبت

 شکل هر یا تاکسی راننده رفتگر، پوشش از شخص آن بلکه باشد،داشته کنترل تحت

 امنیتی نهادهای از یکی یبازنشسته که دوستانم از یکی. کندمی استفاده دیگری

 مجبور کاراین برای کردم،می مراقبت جایی یک از باید من کردندمی تعریف هستند،

  .کنم ایفا را متکدی نقش بودم

 جهت تهران شهرداری طرح با مصادف ماجرا این -12تا  11ی دقیقه

 امنیتی دلیل شاید نگفتند نم به را کارشان البته .شدمی متکدیان آوریجمع

 از ،یاییب ما با باید گفتند و آمدند سراغم شهرداری مأموران گفتمی. استداشته

 .آمدیممی حساب به سوخته مهرۀ زیرا شدندمی کارمان متوجه نباید هاآن طرفی

 فرار هاآن که بودکرده کاری یک بگویم توانممی فقط بود،کرده کارچه مبگوی توانمنمی

 ،دندار دنیا برای امنیتی طرح وقتی. ندکن استفاده پوشش از باید بنابراین !بودندکرده

                                                                                                                                        
 

1 Military Operations Center-Civil/ آمریکا. نظامی غیر و نظامی هایعملیات مرکز 
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 جمعیت کنترل را طرح اسم مثال عنوان به. کنندمی انتخاب طرح آن برای زیبا اسمی

 سازمان پوشش تحت هاطرح این .گذارندنمی ،نیستند 1آنگلوساکسون که هاییانسان

 این است،ساخته را ملل سازمان او است، جهانی جنگ پیروز آمریکا. هستند ملل

 گونهاین که البته اشد؟ب خودش امیال خالف بر خواهیدمی آیا است، واضح خیلی

 موافقت دنیا تمام اگر. است مشاهده قابل دارند که 2توییوِ حق در مورد این و نیست

 در کشور 131 اگر! است دموکراتیک خیلی ،کنند مخالفت توانندمی کشور 5 کنند،

 . کند مخالفت تواندمی کشور یک کنند، موافقت دنیا

 میکمیته ملی مرکز عملیات نظامی و غیرنظا

دیده  1در نمودار  های کمیته ملی مرکز عملیات نظامی و غیرنظامیفعالیت

 شود. می

 

 

 

 

 1 نمودار 

                                                                                                                                        
 

1 Saxons-Anglo/ های میالدی و سال 8که در انتهای سده  ها اقوامی ژرمن بودندنگلوساکسونآ

 میالدی، کشور و ملت انگلستان را پایه گذاردند. 5آغازین سده 

تواند با دادن هریک از پنج عضو دایمی شورای امنیت )چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا( می 2

 ای در شورای امنیت جلوگیری نماید.نامهنفی، از صدور قطعرأی م
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 انجام مشغول زیر یهابخش روی بر "متحد ملل سازمان" طریق از مرکز این

 :است کار

 کودکان به متحد ملل هایکمک 

 غذا جهانی یبرنامه  

 صلح فظح عملیات بخش  

 نمهاجری عالی کمیسیون   

 متحد ملل هایآژانس سایر . 

 

 .دهدمی پوشش را بخش 2 نیز "دولتی هایآژانس" طریق از

 کشوری تیم  

 بحران مواقع در کمک خارجی کشورهای تیم . 

 

 دسترسی سرخصلیب هایسازمان یکلیه به "1سرخصلیب" طریق از تیم این

 . دارد

 کارش و است کلیش چه به که استنشده ذکر سند این در نظامی، طریق از

 . است غیرنظامی یشیوه وجز موارد این است، گونهچه

                                                                                                                                        
 

دوستانه است که مقر اصلی آن در سرخ، انجمن و سازمان غیردولتی انسانالمللی صلیبکمیته بین 1

 شهر ژنو سوئیس است.
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  :شودمی شامل را زیر هایبخش نیز "نهادمردم هایسازمان" طریق از

 مراقبت  

 دنیا پزشکان  

 نظامی هایطرح از یکی کودکان از حفاظت واقع در ،کودکان حفاظت 

 مطرح عنوانی چه با که ببینید را پوشش باید شما. شودمی محسوب آمریکا

  .شودمی

 المللبین نجات یکمیته  

 دنیا انرسکمک هایسازمان سایر . 

 موضوع در ملل سازمان به وابسته غیر و وابسته المللیبین هایسازمان

 :است ذیل نهادهای و هاسازمان یدربرگیرنده جمعیت

 1متحده ایاالت دولت آمریکا غیرنظامی و نظامی عملیات مرکز

 7ملل سازمان جمعیت صندوق 2ملل انسازم

 5غذا 8کودکان به متحد ملل هایکمک

                                                                                                                                        
 
1 USG 

2 UN 

7 UNFPAو بهداشت های جمعیت، تنظیم خانواده المللی برای برنامه، بزرگترین منبع ذخیره مالی بین

 تولید مثل است.

8 UNICEFهای الزم و حمایت از کودکان کشورهای در حال توسعه است.، نهادی برای ارائه کمک 

5 FAOی المللی است که در زمینههای بین، فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان

 ی کشاورزی فعالیت دارد.توسعه
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 2جهانی بانک 1جهانی بهداشت سازمان

 8 نهادمردم هایسازمان 7پول المللیبین صندوق

 6بحران مواقع کمک تیم 5سرخ صلیب المللیبین کمیته

  3بحران در خارجی هایکمک یاداره

 برای کنند،می کار آمریکا یمتحده ایاالت برای ادهانه و هاسازمان این یکلیه

 ساختار هااین. دارد کنترل و مدیریت تحت را مراکز این یهمه که مرکزی آن

 هرم سوی و سمت و کشور یک جمعیت کیفیت و میزان مورد در. سازندمی

 . کنندمی گیریتصمیم و ریزیبرنامه اشجمعیتی

                                                                                                                                        
 

1 WHOدهنده را صی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمانهای تخص، یکی از آژانس

 کند.بر بهداشت جامعه جهانی ایفا می

2 World Bankالمللی است که از نظر های فعال و گسترده بین، بانک جهانی یکی از سازمان

 اجتماعی سازمان ملل متحد قرار داشته و از جمله-دیتشکیالتی، در زیرمجموعه کمیسیون اقتصا

 های تخصصی این کمیسیون محسوب می گردد.سازمان

3 IMFالمللی پول، یکی از معتبرترین منابع صندوق بین المللی نظارت دارد.، بر اجرای سامانه پولی بین

 .شودبینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب میارزیابی و پیش

8 NGOبخشی از ساختار دولت محسوب کند که مستقیمًا ترین معنایش، به سازمانی اشاره می، در کلی

عنوان واسطه بین فردْفردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا شود، اما نقش بسیار مهمی بهنمی

 کند.می

5 ICRC 

6 DART 

7 OFDA 
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 های جمعیتی جهان اتخاذ سیاست

 اروپا، ونچ داریسرمایه کشورهای قبل، یدهه در ویژهبه اخیر، هایدهه در

 بیشتر، %11 از کمی یعنی بود، جهانی جمعیت %12 تقریباً شانجمعیت کانادا، آمریکا،

 ها دچار این مشکالت شدند؟چرا آن بود، خطرناک بسیار هاآن برای مقدار این که

ها است که تفرد و سری ویژگییکفرهنگ غرب دارای  .غرب فرهنگ خاطربه

حال هربه .هاست و این ویژگی با شکست خانواده همراه استیکی از آن 1فردگرایی

چون از ریشه و بنیان کنند، اشتباه میهایشان ریزیمعصوم نیستند، در برنامهها نای

 هایاید در فیلمدقت کردهای کار را پیش ببرند. گونهغلط است اما مجبورند به

بینید که در صورت نبود خانواده، بتوانند برخی جاها آمریکایی به ندرت فیلمی را می

و فرزندان با یکی از  اندگرفته مادر از یکدیگر طالقوپدر را نجات دهند. برای مثال

شود این خانواده سری اتفاقات باعث میکنند در ادامه طی یکوالدین زندگی می

متحده أمور زمین زدن کل دنیاست، ایاالتکه م 2یگیرد، هالیوودبدوباره شکل 

ای. با اصرار دهی بیچاره شدهبزمانی خانواده تشکیل  یگوید اگر در این برههمی

 است، تفرد غرب فرهنگ ذات توانند زیراخواهند مشکالت را حل کنند اما نمیمی

 ایثار، یعنی خانواده

برای شخص دیگر  فردی دیگر، داشتنیعنی دوست -21تا  12ی دقیقه

که کسی منتظرت است.  کنزندگی کردن، یعنی منتظر کسی بودن، یعنی به این فکر 

                                                                                                                                        
 

1 /individualism  فردگرایی یا فردباوری، دیدگاه اخالقی، فلسفه سیاسی، ایدئولوژی یا مرام اجتماعی

 کند.اخالقی فرد تأکید می است که بر ارزش

 سازی جهان در آمریکا است.ترین صنایع فیلمهالیوود نام یکی از مهم 2
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است و این باعث شده وارد کشور ما غرب های فرهنگبینید که رگهاکنون شما می

کنی؟ گویم چرا ازدواج نمیبه پسری می .ها ازدواج نکنندشود بسیاری از جوانمی

دردسر و مسئولیت دارد و بسیاری دالیل  ازدواجدواج کنم؟ گوید برای چه باید ازمی

 گونه در حال یاد کردن از همسرش است. دیگر. این

که غرب به من و نگاه فردگرایی  خودِ مرکزیتِیا  1در سیستم فردگرا، اگوسنتر

ها بر اثر فرهنگ خودشان به این سمت چیزی جز این وجود ندارد. ایندهد، میانسان 

است و هشد ها مبنااقتصاد برای آن، اندبین بردهبه خاطر اقتصاد، خانواده را از  .اندرفته

پول ست، ادنیا در فرهنگ غرب همه چیز شدهست. اخورده فرهنگ غرب با اقتصاد گره

دلیل  سازند به اینباید تولید شود. برای مثال اگر نزدیک کارخانه شیرخوارگاه می

دیدند در این شیرخوارگاه نیز مادر . بعد که ش نباشدنااست که مادر نگران فرزند

 .کردنددار نشود. دقت کنید که به چه مواردی فکر میآید، کاری کردند که کاًل بچهمی

در انگلیس زن حق دارایی  13تا قرن  این دلیل کهبه زن را سرکار آوردند؟ چرا 

ها در کارخانه کار ند زشمی این موجب که آمدنداشت و چیزی به مالکیتش درنمی

ایم که ما کار کنیم پول را یکی دیگر مان را از دست دادهمگر عقلفتند گمینکنند، 

این بخش انجام  که به خودش برسد ،حقوق تابگیرد؟ گفتند قانونی را تصویب کنید 

 . شد

های مادی بر بسیار نگران شدند زیرا خانواده فروپاشیده، ارزش هاغربی

                                                                                                                                        
 

شناسی رشد به معنای گرایش به درک، فهم و تفسیر خودمحوری یا اگوسنتریسم اصطالحی در روان 1

ائل گروه یا جهان برمبنای خود و یا تمایل به تمرکز بر نیازها و مسائل فردی به جای نیازها و مس

  اجتماعی که فرد به آن تعلق دارد.
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نهایت به این  دراست. دوستانه و اجتماعی سلطه پیدا کردهانسان های معنوی،ارزش

به کاهش رشد  "دکترین دفاع ملی و سیاست خارجی"بر مبنای نتیجه رسیدند که 

کنند خودشان را باال ببرند که این طرف سعی از آن و ندزپرداب 1جمعیت جهان سوم

م جمعیت جهان اضافه اند که دو سوامر مشکلی است. در مواردی به صراحت گفته

 تولید حال در امریکا CDC 2در مرکز و بمیرند. بر همین مبنا است، باید کم شوند

 اثر خاص ژن یک روی و است دقیق بسیار و ژنتیکی که هاییبیماری هستند، بیماری

 صورت ایران مردم از جاسوسی نادان، هنرپیشه 8 توسط فرانسه در زمانی. گذاردمی

 دلیل به بگذارد، اثر ایرانی ژن بر که کنند تولید هاییبیماری داشتند قصد. گرفت

 خطرناک این و بگیرند را بیماری یک جلوی توانندنمی دارد وجود که آمدهاییورفت

 .بگذارد اثر ایرانی هایژن بر که باشدداشته وجود باید بیماری یک گفتندمی. است

 تأسیس سرطان با مبارزه جهت کزیمر ،فرانسه در هک انداختند راه طرحی بنابراین

 در انداختن و کنپاکگوش توسط هاایرانی دهانآب آوریجمع از استفاده با تا هشد

به طور حتم . کنند شناسایی را ایران مردم تیکیژن بانک بتوانند آن پست و نونایل

ن درآینده بیماری خاصی برای ایرا تااست، ابعاد امنیتی در پشت این مسئله نهفته

کشورهایی بود که عامدانه ایدز را وارد ایران کرد.  وفرانسه جز .ساخته شود

برای مثال اطراف میدان آزادی یک  .هایی در کشورمان صورت گرفتدستگیری

ایستاد، برای تاکسی بود که یک نفر جلو نشسته بود، مسافر به صورتی خاص باید می

                                                                                                                                        
 

نیافته از نظر  ست که در نیمه دوم قرن بیستم در اشاره به کشورهای توسعهجهان سوم اصطالحی ا 1

 .رفتاقتصادی به کار می

های ایاالت متحده آمریکا و تحت نظر وزارت مراکز مدیریت و پیشگیری بیماری یکی از آژانس 2

 ت انسانی آن است.بهداشت و خدما
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ه مشتری است، تاکسی او را سوار فهماند کداد با این عمل میمثال دست تکان می

ش را از بین وی دستنشست، سپس در مسیر، کرد و آن فرد در صندلی عقب میمی

بست و برایش لنگ را میشآورد، آن فردی که جلو نشسته بود، دو صندلی جلو می

در واقع کار این تاکسی  .شدطرف خیابان پیاده میداد سپس آنتزریق را انجام می

سپس شخص دیگر  .سازی نیستجا بود، این مورد واقعیت دارد و داستانگشتن در آن

ها دستگیر شدند و مشخص شد که مرتبط با یکی از کرد، اینرا سوار می

بودند آلوده به هایی که به این افراد بیچاره زدهها هستند، تمام سرنگخانهسفارت

 ،دانستنمی کهحالی رد کرد،می نزدیکی همسرش با شخص این بعد بود، 1ویآیاچ

 کسی آن شاید د،دهمی اشاعه را آن بیشتر دارد را بیماری این داندنمی که شخصی

 برای ریزیطرح و ریزیبرنامه گونهاین !کنید دقت .کند اختیار وجدان داندمی که

 خصوصاً  بیاوریم؟ پایین چگونه را کشور این جمعیت. کنندمی ملت یک براندازی

  .اسالمی کشورهای الخصوصعلی سوم جهان کشورهای

 المللبین صندوق طریق از کشورها این بر آمریکا کنترلی هایفعالیت عمده

 سازمان ،2جمعیت صندوق ،یونیسف جمله از متحد ملل سازمان هایآژانس و پول

 .گیرد می صورت فائو المللیبین تغذیه و کشاورزی سازمان یونسکو، ،7جهانی بهداشت

 1731 خرداد 22 تا 13 نشست در

                                                                                                                                        
 

1 HIV/ .ویروس ایدز 

2 UNFPA 

3 WHO 
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 در فراماسونری به مربوط بحث در که 1بیلدربرگ گروه -22تا  21ی دقیقه

 :گویندمی است جالب بسیار که شانمصوبات از یکی در ،ایمکرده صحبت مفصل بارهاین

 از بخشی. هاستبرنامه مهمترین از یكی خاورمیانه در کشینسل و جنگ ایجاد

 طوراین عراق و ایران یم،ریزمی همبه را سوریه .است نشدآواره و جنگ کشتار، این

 در نخبگان شکار فرصت بهترین کنار، به هااین .است اسرائیل نفع این به و دنشومی

 جای هاحواس اصالً د؟انکشته عراق در کنونتا را دانشگاه استاد چند است، سوریه

 کرد؟ حمله کجا داعش یا ،نه یا شودمی آزاد که است موصل به هاحواس است، دیگر

 هااین. کنندمی ترور دارند را بروند امریکا شوندنمی حاضر که دانشگاهی استادهای

 از استفاده با شوند، مسلط مملکت این بر تا دارند برنامه نیز شما و من برای

 تمام که نکنید شک شما (.شکار و جووجست) جوش هایپروژه اسم به هاییبرنامه

 هانآ جاسوسی هایدستگاه .اندشده شناسایی ،مردم بر کشور این گذارأثیرت افراد

 در را افراد این دیگر اطالعات از بسیاری و کار محل منزل، آدرس ها،آمدورفت آخرین

کار را  بی سروصدا این بخواهند اگر زنندب را افراد این باشد قرار که روزی .دارند اختیار

 غیر در برند،می بین از دیگری مکان در را دیگری و جااین را فرد یک دهند،انجام 

این کار را با  برند.مینفر را از بین  1111نفر یا  511نفر،  111یک روز در  صورتاین

که الزامی ندارد به عنوان مثال  است.کننده که گیجدهند هایی انجام میواسطه

یک جریان مذهبی، فرهنگی،  .دکار را بر عهده گیرنهای موساد مستقیم اینجاسوس

نفوذ  ، یعنیکنند که این کار را برایشان انجام دهدگسستی را پیدا مییه اجتماعی 

                                                                                                                                        
 

بیلدربرگ نام کنفرانسی غیررسمی است که هر ساله توسط قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در  1

ای جهان به صورت کامالً سری و محرمانه در یکی از کشورهای های سیاسی، اقتصادی و رسانهعرصه

 شود.اروپایی یا آمریکا برگزار می
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ها یک سری این سپارند.می 1فرقان شهادت مطهری را به گروهک برای مثال .کنندمی

وقتی  .کنندگذاری میشان تأثیرآورند سپس رویهای آنرمال به وجود میگروه

که آن خلبان آمریکایی بود،  نه به این معنیکار آمریکاست  2سپتامبر 11 یمگویمی

این پیشنهاد را دادند یکی از  7هاایها به القاعدههای امنیتی امریکایییعنی دستگاه

خودشان که جاسوس امریکا است، این کار را انجام دهد و امریکا تمام شرایط را نیز 

گوید حال ین عمل به نفع آمریکا است زیرا با خود میکه ادر حالی .برایشان مهیا کرد

خورم که به نفع من است و ای بخورم از جایی ضربه میکه قرار است از دشمن ضربه

ن بر ایها آن .شان ابا دارمنیز وجود دارد که بنده از گفتن های داخلیآماده هستم. مثال

گیرد و این بکنترل جمعیت صورت که با کشتار و درگیری در خاورمیانه باید اند عقیده

  .داردنیک جای آرام الحمدهلل به جز کشور ما خاورمیانه  النامر نیز صورت گرفت، ا

 های امریكا در قبال مسأله جمعیت در کشورهای اسالمیاعمال سیاست

بخش  7ی جمعیت در کشورهای اسالمی های آمریکا در قبال مسئلهسیاست

 :کنمطور خالصه عرض میبنده به .شودیمدیده جدی صورت بهدارد که 

 اسالمی هایکشور در سیاسی مدیریت دهیجهت و هدایت .1

                                                                                                                                        
 

شمسی تأسیس شد و هدف اصلی از هجری 1754ود که در اردیبهشت سال فرقان نام گروهی ب 1

 هایی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران بود.تشکیل آن انجام عملیات

های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک میالدی به برج 2111حمالت انتحاری در سال  2

 امریکا.

وروی در افغانستان نظامی و بنیادگرای اسالمی است که در دوران جنگ شالمللی تشکیالت بین 7

 در شهر پیشاور کشور پاکستان تأسیس شد.الدن بنتوسط اسامه
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  المللیبین هایسازمان .2

 . ایرسانه آموزشی فرهنگی نبرد .7

 بخشی و شودمی انجام شانمدیران توسط اسالمی کشورهای در آن از بخشی

( شد برده نام که مختلفی هایصندوق به مربوط بحث) المللیبین هایسازمان را دیگر

 قرار آموزش تحت اکنون که مردمی گیرد،می انجام مردم خود توسط سوم بخش و

 کالس یک شما از یک هر حاضر حال در شود؟می انجام آموزش این گونهچه. دارند

 یک این. گیردمی صورت امریکا توسط آن تدریس که دارید خود دست در آموزشی

 .است عجیب بسیار آن یتأثیرگذار و است واقعیت

 اسالمی هایکشور در سیاسی مدیریت دهیجهت و هدایت

صورت که بدانند بدون اینطور کامل توسط مدیران خودمان آن به یک بخش

معرفی  هاآن خطر برای و گیردهایی صورت میمشاوره توسط افراد متخصص .گیردمی

يطاَُن اَعماَُلُم» .شودمی کردن است، چرا ما از کارهای شیطان تزئین یکی «1زُيَن ََلُم شِّ

ات شوی، کند که خودت باعث تباهیکنیم؟ شیطان کاری میبه این آیات دقت نمی

کنی سپس یک خویش افتخار می که بسیار خوشحال هستی و به عملکرددر حالی

ست، اهرا تزئین کردای که شیطان برایت آن بینی گناهی را انجام دادهلحظه با خود می

کند تا آن کاری می بلکه ،رویمنمی ما شما بگوید برو گناه کن که و ه منبشیطان 

  .مان موجه نشان دهدگناه را برای

 حجت تا چهار با حضرت است، حسینامام ما الگوی - 21تا  22ی دقیقه

                                                                                                                                        
 

 .74/ عنکبوت  28/ نمل  67/ نحل  84انفال  1
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 کشتند را مسلم وقتی مثال برای بزنند، را جاآن قید کالً توانستندمی شرعی

 امام اگر. آمدند جااین تا ما بچه و زن خدایا تمام، دیگر بگویند توانستندمی نحسیامام

 شرعی عذر توانستمی بود،شده تمام ماجرا بودندشده تسلیم عاشورا شب تا حسین

 اصل احکام، با .است دین اصل حفظ برای احكام این: فرمایندمی حضرت .بیاورد

 غرض نقض دچار ما گاهی. بگیرد ورتص 1غرض نقض و بیفتد خطر به نباید دین

 . دهیممی انجام داریم چه که شودمی پرت مانحواس شویم،می

 :شودمی انجام زیر موسسات طریق از سیاسی، مدیران دهیجهت و هدایت

 امریکایی، همکاری یؤسسهم یا 2امریکا المللیبین یتوسعه و رشد آژانس .1

 عهده بر را اسالمی ورهایکش در جمعیت کاهش هایطرح تمامی هزینه

 در دهند،می را کار این پول دارند، دوست را ما هااین قدرچه. استگرفته

 جااین اما دهمنمی گویدمی دهید، پس را خودمان پول گوییممی مذاکرات

 . دهدمی شما به خودش نیز پولی یک

ز اری آژانس همکاری امریکایی، وسایل جلوگیری اکبا هم 7فایندر پَت .2

کند و از اندونزی گرفته تا آمریکا یک شبکه از بارداری را تولید می

                                                                                                                                        
 

 نقض غرض، یعنی انجام کاری یا ترک عملی که شخص را از رسیدن به هدف او باز دارد. 1

2 U.S.AIDو هدف آن کمک و  ای نظامی است که توسط ایاالت متحده آمریکا تأسیس شده، اداره

زده برای داشتن یک زندگی آزاد و داشتن کشور دارای دموکراسی حمایت از افراد کشورهای فاجعه

 باشد.می

7 Pathfinder Internationalگذاری شده در کشور امریکا المللی پایه، یک سازمان غیرانتفاعی بین

 که در بهداشت باروری، تنظیم خانواده، پیشگیری از ایدز و مراقبت و سالمت مادر تمرکز دارد. است
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است که این وسایل را با قیمت پایین )سوبسید وجود آوردههایی بهکارخانه

در بسیاری جاها این وسایل را به صورت رایگان کند و ( تولید می1دمپینگ

  .دهدمردان قرار میودر دسترس زنان

اندازند ها فاصله میکه بین زایمان وجود دارد اس.بی.ما مشهور به هایطرح .7

ین سال ب 8الی  7شود، یعنی و توسط آژانس همکاری امریکا پشتیبانی می

 بارهاین در را بسیاری علمی مباحث شود وهر زایمان باید فاصله انداخته

 است اشتباه گوییمنمی ما است، درست نیز حدودی تا که دکننمی مطرح

 پزشکان از بسیاری .کنندنمی بیان را هاآن که دارد هاییهتبصر و بند اما

  .شودنمیداده رسانه هاآن به منتها ستند،ه هابحث این مخالف

 المللی بین هایسازمان

جمعیت( مشغول به جمعیتی )کنترلهایهایی که در زمینه سیاستسازمان

 عبارتند از:، ال انجام کار هستندبرای عملیات غیرنظامی امریکا در حو فعالیت هستند 

، (فائو)ملل، سازمان تغذیه و کشاورزی جهانی، صندوق جمعیت سازمانهداشتبسازمان

 .المللی پولانک جهانی و صندوق بین، یونیسف، ب3، شورای جمعیتی2سازمان فرهنگی

                                                                                                                                        
 

های تمام شده یا به عبارتی دیگر پینگ عبارت است از صادرات یک کاال با قیمت کمتر از هزینهدم 1

 فروش کاال در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.

2 UNESCO/ های تخصصی وابسته به تربیتی ملل متحد، یکی از سازمان سازمان علمی، فرهنگی و

سازمان ملل متحد است که هدف این سازمان کمک به صلح و امنیت در جهان از راه همکاری 

 های آموزشی و علمی و فرهنگی و تربیتی است.المللی در زمینهبین

3  population-council 
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 زندگی بر کنترل جمعیتتغییر سبک و سازیفرهنگ

 هایریزیبرنامه بر اقتصاد کمیتحا و مادی منافع اهمیت بر تأکید .1

 : اجتماعی

 اقتصادی منافع از برخی که دارند اذعان و شودمی تاکید موضوع این بر مدام

 نه، گویدمی .بگیریم نظردر بایستی نیز را هااین است، اجتماعی منافع هم برخی ،است

 قبول را آن دبای داشت بر در اقتصادی ینتیجه اجتماعی منافع اگر است، اقتصاد مبنا

 گویندمی دنیا کشورهای از برخی در امروزه. نیست قبول قابل صورتاین غیر در کرد

 خاص، هایویژگی سرییک با خدایی منتها نیست بد ما برای هم خیلی خدا وجود

 آرامش و آوردمی اجتماعی آرامش زیرا نکند، دخالت کارها سرییک در که خدایی

 حتی است، پول چیزهمه هاآن نگاه در .شودمی اقتصاد رشد باعث اجتماعی و روانی

 بارها. کنندمی انتخاب را اقتصاد یقیناً کنند گیر اقتصاد و دموکراسی بین اگر جایی در

 یک جایی اگر که اندنوشته شانهایکتاب در و اندگفته را نکته این اندیشمندان

 یک ما نیست، خوب ما ایبر خیلی باشد،نداشته اقتصادی قدرت اتیکدموکر حکومت

  حکومت

 با مثالً. دهیممی ترجیح را غیردموکراتیک اقتصادی -22تا  21ی دقیقه

 کههنگامی اما دارد، توجیه شانبرای اقتصادی لحاظ به چون ندارند، مشکلی عربستان

 مسائل این شود، برخورد هاآن با باید گفتند دادند، رأی 2حماس به 1غزه مردم

                                                                                                                                        
 

 است.نشین در نوار غزه در فلسطین نام شهری عرب 1

نظامی فلسطینی  -گرای سیاسیحرکت مقاومت اسالمی با نام اختصاری حماس یک سازمان اسالم 2

 است.
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 تا نوح کشتی از" سخنرانی در .شودمی سنجیده پول با چیزهمه شود،یم ریزیبرنامه

 با چیزی هر اشد،بداشته مالی توجیه باید چیزهمه مکرد عرض " حسین کشتی

 .شودسنجیده باید پول

  :جامعه عمومی اخالق و اساسی هایارزش در تزلزل و تضعیف .2

 باشندداشته وجود قیود و هاآرمان ها،ارزش این کهزمانی تا معتقدند هاآن

 کار برای بنابراین .شود شکسته باید هااین تکتک رفت،نخواهد پیش کارمان

 کشور در خودت توسط قوانینی دید خواهید .کندمی تصویب قوانینی اشفرهنگی

 عضو هاکنوانسیون از سرییک در کهاین یا است، هاآن نفع به که ایکرده تصویب

 مثال برای .استآمده سرت بر بالیی چه دانینمی که حالی در کنیمی امضا شوی،می

 مضاا را موارد طورهمین مسئولینمان که گفتم 1برجام هایداستان همین دل در بنده

 باید امضاها این از برخی برای کهصورتی در. نکرد فکر آن عواقب به نیز کسی و کردند

 در کودکان حقوق مورد در قانونی دارد؟ من برای تضمینی چه .کنی دریافت چیزی یه

 دیگر یعنی. شودمی هم سال 13 الی 15 شامل کودک سن منتهی ،شده امضا جنگ

 جنگ به توانینمی را اتساله 14 فرزند دربگیرد جنگی آینده در اگر و است تمام کار

 دیدن با. استکرده فکر اساسی خیلی کند،می اتبیچاره ملل سازمان زیرا بفرستی،

 حجم عجب بینندمی آوردند، دستهب را شهدا سن ایران، در شهدا مزار هایقبر سنگ

  .شودمی اتبیچارگی و ناتوانی باعث که کردند وضع را قانونی بنابراین دارند، عظیمی

                                                                                                                                        
 

ای ایران بین کشور ایران، اتحادیه المللی بر سر برنامه هستهبرنامه جامع اقدام مشترک، توافق بین 1

 آلمان.اروپا و کشورهای چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا و 



 1 جمعیت                                                                                                        88  

 

 هاییپول برگرداند، ما به پول سرییک آمریکا حقوقی، دعوای یک جریان در

 ما به اما بودیم داده آمریکا به اسلحه سری یک ریدخ بابت انقالب از قبل خودمان که

 و گذاشته هواپیما در کردند، پرداخت دالر صورت به نقداً را پول سپس .بودنداده پس

 عنوان به اگر ،بود خوب این گفت و کرد تأیید را اقدام این اوباما فرستادند. ایران به

 باشید خوشحال شاید .کردمی فرق وضع شدیممی محکوم حقوقی دادگاه در ما مثال

 دعاوی با را پول مقداری آمریکا بود، شروع یک این اما ایمکرده دریافت را پول این که

 دعاوی منتظر حال بپذیریم، را بازی نوع این که دلیل این به کرد پرداخت حقوقی

 کنونتا برجام بعد از امداده انجام بنده که بررسی طبق. باشید طرف آن حقوقی

 61 به یکنزد .کنندمی صادر حکم فراوان ایران علیه هاآن ایالتی و محلی هایهدادگا

 حدود کهحالی در اندداده حکم ایران علیه هایشاندادگاه کنونتا دالر میلیارد 31 الی

 گویدمی آمریکا اید،پذیرفته را بازی قواعد یعنی. اندداده پول ایران به دالر میلیارد یک

 . صرفدمی دالر میلیارد 61الی 51 دریافت ازای در ایران به دالر هزار 511پرداخت

 هادولت از توانندمی شانانشهروند که کردند تصویب 1جاستا  نام به قانونی

 .کرد درست زیادی صدایوسر شد، شروع هم سعودی عربستان با بازی .کنند شکایت

 نجیسو .2رضائیان سونجی کرد؟ شکایت ایران از کسی چه قانون تصویب محض به اما

                                                                                                                                        
 

 11قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم، بر اساس این قانون خانواده قربانیان حادثه تروریستی  1

های عربستان در اختیار قضات آمریکایی سپتامبر اجازه شکایت علیه عربستان را پیدا کردند و دارایی

یه کشورهای دیگر به اتهام طور در این قانون امکان استفاده از آن برای طرح علقرار گرفت و همین

 المللی وجود دارد.تروریسم بین

پست در ایران است که چند سال به اتهام جاسوسی در ایران آمریکایی واشنگتن -خبرنگار ایرانی 2

 بازداشت شده بود.
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 مدعی وی. دخواهنددا رأی نیز شنفع به که استکرده شکایت دادگاهی در رضائیان

 دولت که گفت خواهند بارهیک به م،اهشد روحی شکنجه ایران در من که استشده

 این و شودمی باز جریان این مسیر نتیجه در کند، پرداخت باید دالر میلیون 11 ایران

 یک تصاحب برای است خوبی روش بگویند خود با نیز دیگران هک شودمی باعث

 شکایت ما از که نفر هزار 15 الی هزار 11 که دید خواهیم نهایت در .دالر میلیون

 مسیر .شودمی دالر میلیارد یک دالر، ونمیلی یک دالر میلیون یک همین و کردند

 موارد بسیاری و بشری حقوق هایبهانه برای زمینه است، باز ما کشور برای شکایت

 دلیلاین به ای،ماهواره هایشبکه فارسی هایسریال مثال برای .است فراهم دیگر

 وجود ایخانواده کهنگامیه ببرند، بین از را خانواده بنیان که اندشده تولید

 .آمد نخواهد دنیابه نیز فرزندی باشدنداشته

 فرد از چیزی دیگر ،اندردهب بین از را ریشه طورکلیبه -21تا  22ی دقیقه

  .ماندنمی باقی

 : اجتماعی و خانوادگی بر فردی منافع اهمیت بر تأکید .7

 بر فردی منافع اهمیت بر تأکید مانند مهمی نکات ایماهواره هایسریال در

  .استشده هایشانبرنامه در اصل یک به تبدیل که گنجانند،می اجتماعی، و خانوادگی

 : طلبی لذت و اییفردگر سیطره گسترش .8

اگر عامل اصلی جلوگیری از ازدواج  :است این آیدمی پیش که سوالی امروز

 شود؟می طالق به منجر تهران شمال هایازدواج از %56 چرامسائل اقتصادی است، 

 اما دارند پول هاآن. شودمی منجر طالق به تهران شمال هایازدواج از نیمی از بیش
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 ندارند دیگر مسائل به کاری است، فرماحکم لذت اصالت است، رترایج جاآن فردگرایی

 دهد،می طالقش کند دعوا همسرش با مرتبه دو .است خویش لذات دنبالبه شخص و

 که هنگامی که است باور این بر و گیردمی طالق کند دعوا شوهرش با زن بار دو

. روممی پسرمدوست یا دختردوست سراغ باشم؟ متعّهد تو به باید چرا ندارم آرامش

 همسرم پدر و مادر خانه باید ؟بگیرم زن ،کنم ازدواج باید چرا :گفت بنده به شخصی

. ببرم رستانبیما به را او باید شود بیمار همسرم. هستیم مهمان جایی شب هر. بروم

 پدر برای هایشسختی و است من برای هایشخوبی تمام باشمداشته دختردوست اگر

 خالصه شاپکافی به بردن در شودمی خرج برایش که هم ایهزینه و ستا مادرش و

 دهد؟ تشکیل خانواده دارید انتظار شود تربیت 1فردگرا شخص این کههنگامی. شودمی

 خوب تفاهم. کند تغییر کمی نیست حاضر و گیردمی طالق مشکلی ترینکوچک به

 پیدا وفق شرایط با شوند، هم وافقم یعنی. است توافق تر،مهم بسیار تفاهم از اما است

 بارها .است حساس مسائلی چه روی بر همسرش که بپذیرد باید شخصی هر. کنند

 کنیدمی بحث هستید مادر و پدر یک از که خودتان برادر و خواهر با که آیدمی پیش

 مراد وفق بر چیز همه است، دیگر ایخانواده از که شخصی با دارید یانتظار چه حال

 که است اخالق. خیر است؟ کافی شوهر و زن میان کشش یک کنیدمی فکر آیا ؟باشد

 توانندنمی زیرا شودمی مربوط زندگی اوّل سال 5 هب کشور، هایطالق %51. ماندمی

 خودشان بتوانند که کرد تربیّت ایگونهبه را فرزندان بایستی. کنند پیدا وفق یکدیگر با

 حاضر حال در. داد تغییر هاآن برای را شرایط نباید و دهند وفق موجود شرایط با را

 برای. کند تغییر فرزندان برای بایستی شرایط تمام که استشده ایگونهبه تربیّت نوع

 آن تا کندمی هالک را خودش کرد طلب مادروپدر از را چیزی فرزندی اگر مثال

                                                                                                                                        
 
1 individual 
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 را غذایی بودیم بچه ام وقتی مثال عنوان به. شود فراهم برایش شرایط و درخواست

 گفتمی پدرمان و بودیم بیچاره آیدنمی خوشم غذا این از گفتیممی و نداشتیم دوست

 گرسنه بایستی ،بخورد دیگری چیز آب از غیر به نباید و نیست اشگرسنه بچه این

 گفتمی پدرم اما اند،کردهدرست غذا خودشان برای شام هنگام شب، بعد .ماندیممی

 نیاید بدم غذایی هیچ از بنده که شد باعث این .بخوری ظهر مانده غذای از نیتوامی تو

 . امشده تربیت گونهاین زیرا

 نه بدهیم وفق چگونه شرایط با را خودمان ریمبگی یاد که شودمی باعث این

 دائماً  بخواهد فرد که است عجیب بسیار این .دهیم تغییر خود برای را شرایط کهاین

 شد نخواهند موفق هرگز افراد گونهاین کلی طوربه و دهد تغییر خودش برای را شرایط

 سعی کنندمی برخورد مشکل به که هنگامی که هستند افرادی موفّق، هایانسان زیرا

 برخی در است ممکن البته. کنند برطرف موجود شرایط به توجه با را مشکل آن دارند

 . کنیم هماهنگ خود با را شرایط باشیم ناچار موارد از

 یک همانند خانه در بایستی ماو در جنگ بود،  بود نظامی پدرم که جاییآن از

 . آمدیممی بار مرد

 در ایوسیله اگر .رفتیممی نانوایی به باید بودیم کوچک -22تا  21ی دقیقه

 ابزارجعبه. کردیممی درست را آن خودمان بایستی نبود پدر و شدمی خراب خانه

 کردیم،می درست را آن دیگر وسایل از استفاده با نتیجه در نبود هم بیحسادرست

 گرفتیممی یاد گونهاین. کردیممی اشگوشتیپیچ شبیه سابیدیممی را میخ مثال برای

 هنگام اگر. دهیم انجام را انکارم است، انماطراف که اشیائی از استفاده با که

 هاییچوب کردیم،می درست را آن چوب از استفاده با شکستمی تفنگمان بازیتفنگ

 حل را مسئله گونهاین بودیم مجبور و بریدیممی جداول هایکناره هایتخته با که
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 را انتفرزندان. دانممی موارد همین را هایمموفقیت از بسیاری عامل اکنون. کنیم

 استفاده با و نیستم ابزارگرا کنم،می برخورد مشکل به که جایی. کنید تربیت گونهاین

 ابزارگرا افراد بعضی. کنممی برطرف را مشکل دارد وجود اطرافم در که وسایلی از

 باید. کنند حل را مشکل بتوانند تا باشد ابزار باید کنندمی گیر کههنگامی و هستند

 . شرایط بر شما نه باشد حاکم شما بر شرایط

  :جامعه عمومی فرهنگ در دین نفی و اومانیسم حاکمیت .5

 قتیو .بود خواهد گونههمین وضع شود حاکم 2سکوالریسم و 1اومانیسم وقتی

 سلن تکثر که استگفته دین گوییمی است حکومت دو این تاثیر تحت که شخصی به

 شما غرب، فرهنگ با ارتباط اثر در چه و باشد عامدانه چه. کندنمی قبول باش،

 دانیمنمی ما گویند،می خود با هابیغر. استخورده رقم هااین دقیقاً که دید خواهید

 ما شبیه نیز شما. گذاردمی کنار را ولد و زاد شودمی ما شبیه هرکس امّا هستیم چه

 . شوید

 حقّ  بر مبنی آموزشی متون در ملل سازمان دستورالعمل تهران، کنفرانس در

 و شد أکیدت اساسی مصوّبه یک عنوان به جنسی، امور و باروری امور در زنان انسانی

 زئیج عنوانبه مصوبه این شمسی، 1786 - 1364 سال تهران کنفرانس 16 بند طبق

                                                                                                                                        
 

1 Humanism هتمام / اومانیسم به نظامی فکری و اعتقادی گفته می شود که نیازهای بشری را مورد ا

 کند.ها را به جای ایمان به خدا از طریق عقل و خرد آدمی جستجو میحل آندهد و راهقرار می

2 Secularism سکوالریسم عبارت است از، تفکری است که حضور دین در ابعاد مختلف زندگی بشر را /

 نفی می کند.
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  1.شدشناخته بشر حقوق از

 بهداشت ،1737 -1338 قاهره در توسعه و جمعیّت المللیبین کنفرانس

رسد اما مهم این بشر ثبت کردند. ظاهرش زیبا به نظر میحوزه حقوق در را باروری

کننده در این کشور شرکت 133شد. خواهدها نایهایی که از داشتبر که چهاست 

جنسی برای کودکان و در راستای آموزش 2115کنفرانس هدف خودشان را تا سال 

نوجوانان و دسترسی رایگان به اطّالعات و خدمات بهداشت باروری اعالم کردند. 

به اجرای مصوبّات این  نمایندگان اعزامی وزارت بهداشت نیز در این کنفرانس متعّهد

  .اجالس در کشور خودمان شدند

 به 2112 تا 1333 سال از CEDAW کمیته -31تا  22ی دقیقه

 که استکرده توصیه را یونان و ازبکستان ترینیداد، اِستونی، ،روسیه رلند،ای کشورهای

 و مدارس در خانواده تنظیم آموزش جنسی، آموزش ترویج برای مناسبی هایبرنامه

 وسایل به رایگان دسترسی تسهیل و شود ارائه درس طرح شکل به مختلف قاطعم

 . نمایند اعمال را بارداری از جلوگیری

 ها،این کالن هایومشیخطّ  در جمعیّت کنترل برای دستورالعمل جالب نکته

 این به دیگر بار بیایید حال. است نامطلوب هایگروهبرای  ولد و زاد میزان کاهش

 خطرناک کشوری چه برای روسیه و ایرلند جمعیت مثال برای. کنید گاهن کشورها

 از برخی اوضاع حاضر حال در .است خطرناک انگلستان برای که است واضح است؟

 این ،استونی همسایه کشورهای از یکی اگر مثال عنوان به. است بد بسیار کشورها این

                                                                                                                                        
 

 تهران.   –لینک اعالمیه در سایت مرکز اطالعات سازمان ملل متحد  1
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 . است تمام کارش کند تهدید را کشور

 که است اسلحه یک غذا :استآمده 1اینفووارز خبری ایگاهپ از گزارشی در

 تعدیل هایسیاست اتّخاذ با آمریكا دولت. اندشده گرفتار آن سیطره در مردم

 مسمومیّت به اقدام است، شبیه خاموش عامقتل به بیشتر که عجیب جمعیّتی

حتّی وضعیت بدتری نیز  2.استشی از جامعه کردهبخ تدریجی سازیعقیم و

ها در منابع آبی برخی از کشورها داروهایی را جود دارد. مواردی مطرح است که اینو

کنند عقیم شوند. یکی از کارهایی که ریزند تا مردمی که از این منابع استفاده میمی

است؛ شناسایی منابع آب آن بودهیان در تهران مأمور به انجام ئرضا آقای جیسون

است؟ آب دارویی است که همه افراد از آن چه هدفی بوده دنبال. این فرد بهتهران بود

 کند به همین دلیل، همه را مبتال میکنند و اگر در آن چیزی ریخته شوداستفاده می

 بسیار حیاتی و کلیدی است. 

ی سابق آمریکا، در زمستان کار، مشاور امنیت ملمدار کهنهسیاست 7برژینسکی

ای ایران دستانه علیه تأسیسات هستهپیش از فكر کردن به حمله: گویدمی 44

اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را برقرار کنید. باالتر از همه، بازی طوالنی 

خورده زمان بخرید. چون زمان آمارهای جمعیّتی و مدّتی را انجام دهید. یک

                                                                                                                                        
 

1 Infowars/ .خبرگزاری متعلق به الکس جونز نویسنده و مستندساز آمریکایی 

 لینک خبر در باشگاه خبرنگاران جوان.  2

7  Brzezinski/ مدار و مشاور پیشین امنیت ملی امریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی سیاست

 کارتر.
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این مطلب کامالً به بحث  1.تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی ایران نیست

 کند. معیت اشاره میج

 Doctrine for the Armed Forces of the Uunitedسندی به نام، 

States  (1شکل )است. هاددرا مورد برّرسی قرار  2113 مارس 21تا  2113مِی  2از 

 

1 شکل  

 ،پنتاگون سوی از شده منتشر سند طبقاین سند نکات بسیار عجیبی دارد. 

 عنوان به ندکمی اجرا دیگر کشورهای در جهان طحس در ملل سازمان که هایی برنامه

که عرض کردم خودشان به  گونههمان .شودمیشناخته  آمریکا ارتش نظامی عملیات

                                                                                                                                        
 

 لینک خبر در خبرگزاری فارس.  1
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ملل به تبع آن سازمان یونیسف در کشور ای که سازماناین مسئله اقرار دارند. برنامه

آمریکا در خاک  کند به عنوان عملیّات نظامی ارتشایران اجرا میاسالمیجمهوری

در باطن اهداف پلیدی را دنبال  اما است موجّه شود. در ظاهرکشور ما محسوب می

 کند. می

ولین محترم توجّه ؤضروری است مسفرمایند: می هاآنخطاب به  1رهبری

و در  باشندملل در ایران داشتههای سازماننگر به فعالیّتجانبهجدّی و همه

های آنان قوانین و مقررّات الزم را به تصویب جهت جلوگیری از فعالیّت

کار ها چهگوید ببینید اینمی شود.زدایی، یاد میبرسانند و از آن به عنوان سم

گیری هستند تا بتوانند قوانینی را اند و در حال ارتباطکنند، در ایران راه افتادهمی

د. برای مثال اگر باشن. اجازه ندهید که به هر چیزی دسترسی داشتهتصویب کنند

آن کار را انجام خواهیم نمی یاتوانیم ملل بخواهد فالن کار را انجام دهد ما نمیسازمان

 ن خاص خودمان را داریم. وانیزیرا قدهیم 

  هاارتباط مستقیم با مردم و تربیت آن

های هایی مانند اینترنت، شبكهظهور فنّاوری: استدر این سند آمده

هوشمند همراه، وسایل تحقیقات جنایی، ماهواره و  هایسیم، تلفنبی

های باالیی را برای های نهان؛ فرصتتصویربرداری هوایی و زیرساخت

 گذارند. بشر در اختیار میبرد دموکراسی و حقوقپیش

                                                                                                                                        
 

 ز مراجع تقلید شیعه و دومین رهبر نظام جمهوری اسالمی در ایران.ای، اآیت اهلل سیدعلی خامنه 1
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دهند و امكان های سیاسی مردمی قدرت میها به جنبشاین فّناوری

بشر یباً ناگهانی بر موارد نقض حقوقآورند تا تمرکز تقراین امر را فراهم می

قرار گیرد و بسترهای فزاینده برای آزادی بیان و ارتباط بدون محدودیّت در 

 سراسر دنیا فراهم آید. 

بیان، ها در راستای تسهیل آزادی ما از انتشار و استفاده از این فّناوری

ها كومتگویی بیشتر حتوسعه دسترسی آزاد به اطّالعات، شفافیّت و پاسخ

ها مقابله ها در استفاده از این فناوریکنیم. و با اعمال محدودیّتحمایت می

 کنیم. می

ها استفاده بهتری ما همچنین از این فناوری -32 تا 31 یدقیقه

عبارتی به کارآمدتری پیام خود را به جهانیان برسانیم.خواهیم کرد تا به طور 

اهد آموزشی چهره به چهره با مردم کلّ دنیا خوآمریکا می متّحده ایاالتدیگر 

هایی که فلذا یکی از درخواست .تواند حائل شودنمیدولت هیچ کشوری  باشد وداشته

هم به ما  %61 ها در مذاکرات از ما داشتند، افزایش سرعت اینترنت بود وآمریکایی

ش کرد. در را نیز خرج مخارج خود 71را دولت تخقیف داد و % 71تخفیف دادند که %

 ،کلیپ مورد نیاز است گو نیست و جاییجا پاسخگوید متن در همهمیآمریکا واقع 

پذیر باشد. حتّی یک سری باید سرعت اینترنت را افزایش دهید تا ارسال امکان

گیرند تا سرعت اینترنت در روستاها را افزایش دهند. البته برای ما تعهّدات از ایران می

دنبال گوییم که چیز بدی است اما او بهدارد و ما هیچ زمان نمیسری مزایا نیز یک

اندیشد که هنگامی یک فرد روستایی گونه میاهداف دیگری است و با خود این

تواند به شکل بهتری باشد جاسوسی اطالعات میدسترسی به اینترنت پر سرعت داشته

بعضی از در شود. میل طرف بهتر ارساصورت بگیرد و صوت و تصویر از افراد به آن
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این کنید  2پاک اخواهید میکروفن رکه میهنگامی 1منیجردیوایس ویندوزها، در بخش

در ایران بیشتر از ها ویروسهای آنتیحجم آپدیت دهد یااجازه را به شما نمی

تر را نیز دریافت اضافهیک سری چیزهای  واقع است. در آن های خارجیمعادل

 باید با سرعت باالیی باشد تاگیرد تاپ انجام مییی که در لپجووجستکنید. می

 . مشخص نشودارسال اطالعات 

الزم به ذکر است در آمریكا  :کتابی نوشتنددر  2111ها در سال خارجی

اساس یک  و كلی است که حتّی اگر اصلهای جهانی به شحمایت از طرح

باشد، اگر توجیه شتهدوستانه هم دای انسانی و نوعسیاست خارجی جنبه

باشد، هرگز مورد توجّه و حمایت دولت و کنگره اقتصادی و سیاسی نداشته

ها را دوستانه اینهای انسانطرحوقت گول هیچ یعنی 7.آمریكا قرار نخواهد گرفت

ع باید واقو این بسیار جالب است که خودشان به این مطلب اذعان دارند. در .نخورید

شان یک اصل اساسی است در این شک نکنید که هر برای و این ها برسدپولی به آن

های تا جاسوسی چیزی را تحریم کنند گوشی و کامپیوتر را تحریم نخواهند کرد

 گیرد. سنگین اطّالعاتی صورت ب

 

 

                                                                                                                                        
 
1 device manager 

2 uninstall 

 شنه و کتاب شِستِلند 3
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 آمریكا ملی امنیت شورای هایطرح از جهانی، جمعیت کاهش

 2سینجرکیهنریزمان در  1751در دهه  NSSM2001دیگری به اسم  پروژه

ی تأثیر روند درباره این طرح مطالعاتی انجام شد. جمهور وقتی رئیسملمشاور امنیت

باید  که ها به این نتیجه رسیدندو آن بودی آمریکا مل یترشد جمعیّتی جهانی بر امن

 ورید. یعنی جمعیت در کشبیاغیر از خودشان پایین رشد جمعیّت در کلّ دنیا به

 بایستی افزایش یابد. کانادا، استرالیا و انگلستان ها چونهای آنکرفخودشان و هم

ها نگران این مسأله هستند زیرا افزایش جمعیّت کشورهای در حال توسعه با منابع آن

، ، آموزشها همچون اشتغالغنی، منجر به باال رفتن خواست و انتظارهای عمومی آن

ناپایداری اجتماعی و سیاسی در این  شود. این روند باعثو مَسکن میبهداشت 

ها نشود، فلذا موجب افزایش قیمت نفت برای تأمین نیازهای رفاهی آکشورها می

شود. این تأثیر بسیار منفی بر روی اقتصاد آمریکا و به خطر افتادن منافع می

کنند که این مطلب را گوشزد می 1751کشورهای صنعتی خواهدداشت. در سال 

های رفاهی برای مملکت خودشان بگذارند، موجب ها طرحزیرا اگر آن مراقب باشید

یابد و موجب ضرر شان افزایش میشود، در نتیجه قیمت نفتها مینهیک سری هزی

 شود. برای کشورهای صنعتی در آن برهه می

 

                                                                                                                                        
 

 حال در کشورهای رهبران ترغیب و جهان جمعیت مدیریت ای از سوی کشور آمریکا برایپروژه 1

 جمعیت. رشد روند کاهش برای توسعه

2 henry kissinger/ ایاالت ملی امنیت اسبق مشاور و آمریکایی کیسینجر، دیپلمات آلفرد هنری 

 آمریکا. متحده
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 هاتغییر ارزش

 .گیردصورت می روش 5طریق ها از تغییر ارزش

 : اقتصادی راه .0

 عدم رضایت.  احساسو  گراییصرفم فرهنگ توسعه 

 و اجتماعی رشد به رسیدن برای جمعیّت کاهش ضرورت بر تأکید 

  .اقتصادی

گرایی بسیار مهم است. در حال حاضر صحبت پیرامون بحث مربوط به مصرف

شود. اکنون در این مطلب است که جمعیت زیاد، موجب کمبود منابع غذایی می

 گویند نخرید منابع کم است یدنیا به مردم نم مناطقبرخی از 

که کنند حتی هنگامیها را تشویق به خرید میبلکه آن -21 تا 32 یدقیقه

آورند و این موجب تغییر وجود می با تبلیغات نیاز را در شما بهبه چیزی نیاز ندارند. 

در  کنی، ات را عوضبار گوشیشود. برای مثال شما باید سالی یکسبک زندگی می

که شخص در کنند یا فرهنگی درست می آورند.وجود می یاز را در شما بهواقع ن

باعث  که اینرستوران خجالت بکشد نصف غذایش را در ظرفی ریخته و با خود ببرد، 

د. برای مثال در رستورانی غذا بخوری که شومی 1وجودآمدن فرهنگ الکچریهب

گوسفند  که هزینه خرید یکیدر صورتاش شود. هزار تومان هزینه 611، 511نزدیک 

شود ها میبر خانوادهموجب وارد آوردن فشار اقتصادی  این مقدار است. این فرهنگ

                                                                                                                                        
 

ترین و با قیمتیک سبک زندگی است که در آن فرد اصرار دارد گران، گرایی یا الکشریلوکس 1

 .ترین اقالم را در میان کاالها و خدمات انتخاب کندکیفیت
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دانند و بر . فلذا افراد دو فرزند را برای خود کافی میشودمیها تغییر ارزش که باعث

  شود.شان میباشند باعث بدبختیند که اگر بیش از دو فرزند داشتهاین عقیده هست

 راه بهداشتی  .2

  .استفاده ابزاری از بهداشت و سالمت مادر و فرزند 

های اخیر در سال کاهش رشد جمعیت شدیم وکه در کشور متوجّه بعد از این

سرعت ؛ بهصادر شد فرمان رهبری با تاکید بر درست کردن بحث جمعیت هم که

طرح است و  تغییر اسم داد که این همانکنترل جمعیت به سالمت مادر و فرزند 

 است. فرقی نکرده

 دینی راه .3

 در موفّق و تأثیرگذاری عامل ترینمهم عنوان به دین از ابزاری استفاده 

  .کنترلی گذاریسیاست اجرای

که به نحو احسن در  ،های دینیهای کنترلی با ارزشعدم مغایرت سیاست

به ایران  ای برخی از علمای دینی کشورهای دیگر راایران جواب داد. در برهه

 ها را توجیه کنند وذارند و آنآوردند تا با برخی از علمای دینی ما جلسه بگمی

 شوند. گونه از راه دین وارد میاین

 زن استقالل و آزادی راه .1

 فردی منافع اهمیت بر تأکید. 

بعدازظهر سرکار است،  8صبح تا  4واضح است خانمی که شاغل است، ساعت 

دار است و از صبح بچّه بزرگ کند. در مقایسه با خانمی که خانه تواندتر میواقعاً سخت
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 تر است.ش است واقعاً سختدر کنار فرزند

 کیفیت با زندگی از برخورداری برای فرزندان بودن کم بر تاکید. 

ها بر این باور هستند که فرزند کم، برخورداری از زندگی با کیفیت است. این

است که امروزه به سختی قابل تغییر است. به این شده در ذهن مردم تقریباً نهادینه

ها را تغییر دهید، غرب کامالً شما را خواستید اینکه در گذشته که شما میدلیل

 کرد. همراهی می

 کیفیت بر تأکید .2

 غربی زندگی مدل مطابق زندگی سبک تغییر 

ح و بسیار واضتأکید بر کیفیت است.  ها،تغییر ارزش ییکی دیگر از کارها

پررنگ است که تاکید بر این اهمیت موجب تغییر سبک زندگی مطابق مدل زندگی 

 شود. غربی می

ای خیلی ما توانایی کار رسانه این است که شما بگویم نکته مهمی که باید به

آن شک کنید. ای خیلی خوب انجام شد به خوب نداریم. هر زمان دیدید کار رسانه

گویم ایم. بنده الزاماً نمیای غرب نرسیدهه آن بلوغ رسانههنوز با این یک اصل است. م

 است، یاست کنترل جمعیتی حتماً بد بودهدر آن مقطع، س

که شیر را باید  به قول رهبری حکایت همان استمنتها  -22 تا 21 یدقیقه

ایم آمده سال 15بعد از  که گذاشتیم رفتیمگذاشتیم نه اینیک ساعت باز می

است. ما کار همه جانبه ،ها را هر موقع دیدیدیر را ببندیم. اینخواهیم شمی

همه جا  وقتی دیدیدرود. اّما مان نهایتاً چیست؟ یک تبلیغ از صداوسیما میفرهنگی
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گوید. استاد مان باالی منبر میاست حتی روحانیآمده در درس، مدرسه، دانشگاه

الن روستا در حال توجیه مردم یار، در فگوید، بهداشتمان سر کالس میدانشگاه

شما نیست. ما چنین توان  و این کار من است!است. عجب بسیجی شکل گرفته

 اهلل قرار است برسیم. کارهای خوبی هم نیز در حال انجام است. شاءای نداریم. إنرسانه

که بنده ابعاد خطرناک کمبود آب را برای شما  بود اش ماجرای آبیک نمونه

شعار  1صفیندر جنگ  .جویی کرد، یک وقت برداشت غلط نشودباید صرفه باز کردم.

ی حقی کلمه :گفتند. حضرت فرمودمی 7به حضرت امیر ،دادندمی 2«نِّ اْلُْْكُم إِّالَّ َّللَِِّّّ إِّ »

و خواستشان باطل است. این مشابه بحث کنترل جمعیت در  برداشت هاآناست، امّا 

 ایران است. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
 

 سفیان که ادعای خالفت مسلمین را داشت.نبردی میان امام اول شیعیان و معاویه ابن ابی 1

 .63و  81/ یوسف  53انعام  2

 السالم، امام اول شیعیان.امام علی علیه 7
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 14حدود شود که انجام می 1775سال رسمی در ایران اولین سرشماری 

. اگر افراد سال بودند، که خیلی خوب است 15زیر  82%داشتیم.  نیم جمعیتومیلیون

پیر  گویند. یعنی دیگر جامعهمی 1آن  شاخص ورتهایم شوند، به 21%زیر  سال 15زیر 

یعنی در نقاط  هستند، %21ها زیر سال 15زیر در نقاط شهری ما،  امروزهاست. شده

. ایران در آن زمان یکی استدهموفق شکارش  است. دشمن درشهری جامعه پیر شده

رشد  %7است، است و در دنیا نمونه بودهاز کشورهایی بوده که زاد و ولد خوبی داشته

متوجه این مسئله  2ی مددکاریاست. سپس، دانشجوهای مدرسهبودهجمعیت 

ی عمیقی بین تعداد فرزندان و فقر در یک خانواده وجود دارد. شوند، که رابطهمی

این  1775. در سال باشدها نیز بیشتر میفقر بیشتر است، تعداد بچّه یعنی هر چه

ای نامه 7گمبل شخصی به نام دکتر کالرنسدهند. بالفاصله میگزارش  موضوع را

                                                                                                                                        
 

 کل 21% مرز به سال 15زیر  جمعیت نسبت اگر کشور، طبق این شاخص جمعیت یک جوانی نسبت 1

 بود. خواهد پیر ایجامعه نمایانگر برسد،

 در دوره پهلوی. مددکاری اجتماعیه های ایران در حوزاز آموزشگاه 2

7 Clarence Gamble/ گذاران جنبش کنترل بارداری.پزشک آمریکایی و از بنیان 
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فرستد. فدراسیون جهانی را به تهران می 1ادیث گیتس نویسد و خانمی به ناممی

شود. د. آزمایشات الزم انجام میفرستریزی تعدادی قرص و دارو برای ایران میبرنامه

 همسرش برنادین به همراهرا  2زوکوسکی سپس یکی از مشاورهای مجرّب به نام چارلز

  .کندمی وقت و سریع شروع به انجام کار . وی بدون فوتفرستندمی

 فعال اجتماعی خدمات توسعه و جمعیت کنترل زمینه در ذیل هایسازمان

 :بودند

 ات اجتماعیسازمان شاهنشاهی خدم 

 )جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران )هالل احمر امروز 

 انجمن ملی حمایت کودکان 

 7فرح پهلوی یخیریه  

 بنگاه حمایت مادران و نوزادان 

که ایرانی بوده، اّما  4با این تفاسیر، فردی از آمریکا به نام خانم فرمانفرمائیان

 گردد. زمیبه ایران بابه سرعت  کردهزندگی میاز ایران  خارج

                                                                                                                                        
 
1 Edith Gates 

2 Charles Zvkvsky 

 .ایران بود کشور در پهلوی دودمان پادشاه همسر سوم محمدرضا شاه پهلوی که دومین و آخرین 7

با مأموریت  ی اجتماعی ایران و کارشناس رسمی سازمان مللفرمانفرمائیان، متخصص مددکار ستاره 8

ی از طرف شورای جمعیت آمریکا به ایران بازگشت و با تأسیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی زمینه

 .های آموزش تنظیم خانواده را در کشور فراهم نمودتربیت نیروی انسانی برای اجرای برنامه
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بهداشت مادران و کودکان در وزارت بهداشت تأسیس  یاداره 1787در سال 

المللی راهنمای خانواده با کمک صندوق بین یها انجمن خیریهشود. در آن سالمی

  .دهدکش را در اختیار مردم ایران قرار میهای اسپرمجمعیت، قرص

ایران صحبت کردن در مورد واقعًا برای مردم  :اندنوشته شانهایکتاب در

که در  هستند. هنگامی کنترل جمعیت سخت است. چون مردمان باحیایی

 کنند،ترک می کالس را ،شودصحبت میبه کنترل جمعیت ها راجع کالس

باز  کردهها یک خانم صحبت میکه برای خانم حتّی با وجودی توانند بپذیرند.نمی

عنوان خطر از این مباحث یاد  به .کردندک میکشیدند و کالس را ترهم خجالت می

 کردند می

مان سخت است. ها برایگیری با اینگفتند ارتباطو می -011 تا 22 یدقیقه

های شورای جمعیتی مستقر در آمریکا و با اعالم نظر کارشناس 1785 سال اواخر

الی هماهنگی های نهادی چون شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده، ستاد عسازمان

های دولتی، معاونت جدیدی نیز تحت عنوان معاونت جمعیت و تنظیم با دستگاه

 شود.زیر نظر آمریکا و به دستور آن تأسیس می ،خانواده در وزارت بهداری

 خانواده تنظیم و اجتماعی رفاه

أسیس ترا  "پست معاونت برای تنظیم خانواده"دولت وقت،  1786 سال

. از دهد کاهش 1% به سال در 7% از را جمعیت رشد نرخ که هدف این کند، بامی

ی مشکل جمعیتی ایران، کمک خواسته شورای جمعیت نیویورک نیز برای مطالعه
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اندازند که ، راه می1ها نیز بحث مطالعاتی ویژه در مورد ایران در نیویورکشود. آنمی

ازدواج را افزایش این مشکل ایران را حل کنند. در این زمان سن قانونی برای 

شود و در حال ایجاد تغییرات هستند دهند. قوانین مربوط به طالق نیز عوض میمی

میلیون  14که به سرعت جلوی این فاجعه را بگیرند. فراموش نکنید که جمعیت ایران 

 است. بوده

ایجاد صندوق "شود که بسیار عجیب است. اقدام جالب دیگری نیز انجام می

رسند کنند و به این نتیجه میها بررسی می. زیرا این"ری در ایرانبازنشستگی کشو

ها ها به داشتن بچّه، این است تا در دوران پیری به آنکه یکی از دالیل میل ایرانی

اندازند که تو بچّه کمک کنند. در نتیجه به سرعت صندوق بازنشستگی راه می

 گیری. خواهی و خودت حقوق مینمی

های کنترل ، سیاست1785دود موالید و رشد آن در سال با مشخص شدن ح

آید، که آن های عمرانی چهارم و پنجم میجمعیتی به طور علنی و رسمی در برنامه

ی تهران که در ، بعد از صدور اعالمیه1786ی مهم رژیم بود. در سال موقع برنامه

از  %21شود. حدود یکنفرانسی برگزار شد، تنظیم خانواده جزئی از حقوق بشر اعالم م

گیرند. رشد زنان واجد شرایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار می

 6/2به  1755تا  1785ی بود، در دهه 2/7که حدود  1785تا  1775جمعیت 

گویند نرخ است، حتّی برخی می 1/2شوند. نرخ جایگزینی رسد و کاماًل موفق میمی

. بسیاری از افراد ممکن است ازدواج نکنند، 7/1است. به دلیل آن  7/2 یجایگزین

 7/2گویند کنند میدار نشوند یا در تصادفات بمیرند. این موارد را وقتی حساب میبچّه

                                                                                                                                        
 

 ا.از شهرهای ایاالت متحده امریک 1
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شوند. نتیجه کامالً موفق میگیریم. درمی 1/2 کنیم وبگیرید. حاال ما کم را حساب می

. باشداالتر از حد جایگزینی میاست و کمی برسیده 6/2ی آغاز انقالب، نرخ به در دهه

کار این ها موفق به انجام این 1گونه است و در زمان شاهاوضاع مملکت این 1755

 به هم ریخت.  هاهای آنها و برنامهنقالب شد نقشهشدند اما هنگامی که ا

 (1531-1531) عمرانی برنامه دوره در اقدامات از ایپاره

 زن در سن باروری انجام شد.  514.653 پوشش خدمات بهداشت باروری برای

بار  13.737.631جلوگیری از بارداری برای  ی برایو وسایل خاص ن داروتأمی

موارد ثبت  است که اینبوده نمیلیو 71ی کلینیکی انجام شد. کل جمعیت مراجعه

ها دانید چرا؟ به این دلیل که آمریکاییاند، میاین آمار به خوبی ثبت شده .استشده

، برای ما ثبت کرده نتاخواستند کوچکترین اطالعات را حتی در روستاهایاز ایران می

و بفرستید. برای مثال اطالعاتی از قبیل؛ سن زن باردار، تعداد فرزند؛ فاصله با ازدواج 

داده  آنالیز آمار ( زیرا بر مبنای این2قبلی؛ قومیت )ترک، لر، عرب؛ فارس و بلوچ

 شد. های خاص در نقاط مختلف کشور پیچیده مینی نسخهگرفت. یعصورت می

 های اختصاصینفر از گروه 222.622نفر کادر پزشکی و  16.623 آموزش

 مانند پرستاران، ماماها، پرسنل بهداشتی، سپاه بهداشت که قبل از انقالب معروف بود

 برای توجیه بهتر در بحث تنظیم خانواده.  و ...

                                                                                                                                        
 

 .ایران بود کشور در پهلوی دودمان پادشاه محمدرضا شاه پهلوی که دومین و آخرین 1

 از اقوام کشور ایران. 2
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 و معه از طریق وسایل ارتباط جمعی، کارشناسانآموزش قشرهای مختلف جا

 گرفت. های بعد از رابطین صورت میجین شاغل در برنامه که در برنامهوِرَمُ

 ،ی جمعیت و کنترل جمعیت در ایرانتحقیقاتی در زمینه یپروژه 35اجرای 

ه پروژه تحقیقاتی، در مورد شناخت ایرانیان که چگون 35شود. میانجام در چهار سال 

دیگر به راحتی  آوری کردنده طور کامل جمعهنگامی که اطالعات را ب هستند.

ی توانستند اهداف خود را عملی سازند. بودجه مصوب تنظیم خانواده طی برنامهمی

ن زمان این مقدار ، در آریال بوده یک میلیارد و سیصد میلیونعمرانی چهارم بالغ بر 

 است. پول زیادی بوده

 ونیقان اقدامات

اولین گام قانونی  1751گیرد. در سال یک سری اقدامات قانونی نیز صورت می

 رسد. سازی داوطلبانه در ایران به تصویب میبرای عقیم

ی فرد یا الزم که با اجازههر عمل جراحی و یا پزشکی  -012 تا 011 یدقیقه

، جنایت محسوب قیّم یا سرپرست قانونی او مطابق با اصول علمی و صحیح انجام گیرد

 گیرند. های جراحی جلوی باروری افراد را میشود. سپس با عملنمی

 ریزیبرنامه و گذاریهدف

جلوگیری از تولد یک  (1756-1752)عمرانی پنجم، ی در برنامه

ها بود که تا حدود بسیار های آنسال یکی از برنامه 5سیصد کودک به مدت ومیلیون

 سیصد کودک نباید به دنیا بیایند. ویک میلیونشوند. زیادی هم موفق می

است، نرخ بوده %1هدف جمعیتی سازمان برنامه، رسیدن به میزان رشد 
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شود، یعنی جمعیت ایران نصف  1گفتند باید ها میاست که اینبوده 1/2جانشینی 

است و به عبارتی برای میلیون نفر رسیده 75الی  71شود. نزدیک انقالب جمعیت به 

های ها این جمعیت ایران خطرناک است و نباید رشد یابد. یک سری بحثنآ

ها نگران بحث گسترش کمونیست بودند، از نیز وجود داشت، آمریکایی 1کمونیستی

دست و کارگر وجود داشت و این جمعیت جایی که کمونیست بیشتر در قشر پایینآن

وجود دارد که ایران دست رود درنتیجه این امکان زیاد به سمت کارگری پیش می

 النّسل شوند. ها باید مقطوعبنابراین این ،ها بیفتدکمونیست

  شود.با شروع تحوّالت ناشی از انقالب، این برنامه متوقف می

به دلیل عدم تناسب  ،قبل از انقالب یطبق اسناد سازمان برنامه و بودجه

به خصوص در مناطق روستایی،  ها با اعتقادات و باورهای مردمیها و فعالیتبرنامه

رسانده اما  6/2که نرخ جایگزینی را به اینی تنظیم خانواده خیلی موفق نبود. با برنامه

ها و زیرا ارزش ،استهخیلی موفق نبود داری مردم این برنامهگوید به دلیل دینمی

 داد. شان اجازه نمیباورهای

ارم و پنجم قبل از انقالب، چه ی، یعنی برنامه1756تا  1783های بین سال

میلیون دالر برای تنظیم خانواده هزینه  151تقریباً یک میلیارد تومان به نرخ آن روز، 

میلیارد تومان بودجه برای این  2حدود  ،ی عمرانی ششمساله 5ی شود. در برنامهمی

 . است ی قبلیسالهی دهبرابر دوره 8شود، تقریبًا برنامه منظور می

                                                                                                                                        
 

 کارل توسط جامعه،  اعضای همه اجتماعی کامل که با هدف برابری است اجتماعی و سیاسی مکتبی 1

 .شد ن نهادهمیالدی بنیا نوزدهم قرن اواخر در انگلس آلمانی و فریدریش فیلسوف مارکس،
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ی عمرانی ششم، جلوگیری از تولد دو میلیون پیشنهادی برای برنامه یبودجه

دو میلیون بچه برای  سپسشوند، نیم را موفق میویک میلیوناست. یعنی بچّه بوده

 کنند. ریزی میبرنامه

انجام رایگان زایمان، اعم از سزارین و طبیعی در صورت متقاضی بودن مادران 

ی حضرت در خیریه ،باشندا دیگر قدرت باروری نداشته، که مادره1به عمل توبکتومی

: استنوشته 1733 ماه تیر در خراسان یاست. روزنامهانجام گرفتهمشهد در زینب 

 انجام عمل توبكتومی زنان، بدون توجه به نوبت زایمان. وجلب رضایت 

ی دهی که ما اجازهبگفتند اگر دوست داری بدون نوبت زایمان کنی، باید قول می

کامالً دقیق و  روند؟ فقرا.زایمان به خیریه می کسانی برای ات را بگیریم. چهباروری

 رسند. به اهدافشان می در گرو یک زایمان رایگان است.ریزی شدهاصولی برنامه

طور به 1753تا  1756های کنندگان به مراکز در سالمیزان پذیرش مراجعه

 است. این دلیل که انقالب شده بهچرا؟ کند. ای کاهش پیدا میقابل مالحظه

استقبال مردم، ی عدمدربارهکه  2شیرازیمکارماهللآیتای از در مصاحبه

و  بایشان به بحث تنظیم خانواده قبل انقال نقاط روستایی انجام شده، مخصوصاً در

ب به در دوران قبل از انقالکنند: ها اشاره کردند و بیان میسیاسی بودن این برنامه

ها بر ما مسلط بودند و شد، زیرا خارجیظن نگریسته میی مسائل با سوءهمه

                                                                                                                                        
 

1 /tubectomy ای، از جمله روش های دائمی جلوگیری از بارداری در سازی لولهعقیم یا توبکتومی

 زنان است.

 از مراجع تقلید شیعه ایرانی. 2
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مستشاران آمریكایی تقریبًا در تمامی تشكیالت ما حضور داشتند و هر 

کنترل جمعیت، با  شد از جمله برنامهپیشنهاد می هاای که از طرف آنبرنامه

ها ظن آنشتر به دلیل سوءاستقبال مردم بیظن مردم همراه بود. لذا عدمسوء

 دستگاه حكومتی بود.  نسبت به

های پایانی وزیر بهداشت وقت در مورد تغییر نظر علما و روحانیون در سال

 نامهدو ماه بعد از صدور قطع :گویدگونه میاینیعنی بعد از انقالب ی شصت دهه

های ی اعمال سیاست، دولت حرکت جدیدی را در زمینه0جنگ ایران و عراق

کنترل جمعیتی شروع کرد. اولین حرکت، تغییر نظر روحانیت در این زمینه 

انجام دهیم،  توانیمما نظرشان تغییر نکند، هیچ کاری نمی که علمایتا زمانی بود.

دلیل مواجه شدن با انقالب، جنگ و نیاز به نیروی انسانی ی شصت بهبنابراین در دهه

دهد که باید زاد و ولد بیشتر ظام خود تشخیص مینتوانستند کاری از پیش برند. ن

 این درهای مشوّق نیز داشت. شود، زیرا ما در جنگ هستیم. البته، یک سری سیاست

 پیش وسایل از استفاده مشروعیت در تردید دلیل به روحانیون بیشتر زمان

  ،بودند مخالف مسئله این با گیری

مذاکرات انجام شده با آنان  به تدریج از طریق که -001 تا 012 یدقیقه

ی وضع موجود نظر و مشاهده گذاراناز سوی برخی از کارشناسان و سیاست

خود را تعدیل نمودند. ولی به دلیل اهمیت موضوع در این مورد سكوت 

                                                                                                                                        
 

 هجری شمسی برای1766 تیر 23 در امنیت سازمان ملل که شورای هایقطعنامه ، از534قطعنامه  1

 شد. عراق صادر و ایران جنگ کشورهای به دادن پایان
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گذاری در بعد از انقالب ما معتقد به فاصلهگوید: وی در جایی دیگر میکردند. 

توانستیم این را بگوییم. زیرا ها نمیآن سال زایمان بودیم، ولی متأسفانه طی

 کرد.های تنظیم خانواده در رژیم گذشته را در ذهن مردم تداعی میبرنامه

آن  گوید:معاون وقت بهداشت وزارت بهداشت و درمان می 1آقای ملک افضلی

ها بسیاری از جوانان انقالبی خیلی زود ازدواج کردند و صاحب فرزندان سال

 د. از طرفی جنگ تحمیلی با عراق نیز این سیاست را تقویت کرد. زیادی شدن

داند و موارد زیر را از دالیل رشد جمعیت می 1745آقای ملک افضلی در سال 

 اند.است امّا همین موارد را نیز دروغ گفتهآن را در کتابی نوشته

  ت ای مقیم عراق، رشد جمعیهبا رانده شدن بسیاری از ایرانی 1761در سال

 شود. نیز اضافه می

 ما مانند افغانستان و ... نیز مشکل دارند، که باز هم  کشورهای همسایه

 شود. ها اضافه میاین

  15سال و در دختران از  15سال به  14سن قانونی ازدواج در پسران از 

 سال کاهش یافت.  17سال به 

  توانایی  سال نیز مشروط به داشتن 12تا  3عالوه بر آن ازدواج دختران

ی حاکم شرع مباح اعالم شد. گفتند جسمی و گواهی پزشک بود، و اجازه

                                                                                                                                        
 

 پزشک ایرانی و از معاونین سابق وزارت بهداشت کشور ایران. 1
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توانند ازدواج کنند. دولت ازدواج در که تست شوند میها به شرط آناین

 دانست.های اجتماعی میسن پایین را یکی از ابزارهای جلوگیری از آسیب

 :یافت چشمگیری یشافزا زمان جنگ در ازدواج میزان ،زیر عواملبا توجه به 

گذاشتن وسایل  های جوان نظیر در اختیارمالی دولت از زوج حمایت .1

 زندگی، دادن مسکن.

هایی که تدوین قوانین و مقرراتی نظیر واگذاری زمین و امکانات به خانواده .2

تلویزیون  رندبچه دا 6هایی که به خانواده گفتندمیفرزند بیشتری دارند. 

  .هیمدمی

ی کسانی که بیشتر از سه فرزند داشتند. این ربازی برای کلیهمعافیت از س .7

 کرد. ها به عنوان مشوّق عمل میسیاست

شدن نیازهای اساسی مردم نظیر گوشت، برنج و ...، بندی و کوپنیجیره .8

را برطرف  هایماندولت نیازهای بچّهکه انتظار مردم را در رابطه با این

این عقیده بودند که با افزایش فرزند به شان ثبت کرد. بر کند، در ذهنمی

به عبارتی مردم پذیرفته بودند که دولت شود. هایمان افزوده میتعداد کوپن

  رسانی نقش دارد.در روزی

دولت ایران به دلیل گوید: ریزی در این زمینه میبرنامه و سازمان مدیریت

های یاستهای آغازین انقالب با اتخاذ قوانین نظیر سشرایط خاص سال

به تشدید  ،بندی کاال و انجام اقداماتی جهت رفع تبعیض و محرومیتجیره

 موالید کمک کرد. 
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های ی این عوامل موجب گردید که متوسط رشد جمعیت در سالمجموعه

برای مهاجرین آن  3/1%نزدیک شد.  8برسد. یعنی به  3/7انقالب به ی اول دهه

و کشورهای دیگر دوباره به ایران برگشتند یا ایرانی که از عراق  است، یعنی کسانیبوده

این آمار  .استوارد جمعیت کشور ما را باال بردهبودند. این مبودند و از آن کشورها آمده

، یعنی که این یک حالت خاص بوده است در حالینیز در رشد جمعیت محاسبه شده

است بنابراین فقط بوده 6/2 که قبالًماند، در حالیمی 2/7کم کنید  3/7را از  %3/1

 6/1%است فقط هبود. این همه سر و صدا، که زاد و ولد زیاد شداضافه شده 6/1

 . استبوده

 انقالب از پس اول دهه در جمعیت افزایش علل

 و افزایش موالید کاهش میزان مرگ و میر به خصوص در کودکان .1

 و نقاط محروم.اولیه در روستاها  های بهداشتی درمانیگسترش مراقبت  .2

زیرا انقالب باعث ایجاد خانه بهداشت در روستاها شد و مسائل بهداشتی را 

ها و افراد پیر کمتر رشد داد سپس بهداشت رایگان را در اختیار مردم گذاشت. بچّه

تر رو در مجموع جمعیت بیشها کم شد، از اینمردند و مرگ در اثر مریضیمی

 شود.می

تن فرزند زیاد و نگرش خاص اعتقادی و سیاسی تشویق خانواده به داش .7

 به جمعیت اضافه شود.  /. درصد6تنظیم خانواده در کشور موجب شد که 

های های تنظیم خانواده در کنار دیگر مراقبتعدم حضور جدّی فعالیت .8

  .شدش گرفتهبهداشتی قبل از انقالب پر رنگ بود؛ زیرا بعد از انقالب جلوی
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 رقم زده شد.  درصد 3/1حدود  که رانمهاجرت گسترده به ای .5

 خانواده تنظیم برای هاسازمان هایمشوق بعضی

های مشوّقرا به عنوان موارد زیر  1732 بهمن 7خراسان در تاریخ روزنامه

  است.نام بردهسازمان برنامه تنظیم خانواده 

 شد. 1ی امدادی برگ تنظیم خانواده شرط اصلی مساعدت کمیتهارائه .1

ی امداد کمک بگیرید، باید بعد از خواستید از کمیتهارتی اگر میعببه

ی گرفت، کمیتهصورت می می، از سمت وزارت بهداشت این کمکو توبکتو 2وازکتومی

شوید. یک سری مسائل که به عقل دار نمیشد که دیگر بچهامداد باید مطمئن می

 رسد. در کدام جن هم نمی

 . امداد کمیته؟ هاهخانواد  -002 تا 001 یدقیقه

ی امداد بضاعت و متقاضی دریافت خدمات از کمیتههای کممعرفی خانواده .2

باشند و در ضمن از قدرت باروری برخوردار فرزند یا بیشتر داشته 7که 

تا به صورت رایگان و خارج از نوبت  باشند، به مراکز بهداشت معرفی،

 . شوند یا توبکتومی وازِکتومی

                                                                                                                                        
 

ها در آن کردن خودکفا و مستضعفان و محرومان از پشتیبانی خمینی، سازمانی برای امام امداد کمیته 1

 کشور ایران.

2 Vasectomy های دائمی جلوگیری از بارداری در مردان است.از جمله روش 



 1 جمعیت                                                                                                        38  

 

ها و آقایون به صورت رایگان و خارج از بازدارنده برای خانم انجام اقدامات .7

 نوبت، برای جلوگیری از بارداری. 

های زیر پوشش دارای قدرت ریال به عنوان پاداش به خانواده 5111اعطای  .8

 . باروری که عمل توبکتومی یا وازِکتومی انجام دهند

 ی درمان. و هزینهذاری مسکن، وام در اولویت قرار دادن این افراد در واگ .5

 ار مَسکن یهزینه. یمهدمی زودتر وام بکنند ار کار این که ینکسا دگفتنمی

 .هکرد ار کار این که دروبیا ار سندش ،بهداشت وزارت دبرو باید. یمهدمی زودتر

های گروهی درخواست از روحانیون و کارشناسان بهداشت و درمان و رسانه .6

  .اسالمیت جمهوریهای دولبه سیاستتزام جهت ترغیب تنظیم خانواده و ال

هر روز،  ی تنظیم خانواده داده شد. یعنیروند رو به رشد اعتباراتی به برنامه

رغم موافقت دهند تا در این امر موفق شوند. علیبیشتر می یهر سال پول و بودجه

ردند. بسیاری از علما، برخی از علما با اجرای طرح کنترل جمعیت به شدت مخالفت ک

بعد در فریاد زدند،  و ، خدا او را بیامرزد. ایشان کتاب نوشتند1مانند عالمه تهرانی

. کار دادها را میمرتب جواب روزنامه تجدید چاپ کتاب، در ند.فحش خورد هاروزنامه

خورد منتها های زیستی به چشم میبود که در کتاب ایشان بحثبه جایی رسیده

شنید. یک بایکوت خبری بسیار جدی برای افراد میکسی صدای ایشان را نهیچ

                                                                                                                                        
 

 و چهاردهم قرن در شیعه از عالمان تهرانی، عالمه به حسینی تهرانی، معروف حسینمحمد سید 1

 قمری. هجری پانزدهم
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ی بود که در برنامه 1اورولوژیست دکتر بود. یکی از افراد مخالف،وجود آمده مخالف به

کند ای میبودند، ایشان آن برهه شروع به نوشتن مقالهایشان را دعوت کرده 2خندوانه

سازد و این بر عقیم می گیرد فرد را کامالً هایی که صورت میکه عملدر باب این

خالف حقوق بشر است. بازدارندگی ضمنی، یک سال و دو سال نیست بلکه فرد را 

 ایشان گفتندکنید و در بسیاری از موارد دیگر قابل برگشت نیست. کاماًل عقیم می

به من هجمه کردند که ساکت باشم. ایاالت متحده یک ای به گونهعلنی و غیر علنی 

یق سازمان ملل فعال شد. کارهایی را که انجام دادند برایتان خواهم بار دیگر از طر

 گفت که بسیار عجیب است. 

به چشم نکاتی ی تنظیم خانواده ی برنامهدر بررسی نظرات علما درباره

 ست از:اخورد که عبارتمی

در  جامعه داشته موافق با برنامه انعکاس بیشتری در نظر علمای مذهبی .1

 .استانعکاس نداشتهلفان مخا نظر حالی که

 درکه روحانیت و علمای مذهبی بعد از انقالب نقش مهمی این دلیل  به .2

ها بیشتر ماِلک عمل قرار اجتماعی داشتند، نظرات آنو ساختار سیاسی 

 گرفت.

های کنترل طرح مسائل و مشکالت جمعیتی و ضرورت اعمال برنامه .7

                                                                                                                                        
 

1 Urologistو ادراری دستگاه هایبیماری درمان و بررسی به که است پزشکی از ایشاخه / اورولوژی 

 پردازد.می زنان و مردان در تناسلی

 ژانر کمدی و مصاحبه.ای تلویزیونی در کشور ایران با برنامه 2
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و پذیرش مردم مذهبی، و سایر مراسم  1جمعیت در مساجد و نماز جمعه

 . ها بودیگری بر تبلیغ این برنامهدلیل د

گوید دیگر من خالف آن این مطلب را می دینیکه عالم وقتی گفتندمردم می

گوید. مردم به نظام بر موضوع پافشاری کنم؟ جمهوری اسالمی نیز این مطلب را می

راننده در ایام نامناسب  که ایداعتماد دارند. برای مثال شما در ماشینی سوار شده

کلمه رادیو،  .گوید رادیو استکنید اما راننده میاعتراض می است،آهنگی را گذاشته

از تریبون نماز جمعه  وقتیتر از آش هستی؟ یعنی به شما ربطی ندارد، تو کاسه داغ

 . کند، او اعتماد میشودگفته می

اند. این حساس رهبران مذهبی ما در بحث سالمت مادر و کودک بسیار

ما نیز  .دادندمیر مادران را میوشدند و آمار مرگبلد وارد میکارای بود که افراد نقطه

مادر  و میر فرزندانومرگ بحث تنظیم خانواده هستیم. برای مثال ی ازهایموافق بخش

سپس  کردند وورود پیدا مینزد علما  به این اسمهنگام والدت کم شود. منتها 

 .کندمملکت شیعه سقوط میو  ریزدهم میکردند که جامعه بها گوشزد میت رخطرا

کنند. دکتر رجوع می به عالِمش ای که تخصص ندارندعلمای ما نیز در زمینه

کسی مثل امام ام هیچهایی که در عمرم داشتهمن در کل مریض :گفتمی 2امام

گفتم چرا می و کردمگفت من تعجب میخورد. مینمی هایش راسر وقت قرص

                                                                                                                                        
 

 به و ظهر نماز جای به جمعه روزهای ظهر در است که مسلمانان نمازی دو رکعتی جمعه، نماز 1

 .خوانندمی جماعت

 ایران. کشور اسالمی انقالب گذارامام خمینی، بنیان 2
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اعالم اخبار منتظر بودند تا قرص را  زمانطور هستید؟ ایشان همانند شما این

من علم  ،گفتند شما در این زمینه مجتهد هستیددر دهنشان بگذارند و می

قرص مصرف کنم و  ساعت یک بار 2دهید ما  تشخیص میاین را ندارم و ش

این مسأله تخصص ندارید، ما گفتند شما در ها میایندهم. من تشخیص نمی

 افتد.ها میاتفاق این ببینیدتخصص داریم. 

ای که شرط سالمت یک انسان این است که در زمینه -021 تا 002 یدقیقه

گوید داری، مرجع شما میتخصص ندارد به کس دیگر رجوع کند. در مورد بحث روزه

 تخصص را جویا شود. تواند روزه بگیرد باید نظر پزشک مکه شخصی نمیهنگامی

 جهانی بانک تشویق

بانک جهانی نیز ما را بسیار تشویق کرد. رئیس وقت بانک جهانی، با تأیید 

ریزی و المللی برنامهاهداف جهانی کنترل و رشد جمعیت در کنفرانس فدراسیون بین

کنترل رشد جمعیت  یبانک جهانی برای اجرای برنامهگوید: تنظیم خانواده می

میلیون  011از های اعطایی خود را ی مناسب وامش بهداشت و تغذیهو افزای

  1.سال افزایش داد 3لیون دالر برای می 222به  سال 2دالر در مدت 

ر کنترل جمعیت در روستاهای و سازمان ملل در ام 2میلیون دالر یونِسکو 151

                                                                                                                                        
 

  1764 سال 1

2 Unescoبه وابسته تخصصی هایسازمان از متحد، یکی ملل تربیتی و فرهنگی علمی، / سازمان 

 همکاری راه جهان از در امنیت و صلح به کمک سازمان این است که هدف متحد ملل سازمان

 وتربیتی است. فرهنگی و علمی و های آموزشیزمینه در المللیبین
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 که این طرح را در روستاهایتان اجرابه شرط آن .داشتند مساعدت روستاهای ایران

 تر هستند. خطرناک هاروستائیان از شهریکنید. 

هزار دالر به  811میلیون و  181اولین کمک بانک جهانی در بخش بهداشت، 

در اختیار دولت ایران قرار  1732منظور اجرای طرح بهداشت و جمعیت در سال 

 گیرد. می
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 فصل سوم                                                     
 

 ميزان بودهج ربای ربانهم                                                                    
 ميظنت خانواده                                                                                   

 0730ات  0731از سال                                                                           
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میزان بودجه برای  1731از سال کنید مشاهده می 1طور که در جدول همان

 شودشروع میمیلیون تومان  211شود میلیارد ریال که می 2از برنامه تنظیم خانواده، 

خودمان شروع و  میلیارد تومان! رشد سریع است 21 رسد،میلیارد ریال می 211و به 

 گیرد. بگونه امور صورت اینتا  کنیمبه پول خرج کردن می

 

 

 

 

 

 

 

 1جدول                                                             
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گیرد. به ریاست وزارت بهداشت شکل می الیدشورای تحدید مو 1763در سال 

زی ارتقاء آگاهی عمومی و ساهای عضو، در جهت فرهنگها و ارگانی سازمانکلیه

تمام  .شوندهایشان میی مسائلی که باید کمک شود موظف به انجام فعالیتبقیه

دولت و غیردولت باید با یکدیگر در صحنه باشند و وسط بیایند. مانند همین اتفاقاتی 

فقط در این مورد  ،کردهیچ فرقی نمی ،بودندها به ما گفتهکه قبل از انقالب، آمریکایی

ها اسالمی گرفته بود. قبل از انقالب مردم به رژیم و آمریکاییجمهوریی وجهه

پوشش خوبی شکل گرفته بود، مردم هم گوش  النا در حالی که حساس بودند،

 کردند که این فاجعه بار آمد. می

ی کل اداره"ای به اسم ی هیئت دولت، ادارهبر اساس مصوبه 1731در سال

ی تنظیم خانواده در بودجه 1731تا  1731گیرد. شکل می "جمعیت تنظیم خانواده

 رسد. میلیون دالر می 15شود؛ حدوداً به ایران دو برابر می

جمعیت شهری به سهولت به خدمات بهداشتی درمانی  51%، 1731در سال 

شود. پایگاه تأسیس می 884دولتی دسترسی دارند. برای رفع این مشکل مجدداً 

ی رابطان بهداشت این است که به آیند. وظیفهوجود میت بهسپس رابطان بهداش

آیند شما در میان مردم اگر مردم نمی .ها را نیز توجیه کنندحواشی تهران بروند و آن

 بروید. 

هایمان در مملکت تا به امروز ما در هیچ کدام از طرح -022تا  021ی دقیقه

 ایم. تا این حد جدی نبوده
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بِّّهِّ داریم:  1برپیامحدیثی درباره  طبیبی بود که  پیامبر، 2طَبِّيٌب َدوَّاٌر بِّطِّ

رفتند. اکنون در مسائل کردند ایشان بین مردم میاگر مردم به وی مراجعه نمی

  کنند؟میمراجعه به ما ها آن یا ؟رویممیمردم  به سراغ ؟گونه هستیمفرهنگی این

  بهداشت رابطان

نفر  161ه به سرعت در میان مردم بروند. ک ردندایجاد ک را رابطان بهداشت

برای انجام این امر داوطلب شدند. قبل از انقالب نیز دقیقاً  7زن در حاشیه شهر ری

ی تحت پوشش. هرکدام از این هاخانوادهبه ها گونه بود. مهارت انتقال آموزشهمین

به تولد، مرگ، داد و کلیه اطالعات راجع خانوار را تحت پوشش قرار می 51افراد باید 

دوباره همان شبکه اطالعاتی باید شکل  .فرستادمهاجرت و غیره را به مرکز می

 گرفت تا بتوانند درست آنالیز کنند. می

 وظایف رابطان بهداشت عبارت است از: 

 . بهداشت رابطان برای مناسب آموزشی نظام تدوین منظور به ریزیبرنامه .1

ی پیشگیری از حاملگی و مینهوشش در زپ تحت جمعیت آگاهی افزایش .2

 ی وسایل مؤثر. افزایش استفاده

فردی و  های منطقه در جهت ارتقاء بهداشتخانواده بهداشتی دانش افزایش .7

 روانی.

                                                                                                                                        
 

 ، پیامبر اسالم.حضرت محمد 1

 .114نهج البالغه، خطبه  2

 از شهرهای کشور ایران. 7
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ی مربوط به برقراری ارتباط فعال و عدم غفلت واحد بهداشتی با خانواده .8

 جمعیت خود. 

ای که گونهشود. بهنام بار انجاین ارتباط باید فعال باشد و هر شش ماه یک

 . استراه دوری آمدهخاطر من از شخص بگوید خدا خیرش دهد که به

 واحدهای پوشش تحت جغرافیایی یمحدوده خانوارهای سرشماری .5

  .پذیرآسیب هایگروه شناسایی و شهری بهداشتی

 شناسایی باید صورت بگیرد تا اطالعات به دست آمده را ارسال کنند.

واحدهای  تحقیقات کاربردی در جمعیت زیر پوششکمک به انجام  .6

 .بهداشتی درمانی

افراد تحت پوشش اگر زمانی از  که کمک کنیدبه عنوان همیار سپس باید 

 ید.ها بپرسسری چیزها را از آنجا رفته و یکآنی درخواست کردند، به آنالیز خود،

ها را چه کسی ین پژوهش. اانجام بگیرد هارابط تعهد داده و پذیرفته که برخی پژوهش

ق نیاز را کنترل کند زیرا به اطالعات دقیمردم خواهد دهد؟ آن کسی که میانجام می

ا دوست دارید فرزند بیشتری تان به فرزند چیست؟ چردارد. برای مثال شما نگاه

صورت قانون  این را به .که در پیری به شما کمک کنند باشید؟ به این دلیلداشته

کس دندان دهد، نان که هر آنکردند. دیدگاه مردم ایران این بود پخش میدرآورده و 

در  بر روی این تفکر .های دینی است، این را باید از بین برداین یکی از ارزش دهد.

 . از میان برداشته شودگرفت تا ریزی صورت میبرنامهآمریکا 
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  گسترش کمّی برنامه

 استکردهر چشمگیری نیز گسترش پیدا متأسفانه این برنامه با یک روند بسیا

 21هزار رابط شهری،  31 در حال حاضر .است 1731،31و این مربوط به آمار سال 

هزار داوطلب متخصص در سراسر  11رابط عشایر و  1573هزار رابط روستایی، 

 کنند. کشورمان با برنامه همکاری می

ا زیر پوشش قرار جمعیت شهره %23معادل  ،میلیون نفر 13در شهرها حدود 

توانمندسازی عین معادل )  بردن سالمت جوامع، توانمندسازیبرای باال .دارند

یک سری  .کنندمی تالش پوشش زیر خانوارهای و خود (سازی سازمان ملل استواژه

 شنوی باید سِنسورهایت فعال شود. هاست، وقتی میکلمه هست که برای آن

 تنظیم برنامه به 1764 سال در یرانوز هیئت شد موجب عوامل این مجموعه

 که دادند فتوا هم انقالب گذاربنیان خمینیامام و دهند رأی کشور خانواده

 چهار به بارداری از جلوگیری وسایل از استفاده و است مجاز حاملگی از پیشگیری

  :است جایز شرط

  )عقیمی نشود.(جلوگیری از بارداری موجب فساد عضو و نازایی دائمی  .1

سال رعایت  6الی  5لکه قابل بازگشت باشد. زیرا این بحث مقطعی است. ب

ها گذارند. منتها اینکنیم سپس برداشته شود. امام زرنگ بودند و این شرط را می

دروغ کامالً قابل بازگشت است! ولی  گفتند وازِکتومیخط بودند، برای مثال میهفت

اش را کرد، نسخهع به نوشتن مقاله میشد و شروپیدا می گفتند. اگر یک کارشناسمی

 کردند. پیچیدند و او را ساکت میمی
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 . دباش راضی باید حتماً شوهر .2

 .دعمل جلوگیری و کار گذاشتن دستگاه مربوطه با ارتکاب حرام توأم نباش .7

 گیری فعلی حرام نشود. یک فعل حرامی نباشد و خود این مسأله باعث شکل

 . دنداشته باش انسانای برای وارض جانبی عمدهع .8

ن است که باعث امروز مقاالتش در حال نوشتموجب مریضی نشود. یعنی 

 . شودسرطان در مردان می سرطان رحم در زنان و

در مردان، اکثریت مراجع  در مورد عمل وازِکتومی -031تا  022ی دقیقه

 ااهلل عُظماند. از جمله نظر امام، آیتهای منجر به نقص عضو مخالفتقلید با روش

از مردم بپرسید فکر  گررا جائز ندانستند. ا، عمل واِزکتومی 2ایاهلل خامنه، آیت1اراکی

 سازی لحاظ نکردند. است. این بحث را در عقیمطور تبلیغ شدهکنند جائز است. اینمی

 رشدجمعیت تعدیل هدف برای تحقق توسعهاول برنامه  در دولت اقدامات

شابه این موارد را دیدید ه شما اگر دوباره رفتارهایی ممن دنبال این هستم ک

 . شوداز یک سوراخ دو بار گزیده نمیو هوشیار باشید. آدم عاقل هوشمند 

 درهای مشارکت زنان اعتالی موقعیت زنان از طریق آموزش و افزایش زمینه 

                                                                                                                                        
 

 از مراجع تقلید شیعه ایرانی. 1

ای، از مراجع تقلید شیعه و دومین رهبر نظام جمهوری اسالمی در کشور آیت اهلل سیدعلی خامنه 2

 ایران.
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 امور اقتصادی، اجتماعی، خانواده. 

 میر مادران و کودکانوگکاهش مرسطح سالمت افراد جامعه،  یارتقا 

 های مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر مناسب با سیاست لغو کلیه

 موالید.  1تحدید

اقشار جامعه به  بردن سطح سواد در کلیه باالبه پرورش مکلف ووزارت آموزش

کنترل  به مربوط آموزشی مطالب و گنجاندنسال  71ویژه آموزش بزرگساالن تا 

آموزان دبیرستانی به خصوص دختران دانش ورد حتی دربارهاین مود. شمی جمعیت

 صادق است. 

جمعیت و "وزارت علوم و وزارت بهداشت موظف به ایجاد واحد درسی به نام 

ها باید رشته شوند. همههای آموزشی خودشان میرشته یهدر کل "تنظیم خانواده

 شود. های عمومی میبخوانند، یعنی جزو درس

های جلب مشارکت فعال شود زمینهرت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف میوزا

. فراهم آوردباشد، را ها و همه نوع هنرمندی که زیر نظرش میها، فیلمو مؤثر روزنامه

است؛ ساخته شده1731که سال  2وارهایش ساخته شود، برای مثال فیلم عیالفیلم

ماند بقیه به مسافرت ای در آن خانه میهبسیار پولدار است که بچ ماجرای یک خانواده

آورد. آید. این بچه خیلی شرّ و شیطان است، دزدها را از پای در میروند، دزد میمی

                                                                                                                                        
 

 شدن محدود 1

 .1731فیلمی ایرانی  به کارگردانی و نویسندگی پرویز صبری ساخته سال  2
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ای گران قیمت دارد اما او را میلیاردر است و خانهمولتی ک نفریهایی دارد که سکانس

و همه جای شهر ها در روزنامهد. نکنمیسرزنش خاطر داشتن تعداد باالی فرزند به

 یابد. افزایش میشعارهای فرزند کمتر زندگی بهتر 

های عمومی آگاهی یجهت ارتقا گردیدصداوسیمای جمهوری اسالمی موظف 

 ی آموزشی مناسب تهیه کند. و تأمین سالمت مادران، کودکان و کل جمعیت، برنامه

معیت رشد ج 1737اشت در خرداد وزارت بهد بر اساس نتایج بررسی نمونه

است و نرخ جنگ تمام شده 64الی  63ه در سال ک شود. در حالیمحاسبه می %4/1

است و دیگر نرخ رسیده 4/1گویند جمعیت به می 37 بود اما در سال 1/2جایگزین 

شود نمی تنها جایگزین یعنی نه .شودمان پیر میجمعیت جوانجایگزینی وجود ندارد. 

شود، پیرتر نیز طور کمتر میرور زمان جمعیت همینو به م بلکه جمعیتی وجود ندارد

 4/1به  1735به آن برسیم، در سال  4517 که قرار بود در سال 7/2از هدف  شود.می

گوید بروید و از ای دارد که مییب است. سازمان ملل جملهجرسیم. این بسیار عمی

 دور از انتظار است.  1731 های میانهت کاهش باروری در سالایران یاد بگیرید. سرع

ی کشورهای دیگری از جمله مصر و پاکستان هم بیانگر این مسأله است تجربه

د. حتی مصر و ورش را پایین بیاجمعیت %51س نتوانسته در یک دهه ککه هیچ

اند و شبیه ما هستند. معاون بهداشت وقت وزارت بهداشت سال پاکستان که اسالمی

پایگاه آموزش کاهش نرخ رشد جمعیت در میان  به عنوانایران گوید: می 1737

گوید خبر دارید که از بین کل کشورهای می کشورهای اسالمی انتخاب شده است!

 اسالمی ما را انتخاب کردند. احسنت، همه از ایران یاد بگیرید. 
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دهند از ها به حرفشان گوش نمییابند یمنیها درمیکه امریکاییهنگامی

از  هیئت بلندپایه دیدار دوسازند. رد شده و شرایط را فراهم میطریق سازمان ملل وا

. گیردن با دو تَن از آیات عِظام ما در قم، به دعوت وزارت بهداشت انجام میکشور یم

 ها در مورد مشکل شرعی کنترل جمعیت خواستار توضیح بودند.یمنی

آقای ) وزارت بهداشت بین نماینده 1747در دیداری که اواخر تابستان 

 ن کشور افغانستان و برخی از مسئوال (غیرتمند

گیرد، تجربیات ایران در اختیار مسئوالن شکل می -032 تا 031 یدقیقه

شود که گیرد. به عبارتی ایران به طرح پایلوتی تبدیل مینیز قرار می افغانستان

 بایستی به دیگر کشورها نیز آموزش دهد. 

 شد، انجام و درمان بهداشت وزارت طالعهم از پس دهه یک که هاییبررسی

 هایروش از استفاده میزان کشور استان 23 از استان 27 در که بود آن از حاکی

 در اند. حتیکامالً در این طرح موفق شده .استرسیده %31 به بارداری از جلوگیری

 ارداریب از جلوگیری هایروش از استفاده میزان ترینپایین هاآن در که هاییاستان

 5/81% معادل ترتیب به میزان این( هرمزگان و بلوچستانوسیستان) بود شده گزارش

 اغلب در بارداری از جلوگیری هایروش از استفاده میزان از باالتر همچنان و %55 و

دهد که باز هم ایران در کمترین این مطلب نشان می .بود ایران همسایه کشورهای

 است. ورهایی که در این زمینه ضعیف بودند موفق بودهحالت جلوگیری، نسبت به کش

 نسل تحدید نقالبا

جمعیت وزارت بهداشت اعالم  بین، رئیس وقت ادارهسهیال خوش خانم

المللی و کشورهای منطقه، از انتقال باروری ما به نام تمام مجامع بینکند: می
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اید، یکی انقالب ب داشتهگویند شما دو انقالمی برند.انقالبی دیگر نام می

سال ما انجام  11اسالمی و دیگری انقالب تحدید نسل. این کاری که طی جمهوری

ها اگر افتد. زیرا ایرانیسال اتفاق می 111تا  51ایم، در کشورهای پیشرفته بین داده

  شوند.در هر کاری انرژی صرف کنند در آن کار موفق می
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فصل چهارم                                 
 

 

 

 

 

 

 هل رشد جمعیتأمس                                                                                                        
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 گذار جمعیتی

 

 2نمودار                                               

مشاهده می 2نمودار طور که در همانست؛ گذار جمعیتی بحث بسیار جالبی ا

( است. در Deathپایین، نمودار مرگ ) خطو ( Bearthنمودار تولد )خط باال،  کنید

دلیل پیدایش و گسترش بهداشت، نمودار  مرگ باالست سپس به وابتدا میزان تولد 

شود یسپس آرام آرام تولد کم م .شوداین فاصله خیلی زیاد می که کندمرگ افت می
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تولد و مرگ به یکدیگر  1 گویند. در نقطهمیجمعیتی اول که به این روند گذار 

میرها کمتر وشود یعنی تعداد متولدین از مرگو از این به بعد برعکس می رسندمی

شدن دلیل سن جمعیت و پیراست بهمیر کمی باالتر رفتهومیزان مرگشود. اگر می

 داشت. برای یک کشور پیامدهای بدی خواهدمنفی است و افراد جوان است. این اتفاق 

شود که سطح باروری کل به زیر سطح گذار دوم جمعیتی از زمانی آغاز می

در پایان گوید: می 1شویم. بونگارتبرسد آن زمان بیچاره می 1/2جانشینی یعنی 

شرط رشد صفر و منفی به  3ی گذار جمعیتی رشد طبیعی جمعیت به مرحله

 : کندل مییک می

 کل باروری میزان) کنند میل جانشینی سطح از کمتر به باروری سطوح .1

  (.2/1 از کمتر

شود که جمعیت متوسط کشورمان در حال همانند وضعیت اکنون کشور می

  هستند. 2/1تهران و کرج  است، 7بلوچستان است. سیستان 4/1 حاضر

 کند. خوردگی میل میساختار سنی جمعیت به سال .2

برگشته های بختجمعیتی ما یک برآمدگی دارد که به دهه شصتی ون هرماکن

 شود. میر در آن برهه زیادتر میومرگشوند، ها پیر میطور که اینهمینمربوط است. 

  شود. متوقف ومیرمرگ کاهش .7

                                                                                                                                        
 

1 John Bongaarts/ امریکایی.-شناس هلندیجمعیت 
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 گیرد. این کاهش به هر دلیلی مثل جنگ صورت ب

افزایش ست بلکه در اثر امعیت ایران فقط به این شکل نبودهالبته کاهش ج

صورت گرفت که جمعیت این کاهش  رکورددار است نیزکه ایران ها برخی از بیماری

 سرطانست، کننده اها در ایران نگرانبسیار عجیب است. آمار باالی بسیاری از بیماری

یافت. خودمان نیز متوجه نشدیم که چه به خوردمان نباید به این سرعت افزایش می

. شدندای با این ژنتیک، قبال هم باید زیاد به سرطان مبتال میرواقع جامعهدادند. د

ها و مثل آدامس ام که ترجیحاً مواد خوراکی و غذایی خارجیبنده بارها سفارش کرده

 اند ها چه ریختهدانید در آننخورید، زیرا نمی های خارجیشکالت

ها در مباحث ژنتیکی آن .دهندمی خوردتان به که -011 تا 032 یدقیقه

هستند. موادی هستند که با تحقیقات صورت گرفته، نتیجه اثر آن بعدها  پیشرفتهفوق

اند را بندی شدههای زیاد هستند و بستهدارندهشود. موادی که دارای نگهمشخص می

گونه نیست که نخورید و سعی کنید مواد غذایی ارگانیک استفاده کنید. همیشه این

توانند بیماری تولید کنند. امروزه در آمریکا و باعث مرگ شما شوند بلکه می این مواد

 است. زا بودن این مواد صورت گرفتهاروپا تحقیقات زیادی پیرامون سرطان

  آن های کننده تعیین و باروری قابلیت

عواملی  ،کارشناس جمعیتی بونگارت و پوتر دو نظر مبنای بر 1348در سال 

عوامل  به دو بخشتأثیر دارند  آن هایکنندهتعیین و باروری یتقابلکه بر روی 

 (2شوند. )شکل تقسیم میمستقیم و غیر مستقیم 
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 ها و ... عوامل غیر مستقیم: شهرنشینی، سواد، اشتغال، تغییر نگرش

، سقط عوامل مستقیم: شاخص ازدواج، استفاده از وسایل تنظیم خانواده

 . عمدی، نازایی بعد از زایمان

 

 2شکل                                                

دهند. قابلیت از دست می ار خود بار زایمان قدرت باروریها بعد از یکبعضی

 .ها ژنتیکی استبچه است، یعنی برخی از این 15ها زایی در بین ژن ایرانیزیستی بچه

کنند فغانستانی راحت زادوولد میزا هستند و زنان اها خوشبرای مثال، افغانستانی

تری دارند و این قدرت در زنان کشورهای عربی نیز باالست و در بعضی درد زایمان کم

 واز کشورها این قدرت باروری در زنان پایین است. بنابراین برخی از موارد جز

باشد. یعنی یک زن می 15ها های زیستی است که این شاخص در ایرانیشاخص

موارد  ورد. اینبیادنیا تواند بهبچه می 15صورت داشتن بهداشت سالم تا  ایرانی در

 نکات بسیار مهمی است که بایستی مد نظر قرار گیرد. 
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  جمعیتی دوم گذار الگوی هایچالش

 سطح از ترپایین به رسیدن و باروری تدریجی کاهش روند به توجه با

 : بود خواهد ایران جمعیتی هآیند هایچالش جمله از زیر مسائل جانشینی،

 شود.نمی تجدید دیگر نسلی .نسل تجدید و باوری میزان بحران .1

 ملی جمعیت کل حجم هشکا .2

 کار سن در انسانی  نیروی کاهش بحران .7

 دیگر .نمود مهیا را کار شرایط باید و دکنمی پیدا کار به نیاز جمعیت دفعهیک

 در بحرانی چنین امروز دقیقا اشد،ب مشغول هاکارخانه در که ندارد وجود کارگری

 نیرو کانادا مثال برای کشورها سایر از و ندارد کار نیروی که استافتاده اتفاق آلمان

 صورت کانادا به ایران از که هاییمهاجرت دلیلبه هستم ناراحت بسیار بنده. گیردمی

 81 امسال و استداشته ایرانی هزار 15 قبل سال که بوده شهری کانادا در گیرد،می

 که کنندمی مهاجرت افرادی. کنند فکر لهأمس این به باید ولینؤمس. ایرانی هزار

 و پذیرندنمی را هرکسی است، سخت بسیار جاآن شرایط البته. دارند لیسانس حداقل

 خوبی موقعیت این که اندیشدمی خود با کشور آن. گیرد صورت مصاحبه افراد از باید

 را هاآن تحصیل یهزینه دولت خودشان، کشور در که هستند رادیاف هااین زیرا است؛

 تحصیل رایگان دولتی دانشگاه در و رایگان معلم خودشان، نفت پول با و استداده

 اتعلیه گونهاین. کندمی کار من نزد است اشوریبهره موقع که اکنون و استکرده

 سال 71 و یابد کاهش کشور جمعیت که شودمی باعث این و کنندمی ریزیبرنامه

 .شودمی هایمانبازنشسته حقوق پول فقط دالر میلیاردها آینده
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 جمعیت سالمندی حرانب .8

 فرهنگی و هویتی تغییرات و المللیبین هایمهاجرت افزایش .5

 امنیتی جدی مشكالت .6

اند که در کشورهای اروپایی و غربی چنان به ها نیز نشان دادهمتأسفانه ایرانی

گردند. شوند که خود مردم آمریکا و کانادا متعجب میبا محیط آداپته می بارهیک

ها ایرانی 1دربهها نگران سیزدهآمریکاییباعث شد و اتفاقی افتاد در ایران که سالی بود 

ها شورش که ایرانی عمدًا پلیس با اسب فرستادند، به این دلیل شوند. 2آنجلسدر لس

به جای ها که ایرانیتاختند درحالیها میهای ایرانیهنکنند، با اسب در میان سفر

 ها متعجب بودند.خود آمریکائیگرفتند. ها عکس میآن اعتراض با

مهاجرین عرب در اروپا هویت خودشان را حفظ  -012 تا 011 یدقیقه

مویشان را رنگ  ،پوشندها لباس میگونه نیستند و بدتر از آنها اینکنند اما ایرانیمی

 شود که اهلها سؤال میها شوند و هنگامی از آنگذارند تا شبیه آنکنند، لنز میمی

ات به شود قیافهم. حتی هنگامی که گفته میگویند یونانی هستکجا هستید، می

گوید که به ام و ..... چیزهایی میام، برزیلیگوید ایتالیاییخورد، میها نمیاروپایی

ظاهر و رود، در خیابان اروپا راه می 7بینید فرد عرب با دشداشهمی اما اش بخورد.قیافه

حاضر نیست از هویت عربی خودش عدول کند. دهد، را تغییر نمیش و ... محاسن

                                                                                                                                        
 

ماه، روز طبیعت که ایرانیان این روز را در طبیعت سپری می ینفرورد روز از سیزدهمین در،بهسیزده 1

 کنند.

 از شهرهای ایاالت متحده امریکا. 2

 لباسی بلند که مردان عرب به تن می کنند. 7
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ها وجود دارد که بسیار سریع با هر چیزی آداپت ر ما ایرانیدویژگی این متأسفانه 

 کنیم. شویم و خودمان را هماهنگ میمی

 روریبحران میزان با

 4/1 حدود ،میزان باروری کلبیانگر این است که  1745نتایج سرشماری سال 

های است. برخی از استان (1/2)نرخ جایگزینی تر از فرزند کاهش یافته که پایین

 6/1و  2/1استان باروری بین  8 .اندکشور، باروری خیلی پایینی را تجربه کرده

میزان  ند.اهبود 1/2و  3/1استان بین  17و تر از میانگین یک کشور داشتند، حتی کم

 است. شده 4/1است که در مجموع بوده 8/2و  1/2استان بین  12 در کلباروری 

است. استان هرمزگان با میزان  1/2شان باالی های کم جمعیت باروریاستان

باالترین باروری را در کل  3/7بلوچستان با باروری کل وو سیستان 5/2باروری کل 

. قبول ندارند اما ر شیعه سنت فتوای عالماهل کهش این هست شور دارند. دلیلک

بلوچستان فتواهای سنگین ودر سیستان 1هاالخصوص حنفیسنت، علیعلمای اهل

ش باور کردن که هایی به شما نشان خواهم داددار شدن دادند. شناسنامهبرای بچه

بحث  کهدر همین زمانیدرست  ه.بچ 21بچه،  14، بچه 13برایتان سخت است. 

 شدن است. در حال انجامکنترل جمعیت 

 

 

 

                                                                                                                                        
 

 های مذهب تسنن.از شاخه 1
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 0103 تا 1991 سال جهان از و آسیا ایران، در کل باروری نرخ

 گونههمان. دهدمی نشان را جهان و آسیا، ایران در کل باروری نرخ 7 نمودار

 عبارتیبه. ایمبوده هااین از باالتر خیلی ما 1335 تا 1331سال از کنیدمی مشاهده که

 تا 1735 سال یعنی بعد سال 5 در دفعهیک. ایمبوده باالتر آسیا و جهان متوسط از

 سال 5 و 36/1، بعد سال 5 در ایران جمعیت رشد. شویممی هااین از ترپایین 2111

 اگر و برسد 7/1 به 2125 سال تا ایران کنندمی بینیپیش. شودمی 3/1 آن بعد

. است تمام کارش نظامی حمله یک با. شودمی نابود ایران جمعیت رود شپی گونهاین

 در؟ نیست خطر مسأله این آیا، نخورد بهم اشجمعیتی ترکیب درون از کهشرطی به

 .کنند بریدن سر به شروع خودت شهرهای

 

 

 

 

 

 

 7نمودار 
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 حجم بیشترین (1331-2111)دوره  طی اروپا در که کشورهایی 2جدول 

 در و ماست روی پیش که چیزی دهد.اند را نشان میداده دست از را جمعیتی

 .استافتاده اتفاق غربی کشورهای

 

 

  

 

                                                             

 2جدول                                                           

 میلیون و  1ش جمعیت 1331 سال .دمزاستونی که برایتان مثال می کشور

شد که اکنون  جمعیت محسوب میو کشورهای کمو جز هبودنفر هزار  611

جمعیتش کاهش  هزار 711میلیون و  1سال بعد( به  21) 2111در سال 

 است. یافته

 استرسیده 7/2اکنون به  3/2ش از جمعیترشد 1التویا کشور.  

 5/8ش از که جمعیت پا استمسلمان در ارو یکشور هرزگوینوبوسنی 

 است. نفر رسیدههزار  311میلیون و  7میلیون اکنون به 

 

                                                                                                                                        
 

 شده، در شمال قاره اروپا واقع شده است. نامیده هم لِتلَند و التویا لتونی که جمهوری 1
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 استرسیده 6/3 به اکنون 4/4 از بلغارستان جمعیت.  

 85است و در حال حاضر میلیون جمعیت داشته 4/51 تقریباً اوکراین 

 میلیون نفر است. 

 استرسیده 7/7 به اکنون 3/7 از لتونی.  

 است. میلیون نفر رسیده 21لیون اکنون به می 27 از رومانی 
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 فصل پنجم                                                        
 

 

 

 ینیب رشد جمعیت شیپ                                                                                            

   0841اریان ات سال  رد                                                                                             
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 های رشد جمعیتسناریو

که شود. یک سناریو اینبینی میپیشجمعیت ایران بر مبنای چند سناریو 

وی سوم یک سناریو نرخ رشد متوسط باشد و در سناری نرخ رشد جمعیت پایین باشد.

 نرخ رشد باال باشد. 

میلیون جمعیت  71ایران کشور  1841در سال  ی سناریو رشد پایینمبنا بر

 .دارد

 62ما  1841رود در سال بصورت متوسط پیش اگر به -021 تا 012 یدقیقه

 15روی  1841در سال میر ودقت کنید میزان مرگ البته میلیون جمعیت داریم.

در این  دلیل این است که. همیلیون بود 5میر ومرگ 1745 در سال میلیون است اما

 اند، این موارد را نیز باید مدنظر قرار داد. هرم جمعیتی افراد پیر به سن مرگ رسیده

مان را باال ببریم در جمعیتکلی انرژی بگذاریم که اگر  ،بر مبنای سناریو باال

به کنند که ت اعالم میدر تبلیغاکه . اینداریممیلیون جمعیت  113، 1841سال 

کننده له برای کشورهای غرب نگرانأاست. این مسرسیم دروغ میمیلیون نفر  211

میلیونی انقالب کرد و ما را از  75اندیشند که ایران با جمعیت است زیرا با خود می
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ها از سویی ایرانی بیچاره خواهیم شد. میلیون، 151بشود  75بین برد، حاال اگر این 

 اند در مقابل رشد جمعیت، خودشان را آداپته کنند. فتهیاد گر

جدی نیروی کار مواجه  با کمبودشاید کمتر  ،سال آینده 11تا کشور ما 

کردن زیرا کسی برای کار  .بود و مجبوریم از کشورهای دیگر مهاجر بپذیریمخواهد

دهیم. ب ارزش را به مهاجرانون و بیهای دها شغلاروپایی نیست. مجبوریم مانند

در  ،کنندتان را نابود میو فرهنگ گیرندسپس همین افراد مهاجر، تابعیت ایرانی می

 د. ریزهم میسیستم و ساختار به نتیجه تمامی

مروز پذیرد امی برای کار کردن ایمیلیون ترکیه 5/2آلمان حدود ای در برهه

ای است دی ترکیهفر 1"11هشدار برای کبرا " مثال در فیلم .استبرایش مشکل شده

اند جرت کردههایی هم که به آلمان مهاایرکیهکند. تکه برای امنیت آلمان کار می

االن . گونه نیستندها اینایرانیاند در حالی که کامال هویت خودشان را حفظ کرده

ها اند و ما مرتب در حال گرفتن آنطرف رفتههای دورگه و ایرانی که آنجاسوس

کند که می خدمت هاطوری به آمریکایی 2ظر بگیرید. برای مثال نمازیهستیم را در ن

 کنند. طور خدمت نمیها اینخود آمریکایی

 

 

                                                                                                                                        
 

 .استشده ساخته آلمان کشور در که است درام و ایحادثه ژانر با مدت بلند تلویزیونی همجموع یک 1

است، اما صادی داشتههای به ظاهر اقتآمریکایی که در ایران فعالیت_سیامک نمازی، یک فرد ایرانی  2

 است.جاسوس ایاالت متحده امریکا بوده در واقع او
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 باروری در ایران نرخ کاهش روند

 روی برآوردش ایران. استبوده 3، 1361 سال در باروری نرخ 8 نمودار طبق

 11 یعنی بزرگسال نفر 21 یازا به. شودمی ترکم نیز 4/1 از که، 3/1 یعنی است 63/1

 سالمند یک ایرانی نفر 8 هر از آینده سال 81 تا. شوندمی جایگزین نفر 16، زوج

 .داشت خواهد وجود پیرزن یا پیرمرد

 

 

                                                        

 

    

 8نمودار 

 

 

 هرم سنی

 چپ سمت. است توسطم و کم رشد مدل 2 مبنای بر جمعیتی هرم 7شکل 

 به سال 65 سنین در. رودمی پیش باریک سال 25 هرم این، دهدمی نشان را کم رشد

، بیمه، دکتر چون هاییهزینه، شودمی درست هزینه نظام و حکومت برای مدام باال

 .دهدمی نشان را متوسط رشد، نمودار راست سمت ... و عمل



          115                                                                                              عهدیکمین روایتوپنجاه 

 

کنید انتهای هرم در سال ه میطور که مشاهدهمان -022 تا 021 یدقیقه

است. جبران شده 2151است اما چون رشد متوسط است در سال باریک شده 2111

 توان کرد. وجود جمعیت پیر را کاری نمیبا این

 

 

 

 

 

 

 

 7شکل                                                

 

 آن دانشجویان، تمداش سخنرانی زرگنده خیابان، پزشکیعلوم دانشگاه در بنده

 بگیرید تخصص خواهیدمی اگر گویندمی ما به اساتید حاضرحال در گفتندمی دانشگاه

 حال در جامعه که کنندمی آنالیز یعنی، بگیرید سالمندان تخصص، درآورید پول و

 . است پیری سمت به رفتن
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 1588 سال در مختلف هایاستان در باروری نرخ

 

 8شکل 

رنگ بنفش چه  هرکنید. را مشاهده میها اروری در استاننرخ ب 8در شکل 

تر شود به نسبت رنگچه کمهر ،عکستر شود میزان باروری بیشتر است و بهپررنگ

دهد که ، نشان می1مانند گیالن رنگبنفش کم تر خواهد بود.کمباروری این میزان 

را مهاجرت اعالم  است. برخی دلیل آن 2/1میزان باروری بسیار کم و نزدیک به 

میل به مهاجرت از  هایعنی گیالنی ،اند که بایستی در فرمول لحاظ گرددکرده

کند، این نقشه مربوط با گیالن برابری می شرقیآمار آذربایجان . امروزشان دارنداستان

 آذربایجان به شدت پررنگ است. بلوچستانوسیستان ت. برای مثالاس 1744به سال 

پررنگ  2بختیاریو، چهارمحالرضوی، یزد، هرمزگان، بوشهر، خراسانغربی، خوزستان

 رنگ است. هایی چون تهران، کرج کماست و در شهر
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 کشور در موالید ثبت وضعیت

هزار والدت در  چهارصدتا یک میلیون و  پنجاهوسیصدمیلیون و  یک ثبت

 کل در جمعیت سهم نسبت به والدت ثبت میزان .افتداتفاق می در کل کشور سال

که  هاییگیرد. استانت صورت میجمعی والدت به ازای هر هزار نفر 5/14، کشور

بلوچستان و: استان سیستانعبارتند از استها گزارش شدهین ثبت والدت در آنبیشتر

 هزار و در 5/27هرمزگان  شود(،باید گرفته شدر هزار )به نسبت جمعیت 5/72

 سنت وجود دارد. شهر اقلیت اهل 7هر هزار، که در  در 5/22گلستان 

 :ترین میزان ثبت والدت به نسبت جمعیت عبارتند ازهای دارای کماستان

این آمار الزامًا . در هزار 3/18 1، مرکزیدر هزار 7/18در هزار، مازندران  3/12گیالن 

  است.ولد پایین آمدهوی به مهاجرت ندارد بلکه آمار زادربط

 کشور در فوت ثبت وضعیت

التفاوت که مابهاست، شده ثبت کشور کل در سال در فوت هزار 851 بر بالغ

شود. هزار(، افزایش جمعیت می 811میلیون و  1هزار( و تولد ) 851ثبت فوت )

فوت به ازای هر هزار نفر  5/5 در کل کشور میزان ثبت فوت به نسبت سهم جمعیت

 باشد. در جمعیت می

استان  ین ثبت فوت به نسبت سهم جمعیت:ترهای دارای بیشستانا

در  2/6در هزار و گیالن با  7/6با  آذربایجان شرقی در هزار، 8/6با  بلوچستانوسیستان
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ست و بایستی در این خصوص آنالیز صورت گیرد. چرا این آمارها بسیار باال هزار.

ه این موارد ک ؟بیماری یاها چیست؟ جرح، قتل، تصادف گونه است؟ دلیل این فوتاین

ها. مردم ما نظر قرار گیرند نه آسفالت کردن جادهلین و نمایندگان مدوؤباید توسط مس

  باید یاد بگیرند که این چیزها رو مطالبه کنند.

ولد در آن کم ودر هزار است، شهری که هم زاد 2/6میر در گیالن وآمار مرگ

شود، از سویی مهاجرت هم می میر زیاد دارد و از دو طرف متضررواست و هم مرگ

 . دارد

 عبارتند از: ترین میزان ثبت فوت به نسبت جمعیتهای دارای کماستان

است. هرمزگان در هزار  7/8در هزار و هرمزگان  8 1در هزار، کرمان 4/7استان البرز 

میر در آن نسبت به زادولد کم وموقعیت بیشتری برای رشد جمعیت دارد و مرگ

 است. 

 المللبین سطح در فوت وضعیت مقایسه

کشور نفر است.  هزار در 2/4 :جمعیت سهم نسبت به جهان در فوت میزان

نسبت کشور( به 18ین کشورهای همسایه )ایران رتبه هفتم وقوع فوت در ب

 26است. از میان میزان رتبه وقوع فوت در بین جمعیتشان را به خود اختصاص داده

رتبه چهاردهم را دارا است. بنابراین در کشورهای  کشور موجود در منطقه، ایران

ندگی در ایران خداروشکر خوب است. ز منطقه و همسایه ایران وسط است. امید به

های از حرفدلیل رعایت بهداشت است. است و این بهسن امید به زندگی افزایش یافته

                                                                                                                                        
 

 های کشور ایران.از استان 1



          113                                                                                              عهدیکمین روایتوپنجاه 

 

د باید رعایت شود و که بهداشت مادر و فرزنبرداشت غلط نشود، ما کاماًل با اینبنده 

 .موافق هستیم بیایند،دنیا سالم به انمیرند و فرزندبهنگام زایمان نباید مادران 

 که ایدکرده فکر دهیدمی مرخصی باردار مادران به -021 تا 022 یدقیقه

دنیا بیاورد و باز هم سرکار بیاید؟ در برخی از کشورها به پدر نیز بچه به؟ است هنر

ایم زنانی که همسرانشان در خانه کنارشان گویند بررسی کردهمی دهند.مرخصی می

که همسرش کمکش کند هستند، میل بیشتری به بارداری دارند. زن فقط نیاز به این

روز به  11کنم گیرد نیاز دارد. در ایران فکر میندارد بلکه به آرامشی که از او می

روز بعد از آن  5قبل از زایمان و  روز 5دهند. حاال این بنده خدا مردان مرخصی می

ریخته است، هماش بهفرصت دارد و سپس باید سرکارش برود. تا یک سال زندگی

هاست، زیرا نیاز به مراقبت دارد. بعد این همسرش خانه مادرش است یا مادرش خانه

ماهگی فرزندش، خانم بایستی سرکار برود و مجبور است بچه را خانه مادرش  3از 

 ها فکر کنیم.باید به ایند و سرکار اصال حواسش نیست زیرا نگران بچه است. بگذار

 تحوالت جمعیتی خانوارها در کشور 

 5/7به  8ها از ُبعد خانوارکه  شده شمارشمیلیون خانوار  21بر  بالغ

. 8شوند بُعد خانوار یعنی تعداد افراد خانواده. پدر و مادر و دو بچه که می .استرسیده

تنها یک فرزند دارد یا پدر  ایاست یعنی خانوادهکاهش پیدا کرده 5/7ه به حال ک

متوسط تعداد فرزند در هر خانواده به  ما، در کشور امروزهاست. خانواده فوت کرده

ای د و عدهنفرزند دار یک یا دو یا سه ایخانوادهاست. ( رسیده3/1) کمتر از دو فرزند

برای  . تا چند سال آینده مفهوم خاله، عمو، داییشودمی 3/1که میانگین  اصال ندارند

پرسد خاله چیست. مادر است. برای مثال بچه از مادرش می غریبوبچه عجیب

بچه  .کندمی صحبت دایناسورها مورد در انگار دارند، وجود هاقصه در هااینگوید می
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  تواند ارتباط برقرار کند.یها نمشناسد که البته با اینمی 2یا عمو پورنگ 1شادونهخاله 

است رسیده 1/3%به  1745در سال  2/5%های یک نفره از نسبت خانواده

 کنند. میپیدا نفره شدن میل ها به تکیعنی خانواده

  هاترکیب جمعیت خانواده

  :خانوار 11طور متوسط به ازاء هر در ایران به

 11 هستند ازدواج سن معرض در جوان . 

 دهه از هفتادی دهه دختران. است گونهاین نفر یک خانواده هر در عبارتی به

های سوخته را الگو قرار دادند و به اولین نسل دهه شصتی ،هستند ترزرنگ هاشصتی

دهد های صورت گرفته این آمار را نشان میدهند. پژوهشخواستگار جواب مثبت می

نمودار ازدواج در ایران یه ها بسیار باالست. عوض شدن که ازدواج در دهه هفتادی

 31و  41اگر قرار باشد این آمار به دهه  هاست.مقدار به خاطر ازدواج دهه هفتادی

 برسد دیگر چگونه خواهد بود؟ 

 5 است.(در هر دو خانوار، یک جوان ازدواج نکرده) نکرده. ازدواج جوان  

ال یه جوان در معرض ازدواج است یه جوان هم سن ازدواجش گذشته و اص

 است.ازدواج نکرده

                                                                                                                                        
 

 کودک در کشور ایران. هایبرنامه مجری شادونه خاله به معروف زارعی ملیکا 1

 برنامه خاطر به که ایران کشور در تلویزیون نوجوان و کودک بخش سازبرنامه، فرضیایی داریوش 2

 .شودمی شناخته نیز گعموپورن نام با، عموپورنگ
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 دارد وجود سال 65 باالی سالمند نفر دو . 

به  سال آینده 71در آمارها شود که بینی میگونه پیش رود، پیشاگر همین

 : خانواده( 11شکل زیر باشد. )به ازاء هر 

  3/1جوان در معرض سن ازدواج یعنی  3 متوسط طور به .1

داشت و در سال خواهدسال وجود  65باالی سالمند  3 متوسط طوربه .2

 هر خانواده دو سالمند دارد.  2151

 ها را نگهقدر تغییرات فرهنگی وجود دارد که کسی اصالً آنآن زمان نیز آن

 گونه است. گذارند، اینترها احترام میدارد، اکنون در ژاپن که به بزرگنمی

 کشور در ازدواج وضعیت

 میلیون نفر  4/27حدود 

 معروف به امر موارد از این. داریم ازدواج سن در جوان -022 تا 021 یدقیقه

شان را راه میلیون جوان داریم، کار و ازدواج 27که بگویید  است منکر از نهی و

بیاندازید، اما کسی گوش نکند. برای بسیاری از مسائل مثل آهن یا ساخت فالن 

گویند پول میت را تر اسدهند اما ازدواج یک جوان که بسیار واجبورزشگاه وام می

 د. نگویغ میرودنداریم که البته 

الحسنه یعنی الحسنه داریم؟ قرضقدر منابع قرضدانید که ما چهشما می

خواهند. چند درصدش را شما هم نمی دسوو گذارند مردم پولشان را در بانک می

وام ان خود به کارمندرا  بخش قابل توجهی از آن دهید؟ها وام ازدواج میبانک

بع خودتان شما موظف هستید از مناکه به یک جوان وام بدهند. دهند، به جای اینمی
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 ها رسیدگی کنید.و به آن تان بدهیداین وام را به کارمندان

ها تعداد زیادی است و خدا شاهد است که کسی به فکر آن ،میلیون جوان 27

همه این موارد  .است هم ریختهرب ذهنیتشان را بهنیست. خودشان هم که فرهنگ غ

 ریزد. بهم شود وضعیت مملکت بهباعث می

طور به) در سن ازدواج داریم.میلیون نفر جوان ازدواج نکرده  2/11حدود 

  (است.هر دو خانوار یک جوان ازدواج نکرده یمتوسط به ازا

این آمارها مربوط به است. در کشور ثبت شدههزار ازدواج  431ساالنه حدود 

 است.ذشتهسال گ 7

های دارای بیشترین میزان ثبت ازدواج به نسبت سهم جمعیت: استان

  (شانهایخاطر سنتهب) .شمالی، زنجان و اردبیلخراسان

تهران،  :جمعیت سهم نسبت به ازدواج ثبت میزان کمترین دارای هایاستان

 . های تهران، البرز است و دیگری سمنانیکی از همسایهاست.  1البرز و سمنان

 .بینندو اکنون ضررش را دارند می اندجمع کردهدر تهران  امکانات را همه

ریزند. تغییر میدارند بهم د االن مملکت را نخرجشان کردهایی که هماندقیقاً 

. ترین کارهایی است که در کشور باید انجام شودترین و اصلیپایتخت یکی از اساسی

. پاکستان به وجود داردفرهنگی، امنیتی معضالت اقتصادی، اجتماعی،  بسیاری از

اگر اوضاع بعد از عوض شدن پایتخت  .خاطر مسائل امنیتی، پایتختش را عوض کرد
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گیرند و یا میجمهوری را گیرند اما امروز ریاسترا می بریزد، استانداریهم تهران به

کند. میوط پیدا نظام سقیک خطرناک است و  . اینگیرندمیجا را در پاستور فالن

 گرایانهغربیبیشتر افرادی که در این بخش هستند فکرشان  استتجربه نشان داده

شود بنابراین تهران ها باعث خطر میاست. کل پول مملکت در تهران وجود دارد و این

که پایتخت  دهند این استانجام بایدرا باید سریع ایزوله کنند. حداقل کاری که 

زیرا دوباره به تهران  کنند ند را پایتخترَمثال پَ کهنه این ته. البسیاسی را جدا کنند

شروع که از پاکدشت  دماوند قله زیرد اندرست کردهشود. یک اختاپوسی وصل می

بلکه عمومًا  نداصاًل تولیدکننده نیست .دهدتا هشتگرد. همه منابع را قورت میشود می

د تا نَکَباید شب خیابانی را که میشهرداری برای مثال . هستند کننده و متوقعمصرف

آمد آسان شود اما در شهرهای دیگر این وتا رفت و صاف شود روز بعد درست کند

شود؟ به این دلیل چرا پایتخت عوض نمیماه طول بکشد.  2الی  1روند ممکن است 

کند شود با خود فکر میجمهور میهر فردی که رئیسها نگاه کالن ندارند. دولت که

ها بر گردن اوست به همین دلیل کسی اگر پایتخت را عوض کند تمامی هزینه که

 کند. پیگیری نمی

های زودبازده است سری طرحشود یکهای ما انجام میهایی که در دولتطرح

مثل رنگ کردن جدول تا در انتخابات بعدی رأی بیاورد. منظور فقط این دولت نیست 

جمهور بگوید یک طرحی که تند. بهتر است رئیسگونه هسها همینبلکه همه دولت

مانده را سال باقی 2کنم، من اجرا میسالش را  4کشد را سال طول می 11اجرای آن 

اصاًل ام. جمهور شد، در عوض به مملکتم خدمت کردهکسی که بعد از من رئیس

م تا دو سال بعد از انتخابات ه است مملکت از یک سال قبل از انتخابات تعطیل

 6. ها انتخاباتی استاستعفا ها،استیضاح ،خواهند خودشان را پیدا کنند. انتصاباتمی

اسالمی را انتخاب کنند، در ارشاد و خواهند وزیر فرهنگاست میمانده ماه به انتخابات
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 سازی کنند؟ خواهند انجام دهند؟ فرهنگماه چه می 6این 

جدا  سازی کنند.بیایند و فرهنگبعد امثال ما باید  -022 تا 022 یدقیقه

ها به شهر دیگری خانهوزارت بایست انجام شود یامیشدن فوری پایتخت سیاسی 

سازمان  بحث شد. سری امور صورت گرفت و در مجلس پیرامون آنیک .منتقل شوند

 خواهد.م و غیرت مینَجَ کاراین اجرای پدافند غیرعامل نیز برخی کارها انجام داد اما 

 کنند.  ائلندارند خودشان را درگیر این مس ها عالقهدولت

که این میزان  است 8/27ها و در خانم 1/23میانگین سن ازدواج در آقایان 

  است.افزایش داشته

 دلیل به فرزند تعداد متوسط ازدواج، کاهش در تأخیر و سن رفتن باال نتیجه

 فاصله سال 8الی  7اید ب هابچهبین  فرزندآوری است. برای مطلوب سن محدودیت

. سن باروری نیز انتها دارد و باالی دوباره آمادگی پیدا کندبدن مادر  تا اصطالحاً  باشد

 بنابراین عمالً  کند،می ازدواج سالگی 25 در مادر وقتیسال خطرناک است.  75

 باشد. بچه داشته 2تواند بیش از نمی
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 روند سن مردان و زنان 

 13 هاخانم و سال 28 آقایان سن میانگین، 1755 سال در 5 نمودار طبق

 به هاخانم در سن این 1731 سال در و استشده بیشتر مرور به که استبوده سال

 .استرسیده 3/26 به آقایان در و 8/27

 

5 نمودار  

 کشور در طالق وضعیت

 %18شود که از این میزان کشور ثبت می در طالق هزار 181 حدود ساالنه

به درد فهمند همان سال اول می ،استمشترک مربوط به سال اول زندگی ها طالق

کجا و  بینند.شوند؟ چون آموزش نمیازدواج متوجه نمیاز چرا قبل . خورندهم نمی

رود و یاد بگیرد که چگونه باید ازدواج برا ید که فالن کالس اهاو را ملزم کرد چه زمانی

 ؟کند

سال  5شخصی که بعد از . استول زندگی به پنج سال ا ها مربوططالق 51%

 24الی  23آقایی که  برای مثال کند؟است دیگر چه کسی با او ازدواج میطالق گرفته



 1 جمعیت                                                                                                        116  

 

 21سن خودش ندارد و سراغ دختر است میلی به دختر همه است و ازدواج نکردهسال

 کنیم.مان را به دست خودمان نابود میعبارتی ما جامعهرود. بهساله می

شما پول دهید ما  گویندال فقط میکَوُ است.شده راحتبسیار طالق وزه امر

اندازی برای دهیم. هیچ سنگغریب برای گرفتن طالق را نشان میوهای عجیبروش

گونه گوییم چرا اینبه اندازه کافی برای ازدواج وجود دارد. بعد میاما طالق نداریم 

 است؟ شده

بسیار  1731ازدواج در سال  1/6 هر ثبت ساالنه یک طالق در مقابل

 رضویهای البرز، تهران، خراساناوضاع بدتر است. استان امروز برانگیز است.تعجب

 جمعیت را دارند. سهم نسبت بهبیشترین میزان ثبت طالق  (هامذهبی مشهد)

بختیاری کمترین میزان ثبت طالق وچهارمحالوبلوچستان، ایالم، های سیستاناستان

 (5)شکل هستند. کامالً ارتباط، معنادار است.  که بیشتر سنتید دارن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 5شکل                                                            
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به تقریبًا  (6به  1)یعنی  کشورآمار کل  21%دهد که؛ نشان می 38آمار سال 

به طالق  ازدواج یکی 7هر  عبارتی ازاست، به (7 به 1)تهران  .استرسیده (5به  1)

دهد که و بیش از این مقدار است. پس این نشان می %56انجامد. شمال تهران می

 صرفاً مسائل اقتصادی دخیل نیست. 

 جمعیت بینییشپ

برده شود، در سال  5/2به  3/1و  6/1اگر جمعیت کنونی از که بینی کردیم پیشما 

دهند آن را بزرگ جلوه میزی نیست که میلیون جمعیت داریم و این چی 36، 1825

صلواتی  1الزمانکنند. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحبش میو شلوغ

 .عنایت بفرمائید

ل فَ َرَجُهم» د و عجِّّ ٍد و آلِّ ُُمَمَّ  «الَّلُهمَّ صلِّّ َعلی ُُمَمَّ
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http://www.snn.ir/detail/news/334357/84 

http://www.efafinstitute.ir/fa/News/item/1107/ 

 

  1خالصه جمعیت 

صورت جدی بحث غذا را مطرح کردیم و االن به ، ابتداما یک پِلَن کلی داریم

ار بگیرد؛ اصالً اوضاع خوبی اقّه قربحث نیروی انسانی و جمعیت باید محل دقت و ُمد

 . نیست

د از کشتن فرزندان منع آیات مختلفی از نظر دینی داریم که ما را به جِ

مغزی و قطعًا کسانی که فرزندان خود را از روی سبکدر قرآن داریم: . استکرده

ی دروغ بستن به بود بر پایهچه را خدا روزی آنان کردهاند و آنجهالت کُشته

یافته راستی که گمراه شدند و هدایتاند، زیان کردند، بهحرام شمرده خدا

  181/ انعام نبودند.

 اهللله جمعیت وجود دارد. آقا رسولأهای فراوانی در مورد مسروایت

ازدواج کنید چون من در فردای قیامت با کثرت افراد شما بر فرمایند: می

  کنم.های پیشین مباهات میامت

ن یک فرد و ساختن یک فرد بسیار با اهمیت است! فرزند خوب کردهدایت

  شود.نسل بعدش ثواب بکند، برایتان حساب می 1111درست بکنید تا 

 خدمتی چه فرزند کردنتربیت درست با دانستندمی ما هایزن اگر امروزه

http://www.snn.ir/detail/news/334357/84
http://www.efafinstitute.ir/fa/News/item/1107/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%9B%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 . رفتنمی سرکار کسی دهند،می انجام خودشان ویژهبه و جامعه برای

ْسََلم: »رمایندفمی پیامبر  اسالم در( ازدواج عدم) رهبانیت «اَلَرْهَبانِّيَة فِّی اْْلِّ

 مباهات دیگر هایملت بر شما عدد فزونی به من کنید، ازدواج نیست،

 (الوسائل مستدرک). کنممی

 خودتان از آیا. است الهی انبیاء دعای «َربِّّ ال َتَذْرنی فَ ْردًا َو أَْنَت َخرُي اْلوارِّثنيَ »

 تا زکریا حضرت چرا دارد؟ اهمیت برایشان حد این تا نسل بقای چرا رسیدپنمی

 خدایا مگذار، تنهایم خدایا: فرمایدمی و است؟ فرزند یک داشتن پی در اندازه این

  .کن رحم من به

 بر نکته دو یکی به کنیممی بررسی را روایات و آیات این ما وقتی مجموع در

 مهم معیار یک را مسلمانان جمعیت فزونی که دارد ودوج روایاتی و آیات خوریم،می

 و اقتصادی نیروی جنگ، نیروی انسانی، نیروی جمعیت، بحث در هم و دنیا در هم

 . داندمی کار نیروی

 و مؤمنان یغلبه یمایه قدرت، امداد، استعانت، یمایه زینت، دنیا در فرزندان

 مجموع از محققان از بسیاری فلذا. هستند پیامبر مباهات یمایه نیز آخرت در

 . انددانسته نسل تکثیر را استحباب بودن برتر و بودن یلاُو اصل روایات،

 که معتقدم من: داشتند بیان 16/15/31 مورخ در نیز ایخامنه اهللآیت

 من باشد،داشته جمعیت نفر میلیون 021 تواندمی دارد که امكاناتی با ما کشور

 کردن متوقف برای خواهدمی که تدبیری و اقدام هر. عیتمجم کثرت به معتقد

 . بشود انجام میلیون 021 از بعد بگیرد، انجام جمعیت رشد
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 دیگر سال 11 حاال بگوییم که نیست مسائلی آن از جمعیت یمسئله یعنی

 . نیست عالج قابل دیگر شدند پیر هانسل وقتی بگذرد سال چند اگر نه کنیم،می فکر

 این یکلیهو ی کمیته ملی مرکز عملیات نظامی و غیرنظامی هافعالیت

 آن برای کنند،می کار آمریکا یمتحده ایاالت برای ی زیرمجموعهنهادها و هاسازمان

. سازندمی ساختار هااین. دارد کنترل و مدیریت تحت را مراکز این یهمه که مرکزی

 اشجمعیتی هرم یسو و سمت و کشور یک جمعیت کیفیت و میزان مورد در

 . کنندمی گیریتصمیم و ریزیبرنامه

اند که دو سوم جمعیت جهان اضافه است، باید در مواردی به صراحت گفته

 بیماری تولید حال در امریکا  CDCکم شوند و بمیرند. بر همین مبنا در مرکز

 اثر خاص ژن یک روی و است دقیق بسیار و ژنتیکی که هاییبیماری هستند،

 . ذاردگمی

 المللبین صندوق طریق از کشورها این بر آمریکا کنترلی هایفعالیت عمده

 سازمان جمعیت، صندوق یونیسف، جمله از متحد ملل سازمان هایآژانس و پول

  .گیرد می صورت فائو المللیبین تغذیه و کشاورزی سازمان یونسکو، جهانی، بهداشت

بخش  7عیت در کشورهای اسالمی ی جمهای آمریکا در قبال مسئلهسیاست

 کنم:طور خالصه عرض میبنده به .شودمیدیده جدی صورت بهدارد که 

 اسالمی هایکشور در سیاسی مدیریت دهیجهت و هدایت .1

  المللیبین هایسازمان .2

 . ایرسانه آموزشی فرهنگی نبرد .7
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 به وقتی. بود خواهد گونههمین وضع شود حاکم سکوالریسم و اومانیسم وقتی

 نسل تکثر که استگفته دین گوییمی است حکومت دو این تاثیر تحت که شخصی

 . کندنمی قبول باش،

 ها،این کالن هایومشیخطّ  در جمعیّت کنترل برای دستورالعمل جالب نکته

 . است نامطلوب هایبرای گروه ولد و زاد میزان کاهش برای

ولین محترم ؤست مسضروری افرمایند: می مسؤولینرهبری خطاب به 

باشند و ملل در ایران داشتههای سازماننگر به فعالیّتجانبهتوجّه جدّی و همه

های آنان قوانین و مقررّات الزم را به تصویب در جهت جلوگیری از فعالیّت

 شود. زدایی، یاد میبرسانند و از آن به عنوان سم

 کیسینجرهنری در زمان 1751در دهه  NSSM200پروژه دیگری به اسم 

ی تأثیر روند جمهور وقت انجام شد. این طرح مطالعاتی دربارهی رئیسملمشاور امنیت

ها به این نتیجه رسیدند که باید ی آمریکا بود و آنمل یترشد جمعیّتی جهانی بر امن

 غیر از خودشان پایین بیاید. رشد جمعیّت در کلّ دنیا به

ها برخورداری از زندگی با کیفیت است. اینبر این باور هستند که فرزند کم، 

است که امروزه به سختی قابل تغییر است. به این در ذهن مردم تقریباً نهادینه شده

ها را تغییر دهید، غرب کاماًل شما را خواستید اینکه در گذشته که شما می دلیل

 کرد. همراهی می

گویند. یعنی ص ورتهایم میآن  شاخ شوند، به 21سال زیر % 15اگر افراد زیر  

هستند،  %21ها زیر سال 15است. امروزه در نقاط شهری ما، زیر پیر شده دیگر جامعه
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 است. است. دشمن در کارش موفق شدهیعنی در نقاط شهری جامعه پیر شده

است، نرخ بوده %1هدف جمعیتی سازمان برنامه، رسیدن به میزان رشد 

شود، یعنی جمعیت ایران نصف  1گفتند باید ها مییناست که ابوده 1/2جانشینی 

 شود. 

ی کل اداره"ای به اسم ی هیئت دولت، ادارهبر اساس مصوبه 1731در سال

ی تنظیم خانواده در بودجه 1731تا  1731گیرد. شکل می "جمعیت تنظیم خانواده

 رسد. میلیون دالر می 15شود؛ حدوداً به ایران دو برابر می

رشد جمعیت  1737وزارت بهداشت در خرداد  نتایج بررسی نمونه بر اساس

است و نرخ جنگ تمام شده 64الی  63که در سال  شود. در حالیمحاسبه می %4/1

است و دیگر نرخ رسیده 4/1گویند جمعیت به می 37بود اما در سال  1/2جایگزین 

 .شودجایگزینی وجود ندارد. جمعیت جوانمان پیر می

سال آینده، شاید کمتر با کمبود جدی نیروی کار مواجه  11تا  کشور ما

کردن زیرا کسی برای کار بود و مجبوریم از کشورهای دیگر مهاجر بپذیریم. خواهد

 نیست. 

 دلیل به فرزند تعداد متوسط ازدواج، کاهش در تأخیر و سن رفتن باال نتیجه

 فرزندآوری است.  برای مطلوب سن محدودیت

برده شود، در سال  5/2به  3/1و  6/1کردیم که اگر جمعیت کنونی از  بینیما پیش

دهند میلیون جمعیت داریم و این چیزی نیست که آن را بزرگ جلوه می 36، 1825

 کنند.و شلوغش می
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 دعای فرج

 ُإَِّلِّی َعظَُم اْلَبَلُء َو بَرَِّح اْْلََفاُء َو اْنکَشَف اْلغِّطَاء 

  تارى و آشکار شد راز پنهانىخدایا بزرگ شد بال و گرف

 
 َُماء  َو انْ َقَطَع الرََّجاُء َو َضاَقتِّ اْْلَْرُض َو ُمنَِّعتِّ السَّ

  و پرده از روى کار برافتاد و زمین )بر ما( تنگ شد و آسمان خوددارى کرد

 
 َةِّ و دَّ  الرََّخاءِّ  َو أَْنَت اْلُمْستَ َعاُن َو إِّلَيک اْلُمْشَتکی َو َعَليک اْلُمَعوَُّل فِّی الشِّّ

و تو یاری دهنده ای ،و بدرگاه تو آوریم پروردگارا شِکوه را ، و بر تو اعتماد کنیم در 

  سختى و آسانى

 
يَن فَ َرْضَت َعَليَنا طَاَعتَ ُهْم َو َعرَّفْ تَ َنا ٍد أُولِّی اْْلَْمرِّ الَّذِّ ٍد َو آلِّ ُُمَمَّ  اَللَّ  ُهمَّ َصلِّّ َعَلی ُُمَمَّ

  ُهمْ بَِّذلِّک َمْنزِّلَت َ 

 خدایا درود فرست بر محمد و آل او آن بزرگانى که واجب کردى بر ما

  وسیله منزلت و مقامشان را به ما شناساندىبرداریشان را و بدینفرمان

 

 َُل َقرِّيبا کَلْمحِّ اْلَبَصرِّ أَْو ُهَو أَقْ َرب ْم فَ َرجا َعاجِّ هِّ َقِّّ  فَ َفرِّّْج َعنَّا ِبِّ

  نزدیکتر زدن یاهمفورى و نزدیک مانند چشم بربه حق ایشان به ما گشایشى ده 
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 ُد ُد ای َعلِّی ای َعلِّی ای ُُمَمَّ   ای ُُمَمَّ

  اى على اى محمد ،ای محمد اى على

 
 ِّرَان يانِّی فَإِّنَّکَما کافِّيانِّ َو اْنُصرَانِّی فَإِّنَّکَما َنصِّ  اِّکفِّ

  کننده من یاریم دهید که شمائید یاور من و کفایتم کنید که شمائید کفایت

 
 َِّب الزََّمان ِِّ  ای َمْوالَن ای َصا

  الزماناى موالى من اى صاحب

 
 َاَْلَغْوَث اْلَغْوَث اْلَغْوث 

  به فریادم برس ،به فریادم برس ،به فریادم برس
 
أَْدرِّکنِّی أَْدرِّکنِّی أَْدرِّکنِّی 

  مرادریاب، مرا دریاب، مرادریاب

 
 َاَعة اَعَة السَّ اَعَة السَّ  السَّ

  همین ساعت، همین ساعت ، همین ساعت

 
 َاْلَعَجَل اْلَعَجَل اْلَعَجل 

  االن، االن، االن
 

 َرِّين ٍد َو آلِّهِّ الطَّاهِّ َقِّّ ُُمَمَّ نَي ِبِّ ِّ َم الرَّاحِّ َِ  ای أَْر
   اشترین مهربانان به حق محمد و آل پاکیزهاى خدا اى مهربان
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