
  تی و اساس بحران جمعیتی مسائل جمعخچهیتار: مصاحبه 
  

 را روي در و دیـوار شـهر و حتـی جعبـه دسـتمال کاغـذي و قـوطی کبریـت» کافیـه دوتا بچه«سالهاي سال شعار 
امـا . اند و باید عمـل کنـیم  نوشته گفتیم حتما نسخه نجاتمان همین است که برایمان خواندیم و پیش خودمان می می

خواستند بـه  متوجه شدیم که آن نسخه نجات نبوده و ظاهرا ما را می ت که با پژوهش و کارهاي علمیچند سالی اس
سالها به نـام مطالـب  براي بررسی آنچه که در طول این. که نه چشمه حیات بلکه سرابی بیش نبوده است راهی ببرند

حسین مروتی از فعاالن فرهنگـی . عیتپژوهشگران حوزه جم شد گفتگوي تفصیلی داشتیم با یکی از علمی منتشر می
مـصاحبه  بـا او قـراري بـراي. کنـد جمعیت کارهاي پژوهشی متعددي انجام داده اسـت مـی است که پیرامون بحران

حاصـل کـار، مـتن . جمعیـت بـشنویم مسائل جمعیتی و اسـاس بحـران گذاشتیم تا تحلیل وي را در مورد تاریخچه
  .شود بخش دوم این گفتگو در آینده نزدیک منتشر می. است یش روي شماچالشی شده است بخش اول این گفتگو پ

 ي جمعیت در دهه چه شد که سیاست کنترل جمعیت در ایران پی گرفته شد؟ ابعاد آن رشد بی رویه
  .شصت را بفرمایید

 3.13 ،1345سرشماري سال  نرخ رشد جمعیت در. کنم  بررسی می1335بنده خیلی سریع وضع جمعیت را از سال 
 درصـد تعـداد جمعیـت، 3  به جمعیت کشور هر سـاله بـه انـدازه1335-45 ي ده ساله آید یعنی در بازه به دست می

بـه دلیـل پیگیـري تنظـیم  یابد و آن هم  کاهش می2.71 به رقم 1355این میزان در سرشماري سال . شد می افزوده
  .گرفت وراي جمعیتی آمریکا صورت میش خانواده در ایران بود که مستقیما تحت نظر کارشناسان

  به چه دلیل آمریکا به دنبال کنترل جمعیت ایران بود؟
بخواهند کمتر فرزند بیاورند، نه حکومت  ببینید قبل از انقالب نه عموم مردم از رژیم طاغوت حرف شنوي داشتند که

 اساسا چه دلیلی داشت که آمریکا. ن بودچنان جدي به دنبال کاهش جمعیت ایراآن آمریکا بود، نشانده شاه که دست
و مدال افتخار ژاندارمی منطقـه  بخواهد با تحمیل سیاست کاهش جمعیت از اقتدار کشوري بکاهد که به او مسئولیت

 غیرمستقل، همان اقتدار آمریکا بود و به همین خـاطر تنظـیم خـانواده در قبـل از را داده بود؟ اقتدار ایرانِ وابسته و
در ایران پیگیري کرد به نظر بنده به دو  این هم که آمریکا طرح تنظیم خانواده را. قابل توجهی نداشت یجهانقالب، نت
-مـی به تنظیم خانواده بیشتر به عنوان ابزاري براي انتقال فرهنگ آمریکایی نگـاه ها یکی این که آمریکایی. دلیل بود

خواسـتند از  انقالب جنسی دیده بودند و مـی ي را در وقوع فاجعهکردند، چون اثر رواج یافتن وسایل ممانعت از باردار 
 را در تمام کشورهاي دنیا شایع کنند از سوي دیگـر، تـرویج تنظـیم خـانواده در این طریق بی بند و باري آمریکایی

بـه سـمت قرار بگیرد و حرکت یک ملت  توانست هنگام نیاز مورد آبیاريپیش از انقالب نوعی کاشتن بذر بود که می
  . رخ داد1368منظور در سال  اتفاقی که بدین. پیشرفت را متوقف کند

  وضع آمارهاي جمعیتی پس از انقالب چگونه بود؟
پس از اعالم ایـن رقـم کـه  .رسد می3.91 به 1365نرخ رشد جمعیت در نخستین سرشماري پس از انقالب در سال 

ي البتـه نکتـه. شـوند ، شدیدا پیگیر کاهش رشـد جمعیـت مـیوقت آید، برخی از مسئولین میزان زیادي به شمار می
مهـاجرین و معـاودین   این رشـد جمعیـت، ناشـی از ورود0.7مدنظر قرار گیرد این است که قریب به  مهمی که باید

 1365این میزان را از نرخ رشد جمعیت در سرشـماري سـال  حاال اگر. عراقی و آوارگان و پناهندگان افغانستانی بوده
یعنی اگر   نیز به دست آمده بود،1345آید که تقریبا همین رقم در سرشماري سال  دست می  به3.2ر کنیم، رقم کس

رشد بی رویه نیست و رفتار باروري مـردم تغییـر  ورود مهاجران را در نظر نگیریم، خبري از بمب و انفجار جمعیتی و
تـا   اسالمی ما بوده است، که–ی از سبک زندگی ایرانی حقیقت فرزندآوري زیاد، قسمت در. قابل توجهی نداشته است

  . این فرهنگ تقریبا دست نخورده مانده بود1368سال 
  
  



  اگر انفجار جمعیت در کار نبوده است چرا سیاست تحدید نسل اتخاذ شد؟
قـام معظـم م. خاص بزرگنمایی کرد جمعیت را براي اهدافی سیاسی پشت قضیه بود که مسئله به نظر بنده یک اراده

پـیش .  شروع شـد66اول کار سال": اند اند و گفته بزرگنمایی اشاره کرده هایشان به این رهبري هم در یکی از صحبت
  1"کرد آمدند و تصویر هولناکی را ارائه کردند و ما معتقد شدیم که باید کنترل من

  ت؟و مقام معظم رهبري در مورد بحث جمعیت چه بوده اس) ره(نظر حضرت امام 
اش ایـن اسـت کـه در قـرآن از  نمونـه ببینید نظر اسالم در مورد این که جمعیت زیاد خوب است، مکرر بیان شـده و

بـه  (2(» وَ اذْکُرُوا إِذْ کُنْتُمْ قَلـیالً فَکَثَّـرَکُمْ«: صحبت با قومش گفت حضرت شعیب علیه السالم نقل شده است که در
قرآن افزایش جمعیت بـا تـأمین یـک سـري  یعنی از منظر. بسیارتان کردیاد آرید هنگامی که اندك بودید، پس خدا 

و مقام معظم رهبري نیز کـامال بـا نظـر دیـن مطابقـت ) ره(نظر حضرت امام  .آید شروط، نعمتی خداداد به شمار می
 نیـز در مقام معظم رهبري  میلیون برسد و200 و 150این بود که جمعیت کشور باید به ) ره(نظر حضرت امام  .دارد

 ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشته باشیم، بـاز هـم": فرمایند می  و در نخستین روزهاي زعامت خود1368سال 
  3 "کنیم توانیم بدون کمترین نیازي به کشورهاي دیگر، خود را به بهترین وجه اداره می

تـوانیم دو برابـر    اند ما میه  فرمود1368رهبري که در سال  توان بین این سخن از مقام معظم چگونه می
بایـد    معتقد شدیم که1366گویند ما در سال  داشته باشیم و صحبت دیگرشان که می امروز هم جمعیت

  جمعیت را کنترل کرد، جمع کنیم؟ ایشان موافق این قضیه بوده اند یا خیر؟
گویند که در همان سال ما معتقد  نمی ها در این زمینه شروع شد،  نخستین زمزمه1366گویند که در سال  ایشان می

 نیز "ما"منظور از . بنده این راضی شدن در دوران رهبري ایشان بوده است شدیم که جمعیت را کنترل کنیم، به نظر
. مـسئله موافـق نبـوده انـد مسئولین کشور است و لزوما شخص ایشان بـا ایـن  مجموعه"ما معتقد شدیم" جمله در

پیرامـون ) ره(بـه عنـوان نمونـه در کتـاب عالمـه طهرانـی . کنـد مـی  که این تحلیل را تاییدشواهدي هم وجود دارد
   و ایـشان  داشـتم مالقـاتی  اي  خامنـه  اهللا  آیـت  بـا حـضرت من«: گوید یکی از علما آمده است که می جمعیت، از قول

   بـا جنـاب  کـه  در مالقـاتی"  نیـستم  امر موافـق  باشد و با این خارجی   نقشه  یک  این  که زنم  می  حدس من": فرمودند
  ایـن":  گفتنـد ؛ ایشان امر گوشزد کردم   خطر این  به  را راجع  ایشان  داشتم  رفسنجانی  آقاي  و المسلمین االسالم حجت

  4» نداشتند   و دیگر گفتاري" است  نظري یک
جمعیت داشته باشیم، به نظر بنده براي  و برابر امروز همتوانیم د گویند که ما می  می1368این هم که ایشان در سال 

 البتـه اینهـا. گري در کار بوده است به نظر بنده اینجا نیز یک جریان تحمیل .جلوگیري از آغاز آن انحراف بوده است
  .تحلیل بنده است

بپذیرنـد و  اگر تحلیل شما درست باشد چه دلیلی دارد که مقام معظم رهبري در ایـن زمینـه اشـتباه را        
در  ایـشان . خوانم تا شما توضیح دهید هاي ایشان را برایتان می عین متن صحبت بنده عذرخواهی کنند؟

 ایـن  -این خطا سـهیمم    بنده خودم هم در-یکی از خطاهائی که خود ما کردیم ": گویند  می1391سال 
البته اولی که سیاست تحدید . دش متوقف می  به این طرف باید70ي  ي تحدید نسل از اواسط دهه مسئله

این را متوقف نکردیم؛ . شد  باید متوقف می70ي  بود، لیکن از اواسط دهه نسل اتخاذ شد، خوب بود، الزم
حقیـر هـم در ایـن     ي اند، خود بنـده  عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیم. اشتباه بود این

  5) "باید بر ما ببخشداین را خداي متعال و تاریخ . اشتباه سهیمم
هاي مقـام معظـم رهبـري تحلیل صحبت ببینید بنده واقعا خودم را در جایگاه. با این سوال کار بنده را سخت کردید

هاي مقـام معظـم  توان بین صحبت نخبگان عالمت سوال است که چگونه می دانم، ولی این ماجرا براي بسیاري از نمی
گوینـد  کـه ایـشان مـی ببینید ایـن. کنم تا به این مسئله پاسخ دهم عیم را میس. بحث جمعیت جمع کرد رهبري در

گویند تحدید نسل بایـد در سـال  صحبت دیگر ایشان که می سیاست تحدید نسل در ابتدا خوب و الزم بود، را باید با
 امـا چـرا. ، یعنی تحدید نسل تنها در سه سال نخـست آن صـحیح بـوده اسـت)6(کرد  شد، جمع متوقف می1371



سابقه و دهشتناکی که برخی  شصت، امر بی صحیح بوده است؟ همانگونه که گفتم رشد جمعیت در کشور ما در دهه
کـرد کـه بـا  خصوص پس از جنگ تحمیلی تا حدودي ایجـاب مـی کنند، نبوده است، ولی شرایط کشور به تعریف می

جمعیـت  ام معظم رهبري با این که داروي مسکّن کنترلمق. اوضاع مملکت سامان داده شود تر کنترل جمعیت، سریع
شان از مسئوالن اجرایـی کـشور، توجه به شناخت اند و با ي محدود درمانی تجویز شود، مشکلی نداشته براي یک دوره

 اند، هرچنددانند و در این زمینه نیز همراهی کردهسال نخست خوب و الزم می اجراي سیاست تحدید نسل را در سه
ي اقتـصاد، مـشکالت عرصـه شده است که به جاي پاك کردن صورت مسئله و کنترل جمعیت، با کار جهادي دریم

ي بنـده  بـه عقیـده. امر حتما با کنترل جمعیت دنبال شود پس از جنگ را نیز حل کرد و لزومی نداشته است که این
مدیران کـشور بـه  کل از آنجا شروع شد که برخی ازاند، ولی مش پسندیده معظم رهبري بیشتر می این راه دوم را مقام

نگاه کردند و بعد از این کـه مـا بـه اهـدافمان در  "قوت غالب"دالیل مختلف به این داروي مسکّن مقطعی، به عنوان 
رهبري در  مقام معظم. بودیم، بیست سال به صورت بی قاعده این طرح را ادامه دادند تحدید نسل دست یافته زمینه
 درصـد برسـد، 2.3 بـه 3.2نرخ رشد جمعیت از  1390برنامه نخست توسعه که در آن آمده است، باید تا سال  زمینه

  سـال زودتـر19اي که دنبال شد، تقریبـا هاین نتیجه به دلیل روند خارق العاد فرمایند که خوب و الزم بود، ولیمی
شـیب سـریع کـاهش رشـد جمعیـت  ا زودتر متوجـهایشان در این زمینه که چر.  رخ داد1371یعنی در حوالی سال 

از سوي دیگر بـه نظـر بنـده، فلـسفه ایـن صـحبت از . دانند مقصر می اند، خود را اند و جلوي این طرح را نگرفته نشده
و زودتـر در پـی جبـران  است که ما دیگر دنبال مقصر نگردیم و با این کار نیروي کشور را به هدر ندهیم ایشان، این
  .یممافات باش

  .گري در بحث جمعیت کافی باشدرسد شواهد شما براي اثبات تحمیل به نظر نمی
زعامت خود معتقد بودند کـه جمعیـت  بنده اصراري ندارم که شما بپذیرید ولی این که مقام معظم رهبري در ابتداي

هـاي بیـست و چنـد   و در صـحبتانـد دانسته نیز این مسئله را نقشه دشمن می تواند دو برابر شود و از ابتدا کشور می
رساند که این امـر بـه ایـشان  می اند، بنده را به این نتیجه خود، در حد یک جمله هم از تحدید نسل دفاع نکرده ساله

  .اند زعامت ایشان، حرف معظم له را نپذیرفته تحمیل شده است و مسئوالن اجرایی در ابتداي
  بوده است؟درباره تنظیم خانواده چه ) ره(نظر امام 

در پاسـخ بـه نامـه ) ره(اند کـه امـام گفته تنها دکتر مرندي. اظهارنظري درباره تنظیم خانواده ندارند) ره(حضرت امام
 چنان که مشخص. ها مورد بحث قرار بگیرد ها و رسانه است و باید در دانشگاه اند که بحث جمعیت مهم ایشان فرموده

واقعا بـراي بنـده سـوال اسـت کـه . اند بوده  کرد که امام با کنترل جمعیت موافقتوان برداشت است از این جمله نمی
 البتـه اخیـرا در. متن برداشت کردند که باید جمعیت را با آن شیوه کنترل کرد برخی از مدیران وقت، چگونه از این

بـا . انواده موافقت کرده بودنـدتنظیم خ با) ره(اي دیدم که به نقل از آقاي دکتر مرندي آمده است که امام  یک نوشته
 بـه هـر حـال از طریـق. دانـم تنظیم خانواده دارم، این امر را به شدت بعید می شناختی که بنده از ابعاد ضد اسالمی
دارند، منتشر کنند تـا اشـتباه بنـده  را) ره(خط حضرت امام خواهم که اگر دست رسانه شما از آقاي دکتر مرندي می

اسـت، تکـذیب ) ره(ندارد این ادعا را که به عقیده بنده جفا در حق امام  خطی وجودنین دستتصحیح شود، و اگر چ
  .کنند

کنتـرل  . به دنبال کنترل جمعیت بود) ره(شما گفتید که یک اراده سیاسی در کشور از زمان حضرت امام      
  خورد؟ جمعیت به چه درد آن جریان می

این جریان که بـا بـی طـاقتی، . بودند د که بسیار مشتاق ارتباط با غربجریانی بودن) ره(ببینید در زمان حضرت امام 
کدهایی را دریافت کرده بود که شـرط تعامـل بـا دنیـاي غـرب، کنتـرل  قضیه مک فارلین را رقم زد، به عقیده بنده

  .جمعیت است
  
  



  با غرب در ارتباط بودند؟) ره(گویید از زمان حضرت امام  یعنی این گروهی که شما می
شـواهد آشـکاري در جهـت اثبـات ایـن  گو نیستم و به اطالعات محرمانه هم دسترسی نـدارم، ولـی بینید بنده غیبب

   جمعیـت  صـندوق ، معاون دبیر کل و مـدیر کـل اجرایـی  صدیق نفیس  دکتر به عنوان نمونه خانم. مسئله وجود دارد
مـاه پـس از آن کـه  4یعنی – 1368آبان ماه سال که یک زن پاکستانی و به اصطالح مسلمان است، در   سازمان ملل

آیـد و در یکـی از  ، بـه تهـران مـی-جمعیت را داشته باشد تواند دو برابر این اند که کشور می مقام معظم رهبري گفته
   گرفت  صورت  ایران دولت  با1988   در سال1365   سال  سرشماري  متعاقب  که گفتگوهایی": گوید می هایش سخنرانی

آید   طبق این صحبت به نظر می"کنترل جمعیت را در نظر بگیرد  دولت در برنامه نخست توسعه،  منجر شد که  آن به
جریـان و در  مسئله کنترل جمعیت و سفر نفیس صدیق، حاصل فرآیندي بوده است کـه توسـط ایـن که طرح شدن

  .آغاز شده بود) ره(زمان حضرت امام 
  یران بیشتر توضیح دهید؟در مورد سفر نفیس صدیق به ا

سـواالت زیـادي در مـورد . انقالب اسـت ببینید این سفر، نخستین سفر یک مقام عالیرتبه بین المللی به ایران پس از
گوید چه شـد سـازمان مللـی کـه در زمـان  عالمه طهرانی در کتابش می این سفر مطرح است به عنوان نمونه مرحوم

ناتوان شده بودیم، ظـرف چنـد  کرد و ما از مداواي مجروحین جنگ نیز ان دریغ مینخ بخیه را نیز از ایر دفاع مقدس،
ها دالر به ایران در جهت کنترل جمعیت کمـک کنـد؟ بـه میلیون ماه پس از جنگ، یک مقام ارشدش را فرستاد تا با

  .دهد ها را نشان می این کمک مسئله به وضوح دست پشت پرده نظر بنده این
و  13/01/1366، مـصادف بـا 1987  سـال این فرد روز دوم آوریـل.  صدیق، نیز قابل بررسی استاما شخصیت نفیس

 که نشان دهنده نرخ رشد بـاالي جمعیـت کـشور 1365سرشماري سال  تقریباً بالفاصله پس از مشخص شدن نتایج
یـک زن . شود  می  برگزیده ملل  سازمان  جمعیّت  صندوق ل اجرائی مدیر ک  سِمت  به  ملل دبیر کلّ سازمان  بود، از سوي

فمینیست است و جالب اسـت بدانیـد کـه وي یکـی از امـضاکنندگان  نفیس صدیق. پاکستانی و به اصطالح مسلمان
تبعیض آمیـز  هاي ایرانی هم هست که در متن آن قوانین اسالمی در مورد زن،  فمینیست"امضا کمپین یک میلیون"
 بود، با ایـن   وقت صورت گرفته   و بهداشت خارجه  امور  وزراي  رسمی  دعوت این فرد در سفرش که به). 7(نوان شده ع

هـاي خیلـی صـحبت کنـد و آنجـا ، دیدار می  و بودجه  برنامه  سازمان  و رئیس  و پرورش آموزش دو وزیر به عالوه وزیر
   سـالگی35 و دیرتـر از   سـالگی20 نبایـد زودتـر از  زنـان :گوید که ه میبه عنوان مثال آمران. کند جالبی را مطرح می

  .دار شوند بچّه
  هـاي  یا رد برنامه ي قبول مسئله" :گوید زند و میهاي فمینیستی را هم می هایش جرقه نخستین حرکتاو در صحبت

 پنـدار  ایـن ،  بشري  از جوامع در برخی.  دارد مستقیم   نیز ارتباط  مختلف در جوامع   زن  و منزلت  با مقام  خانواده، تنظیم
  را بـا تعـداد  زن  ارزش  آفریقایی  از قبائل در بعضی. اند آفریده   زاییدن  بچه  را تنها براي  گویا زن  که  است  رایج نادرست

 تنهـا   زن کننـد و نقـش  نیز کار مـی ه از خان بیرون  در  از زنان  بسیاري امروزه... کنند  می زاید محاسبه  می  که هایی بچّه
   از جمعیـت تنهـا بـا نیمـی توانـد  بردارد، نمی  گام  توسعه خواهد در راه می  که  هر کشوري وانگهی .  نیست  زاییدن بچه

م اند از جملـه تایلنـد اسـ در اجراي پروژه تنظیم خانواده موفق بوده  وي از چند کشور که"! را بپیماید  راه  این خویش
،   خـانواده  و تنظـیم جمعیـت   افـزایش  کـشورها در زمینـه کنتـرل  ایـن  موفقیـت  از عوامـل یکی": گوید می می برد و

  و توسعه  در امور اجتماعی تر زنان  وسیع  مشارکت  و به ویژه و بهداشت   آموزش هاي  در زمینه  وسیع هاي گذاري سرمایه
  8 "کشور بوده است
توسط آمریکا است کـه پـشت نقـاب  ن سفر نامبارك، نقطه شروع ترویج سبک زندگی غربی در ایرانبه عقیده بنده ای

  .است هاي به اصطالح بین المللی پنهان شدهسازمان
  هاي بین المللی در ایران به دنبال تحقق اهداف آمریکا هستند؟یعنی شما معتقد هستید که سازمان

  .بله، دقیقا
  
  



  ارید؟سندي هم براي این ادعا د
کنـد، سـند  پنتـاگون فعالیـت مـی کـه ذیـل» هاي نظامی و غیرنظامی آمریکـامرکز عملیات «2011ببینید در سال 

بسیار جالبی که در این سند وجود دارد این است که در نموداري کـه  نکته. دکترین امنیت ملی آمریکا را منتشر کرد
هـاي سـازمان  تمام آژانس ي از نهادهاي بین المللی از جملهبیستم از فصل دوم این سند آمده است، بسیار در صفحه

هایی که سازمان ملل در کـشورهاي  یعنی برنامه. اند تعریف شده ملل در ذیل مرکز عملیات نظامی و غیرنظامی آمریکا
سـط وزارت مستقیما تو کند، در حقیقت حکم عملیات جنگ نرم آمریکا را دارد که جمله ایران اجرا می مختلف دنیا از

بنـده معتقـدم ). 9(در اینترنـت قابـل دسترسـی اسـت  این سـند بـه راحتـی. شود دفاع آمریکا طرح ریزي و اجرا می
  .سازمان ملل هاي ي نفوذ آمریکا در ایران هستند، به خصوص آژانسمهمترین مجریان پروژه نهادهاي بین المللی از

 از جنگ به دنبال کنترل جمعیت رفتند؟ در حقیقت          هاي پس   هنوز بنده قانع نشدم که به چه دلیل دولت        
  چه سودي برایشان داشت؟

دنیا افتاد، نرم افزار و سـخت افـزار  ببینید، بعد از این که غرب با بحران جمعیت مواجه شد و به فکر مدیریت جمعیت
  بـود، پـس از جنایـات سـال وزیـر جنـگ آمریکـا7نمونه رابرت مک نامارا کـه  به عنوان. مورد نیاز را نیز تولید کرد

که کتـابی بـه نـام بمـب سـاعتی  این فرد. شود  سال رئیس بانک جهانی می13اش در جنگ ویتنام، به مدت گسترده
دادن وام بـه کـشورهاي غیرغربـی را مـشروط بـه کنتـرل  جمعیت را نوشته، در مدت مسئولیتش در بانـک جهـانی،

دهـد، دولـت  مـی شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان. کندپیدا میاو نیز این رویه ادامه  کند، که پس از جمعیت می
ناچار بودند که به سیاست تعدیل اقتصادي کـه نـسخه  هاي بین المللی بگیرند، پنجم و ششم براي این که بتوانند وام

تعـدیل  سـتعلـی القاعـده قـسمتی از سیا. المللی پول براي اقتصاد ایران بود، عمل کنند بانک جهانی و صندوق بین
نهادهاي بین المللی به اجراي پروژه تنظـیم  هاي مستقیمالبته کمک. توانسته کنترل جمعیت بوده باشد اقتصادي، می

 میلیـون دالري بانـک 86یـک نمونـه اش کمـک . ندارد و کسی هم منکر آن نیـست خانواده در ایران احتیاج به سند
، سـالی اسـت 1379سال . گیرد می  صورت1379 است که در سال براي بهبود اجراي تنظیم خانواده در ایران جهانی

شود، یعنی یک زن در سن بـاروري از خـودش کمتـر از یـک  کمتر می که نرخ باروري در کشور از حد جایگزینی هم
  .شود می توان گفت که در این سال، ایران وارد فاز نخست بحران جمعیتمی. گذارد می دختر باقی

  توان گفت که وضع جمعیت کشور بحرانی است؟ کشور چگونه است و آیا میاکنون وضع جمعیت 
این امر خارق العاده باعث تعجب جهـان  .ایم ببینید ما تنها ظرف یک دهه دو سوم از نرخ باروري خود را از دست داده

: گویـد مـی ي معـروفشهاِبِرشتات، از محققان انستیتو انترپرایز آمریکـا در مقالـ شده است تا جایی که دکتر نیکوالس
برخـی دیگـر از . کاهش بـاروري در تـاریخ بـشر بـوده اسـت ترین آمارهاي کاهش نرخ باروري در ایران یکی از سریع

کـه  جالب است کـه برخـی از دانـشمندان ایرانـی. کنند براي همیشه بی نظیر عنوان می نخبگان غربی این کاهش را
بار نرخ باروري در کشور را به مقالـه تبـدیل  آید، با افتخار، سقوط فاجعه میدانستند دارد چه بالیی بر سر کشور  نمی
 (Iranian Miracle) !گذاشتند معجـزه ي ایرانـی اسم این فاجعه را هم می. کردند می کردند و در غرب منتشر می

الوقوع است، البتـه یک واقعیت تلخ و قریب  خالصه اگرچه انفجار جمعیت دروغ بود، ولی اضمحالل جمعیت در آینده
  .رفتار فرزندآوري مردم ایجاد نشود اي در در صورتی که تغییر عمده

  گویید چه عواقبی دارد؟ این سقوط نرخ باروري که شما می
یافته، اما تفاوتی که ایـران دارد در  ببینید کشورهاي دیگري هم در دنیا هستند که نرخ باروریشان به اندازه ما کاهش

 سال زمان برده است، در 100درصدي نرخ باروري در کشورهاي دیگر  70است، یعنی اگر کاهش سرعت این کاهش 
سرعت فوق العاده و بی  این مسئله باعث خواهد شد که جمعیت ایران با. قریب به یک دهه رخ داده است ایران ظرف

کـه هرچنـد در صـورتی. ا ببینیمهاي الزم رجمعیت تدارك نظیري سالخورده و پیر شود و ما حتی نتوانیم براي پیري
 را هم بزنیم... دیگر باید اساسا قید پیشرفت و امنیت و  این مسئله رخ دهد،

  



  اي دارند، امنیت ندارند؟مگر کشورهایی که اکنون جمعیت سالخورده
ن ایـران و ولی دو تفـاوت عمـده بـی. دارد ببینید ژاپن کشوري است که تقریبا پیرترین جمعیت دنیا را. زنم مثالی می

از آن که به توسعه رسید، دچار بالي سالخوردگی جمعیت شد، در حـالی کـه  یکی این که ژاپن پس. ژاپن وجود دارد
به مراتب مشکالت بیشتري  ادامه این وضعیت، خیلی سریع و پیش از توسعه یافتگی دچار این بال خواهیم شد و ما با

ژاپن زمانی که جمعیت جوانی داشت به تسخیر آمریکا درآمـد   کهنکته دیگر این است. نسبت به ژاپن خواهیم داشت
اآلن هـم . اشـغال کنـد آمریکا منتظر بماند تا جمعیت این کشور پیر شود و پس از آن بخواهد آن را و نیازي نبود که

 وضـعیت این با. کامال زیر چتر حمایت نظامی آمریکا است اصال این کشور نیروي نظامی ندارد، شبیه یک مستعمره و
  .کند خون جوانانش از زیر یوغ استکبار درآمده و این همه دشمن دارد، خیلی تفاوت می کشور ما که به برکت

خانواده یک پروژه آمریکایی براي پیر کردن جمعیت ایران بـوده   اند که طرح تنظیم برخی دیگر هم گفته
  ل بر آن وجود دارد؟ادعا ناشی از افراط و تفریط نیست؟ و آیا سندي دا آیا این. است

مقصودشان چه بوده است، اما در خـصوص  اند و باید خودشان توضیح دهند که بنده کاري ندارم که دیگران چه گفته
شـواهد و اسـناد . بوده است، بنده نه تنها موافقم بلکه تردیدي هـم نـدارم این که تنظیم خانواده یک پروژه آمریکایی

  .کند نیز این مسئله را تایید می زیادي
دو پروژه ي مطالعـاتی در آمریکـا اسـت،  تنظیم خانواده که اآلن هم اجراي آن با نام باروري سالم ادامه دارد، خروجی

کیسینجر مشاور امنیت ملی نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا، انجـام  که توسط هنري NSSM200 نخست پروژه
در ایـن مطالعـه . انـدازد مـی منیت ملی آمریکا را به خطرمطالعه نشان داد که افزایش رشد جمعیت جهان، ا این. شد

هاي بین المللی، جمعیت جهـان را بـه نفـع  کشی از سازمان با بهره پیشنهاد شده که آمریکا با ابزار متعدد به خصوص
  .مدیریت کند منافعش

هـاي   که از طریق آن پایـههاپکینز، است پروژه دوم مربوط به یک قرارداد پژوهشی میان ارتش آمریکا و دانشگاه جان
خروجی این پژوهش با توجـه بـه بحـران جمعیتـی غـرب و بـه . استخراج شد تئوریک علوم اجتماعی در جنگ روانی

ارتباطـات "دانـشگاهی  آمریکا، در راستاي اهداف جمعیتی غرب به کار گرفته شد و منجر به تاسیس رشـته خصوص
بـاور . کردگان همین دانـشگاه اسـتصدیق هم از تحصیل انم نفیسخ.  در دانشگاه جان هاپکینز شد"سالمت عمومی

شد، برگرفتـه  هاي ما تدریس آنچه به عنوان تنظیم خانواده قریب به بیست سال در دانشگاه يبنده آن است که عمده
  .از همین مطالعه است

 
  آیا اسناد و شواهدي نیز براي این ادعا دارید؟

کتـب تنظـیم خـانواده را مطالعـه و از  ام ولی قریب به اتفاق فوق نداشته  مطالعهبنده راهی براي دسترسی به محتواي
اي نقـد محتـوایی ایـن در مقالـه... شدت آمریکایی پسند هستند که ان شـاء ا این متون به. ام آنها فیش برداري کرده

هاي بین المللی بـه  اري سازمانهمک اما جالب است بدانیم که برخی از کتب تنظیم خانواده با. کنمرا منتشر می کتب
انـد، بـه عنـوان نمونـه کتـاب  انتشارشان را هم، همـین نهادهـا داده اند و هزینه خصوص صندوق جمعیت نوشته شده

هـاي  دانـشگاه  با کمک مالی صندوق جمعیت منتـشر شـد و در1378در سال » توسعه و بهداشت باروري جمعیت،«
  10. کشور تدریس شد

  ی از نقدتان به محتواي کتب تنظیم خانواده را بگویید؟توانید قسمت می
گویـد کـه  جهانی بهداشت اسـت، مـی به عنوان نمونه تعریف این کتاب ها از تنظیم خانواده که همان تعریف سازمان

ه؛ که دستیابی به اهداف باروري، به صورت آگاهانه، مسئوالنه و داوطلبان ریزي زوجین براي تنظیم خانواده یعنی برنامه
  .گیرد منظور ارتقاي سالمت خانواده انجام می به

کـشورهاي در حـال توسـعه، فـشارهاي  در عمـده. اما آیا این تعریف به ظاهر زیبا، حقیقتش نیز همین اسـت؟ خیـر
در ابتـداي اجـراي ایـن طـرح در . تنظیم خانواده را به پیش بـرده اسـت ها، طرح ها و دروغگوییجهانی، مخفی کاري

  .هایش در کتاب مرحوم عالمه طهرانی آمده است جایعی رخ داد که نمونهف کشور،



اي ایـن بنده طی مقالـه. دهد افزایش می هاي ضدبارداري خطر سکته مغزي رادانند که قرص خیلی از مردم هنوز نمی
 ازي نکنند، ولیمربوطه در وزارت بهداشت خواستم که با جان و سالمت مردم ب مسئله را گوشزد کردم و از مسئولین
در ایران پیاده شده اسـت بـه آگـاهی  اي که خالصه آن که، الاقل تنظیم خانواده. متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد

  .مردم و حتی سالمت آنها بهایی نداده است
دعـا را مـدام معتقدین به تنظیم خانواده یک ا .توان بررسی کرد اي دیگر هم تعریف تنظیم خانواده را می البته از جنبه

دنبـال  تنظیم خانواده لزوما به معناي کاهش جمعیت و تحدید موالید نیـست، بلکـه بـه کنند و آن این که مطرح می
در این زمینه حجت االسـالم . شود می این هم یک دروغ بزرگ است که با وقاحت بیان. تعادل و تناسب جمعیت است

 نماینده صندوق جمعیت سـازمان -القاتش با عبدالعزیز بن سلطاناز م و المسلمین عبدالرسول هاجري خاطره جالبی
ایـن کنفـرانس بـه سـراغ  گوید در حاشیه وي می. کنفرانس بین المللی جمعیت در اندونزي بیان کرده است  در-ملل

 از شود و برخی نزدیک دچار رشد منفی و نزولی جمعیت می ايایران در آینده: نماینده صندوق جمعیت رفتم و گفتم
  اکنـون هـم نظیـر اسـت و اند که کاهش سطح باروري در ایران، از نظر سرعت، در دنیا بی گفته نظران جمعیت صاحب

تنظیم خانواده با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل، به  هاي اما با این وجود برنامه. شود جمعیت ایران دارد پیر می
خـانواده در   صندوق جمعیت سـازمان ملـل کـه متـولی تنظـیمآیا وقت آن نرسیده که. اجراست همان قوت در حال

جمعیت ایران پیر شود؟ عبدالعزیز در پاسـخ بـه آقـاي  جهان است، به فکر افزایش باروري در ایران باشد و نگذارد که
بـراي  اي گیري مثبت فکر نکرده و هـیچ برنامـه جمعیت تاکنون به تنظیم خانواده با جهت صندوق": گوید هاجري می

کنـد بـه جـاي افـزایش  کـشورها توصـیه مـی اگر روزي بخواهد در این زمینه وارد شـود بـه. ن در دستور کار نداردآ
  "!بنگالدش، آدم وارد کنند فرزندآوري، از کشورهاي پر جمعیتی مثل
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