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فهرست مطالب نشریه

نامگذاری روزهای هفته جمعیت، متناسب  با ذائقه ی خانواده ی ایرانی 
حجت االسالم رسول ساکی



هدف از نامگذاری روزهـــای خاص، معرفــــی و بزرگداشت 
ارزشهای دینی، ملی و فرهنگی در جامعه است که منجر به 

نوعی همدلی، همکاری و مشارکت عمومی شود.
30 اردیبهشت 1393 سالروز ابالغ سیاست های کلی جمعیت 
به قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است 
که به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای 
عالی انقالب فرهنگی، به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم 

رسمی کشور به ثبت رسید.
هرسال در این روز فعاالن و کنشگران عرصه جمعیت به صورت 
پراکنده برنامه و اقداماتی را در دستور کار خود قرار می دادند، که 

شاید به دلیل همین عدم انسجام کمتر دیده می شد.
امسال به پیشنهاد »شورای راهبردی جمعیت« )مجمع ملی 
فعاالن جمعیت( و با همکاری »ستاد راهبری جمعیت و خانواده 
حوزه های علمیه« هفته منتهی به روز ملی جمعیت به عنوان 
 هفته ی جمعیت، با سبک و سیاق متفاوتی نامگذاری شد.

حجت االسالم رسول ساکی، دبیر مجمع ملی فعاالن جمعیت

 عناویـــن روزهـــای هفتــــه ی جمعیت متناسب با ذائقه ی 
خانواده ی ایرانی به شرح ذیل می باشد.

 1. در آرزوی فرزند )با موضوع حمایت از خانواده های نابارور(
2. فرزند تنهای من )با موضوع آسیب های تک فرزندی(

3. زندگی سالمندی من )با موضوع سالخوردگی جمعیت و 
آسیب های آن(

 4. می خواهم زنده بمانم )مقابله با اسقاط و قتل جنین(
 5. جامعه دوستدار فرزند من )ارزش فرزند و فرزندآوری(

 6. حاکمیت و فرزند خانواده )مطالبه گری از حاکمیت(
7. مادری اکسیر جوانی )فرزندآوری و سالمت مادر(.

این نام گذاری بهانه خوبی برای سازماندهی فعالیت های جبهه 
مردمی در حوزه جمعیت شد؛ به گونه ای که روزانه متناسب با 
عنوان همان روز برنامه ها و تولیدات هنری و تخصصی داشته 

باشند.
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مشوق های مالی و حمایتی در 

جمهوری اسالمی ایران براساس سند مهندسی 

فرهنگی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی

از  کودک  و  مادر  رایگان  درمان  اجباری  بیمه  پوشش   
ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک برای کسانی که 

فاقد پوشش بیمه درمانی است.
بن کاال  به صورت  ماهانه  رایگان  تغذیه  اختصاص سبد   
تا  به میزان یک  برنج و حبوبات  لبنیات،  پروتئین،  شامل؛ 
دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال 
حداقل برای 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان براساس 
ارزش ریالی سال 1390 به عنوان سال پایه. )تبصره ـ اقالم 
سبد تغذیه رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی تعیین می شود.(
شامل؛  رایگان  درمانی  ـ  بهداشتی  بسته  اختصاص   

نقش دولت ها بر رشد جمعیت جوان
 یادداشت؛ سرکار خانم دکتر کبری خزعلی رئیس

شورای زنان شورای عالی انقالب فرهنگی

بی شک دولت ها نقش مهمی بر رشد جمعیت جوان در هر کشور به عهده دارند که این مهم با سیاستگذاری، قانونگذاری، 
برنامه ریزی و نظارت و پیگیری انجام می گردد.

یکی از برنامه های اجرایی که برای رشد جمعیت جوان اهمیت دارد مشوق هایی است که در سیاست ها و قوانین در نظر 
گرفته می شود، در ادامه ابتدا مشوق هایی که در سیاست مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ذیل سند مهندسی فرهنگی 
در نظر گرفته شده است ، مطرح می گردد. سپس به سیاست های تشویقی که در کشورهای غربی ، روسیه ، کره جنوبی ، 
سنگاپور و... اجرا می شود ، اشاره شده است. سپس  در مقایسه پی خواهیم برد که در سیاست های مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی به همه ابعاد پرداخته شده است ولی متأسفانه هنوز بعد از 9 سال که از تصویب آن گذشته است، هنوز 

اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

و  موردی  و  دوره ای  آزمایش های  دارو،  غذایی،  مکمل های 
معاینه های ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال 
برای حداقل 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان. )تبصره ـ 
اقالم بسته بهداشتی درمانی رایگان توسط وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.(
اولیه و  ناباروری های   پوشش کامل بیمه ای برای درمان 

ثانویه.
و  ماه   9 به  زایمان  استعالجی  مرخصی  مدت  افزایش   
مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به 
ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال به صورت شناور با حفظ 
شغل برای همه شاغالن بخش دولتی و غیردولتی. )تبصرهـ  
مرخصی استعالجی و بدون حقوق قابل بازخرید نمی باشد و 

حداکثر تا 6 سالگی کودک قابل استفاده است.(
 اختصاص مرخصی استحقاقی 2 هفته ای تولد فرزند به 

پدر.)تبصرهـ  این مرخصی قابل بازخرید نیست.(
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 اجرای کامل طرح آتیه فرزندان با مبنا قرارگرفتن ارزش 
ریالی سال 1389 به عنوان سال پایه.

بهار  به مادر به صورت سکه  تولد فرزند   پرداخت هدیه 
آزادی به صورت ذیل است:برای فرزند اول والدین زیر 25 
سال نیم سکه، برای فرزند دوم یک سکه، فرزند سوم یک و 
نیم سکه، برای فرزند دوم والدین 25 تا 29 سال نیم سکه، 
فرزند سوم یک سکه و فرزند چهارم یک و نیم سکه، برای 
تا 39 سال نیم سکه، فرزند چهام  فرزند سوم والدین 30 

یک سکه؛
هر  ازای  به  مادر  دانشجویان  تحصیلی  سنوات  افزایش   
فرزند تا 4 نیم سال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر 

نیم سال تا سقف 8 واحد.
تخصیص  و  توزیع  در  موظفند  عالی  آموزش  مراکز   
تخصیص  همچنین  و  مسکن  ودیعه  وام  دانشجویی،  وام 
خوابگاه های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را 

در اولویت قرار دهند.
تا  می توانند  سال   3 زیر  فرزند  دارای  مادر  دانشجویان   
خود  تحصیلی  دوره  نظری  درسی  واحدهای  درصد   50
)تبصره. بگذرانند.  مجازی  یا  حضوری  نیمه  صورت  به  را 

و  تحقیقات  علوم،  وزارتین  توسط  اجرایی  دستورالعمل 
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ 

خواهد شد.(
 فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار 
طرح  در  الزم  تسهیالت  و  خاص  امتیازات  ایجاد  موظف، 
دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوه های مناسب اشتغال 

برای زنان باردار و مادران با فرزند زیر 5 سال.
مقررات  قوانین و  کلیه  در  عائله مندی  حق  افزایش   
استخدامی به دو برابر. پرداخت پاداش اوالد به صورت ماهانه 
استخدامی  مقررات  و  قوانین  کلیه  در  پلکانی  به صورت  و 

کشور.
 اعطای مشوق های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات 
به  فرد  از  مالیاتی  واحد  در  تغییر  طریق  از  خانوار  بُعد  در 

خانواده.
واگذاری مسکن های چند  و  از طراحی، ساخت  - حمایت 

نسلی به خانواده های گسترده.
 خانه داری به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی 
زنان متأهل خانه دار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط 

دولت متناسب با درآمد خانواده.
هر  با  می توانند  بیشتر  و  فرزند   3 دارای  شاغل  مادران   
میزان سابقه کار، عالوه بر میزان سنوات خود به ازای هر 

فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند.
 مادران شاغل می توانند با هر میزان سابقه کار با همان 

میزان سنوات بازنشسته شوند.
 پرداخت وام قرض الحسنه »فرزند« به مبلغ یکصد میلیون 
ریال به خانواده ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 
10 ساله و بدون الزام به سپرده گذاری توسط بانک های عامل 
بر مبنای نرخ پایه سال 1391 .)تبصره ـ این تسهیالت به 
خانواده هایی که سن مادر حداکثر 39 سال باشد، اختصاص 

می یابد.(
ازدواج و  با سن   کاهش مدت خدمت سربازی متناسب 
با رعایت  آنها  افزایش حقوق و تسهیالت  تعداد فرزندان و 

ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح.

سیاست های جمعیتی در کشورهای غربی

 نتیجه صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته و افزایش رفاه 
و سالمت، کاهش تمایل عمومی برای فرزندآوری

  نتایج تحلیل های علمی در اواخر دهه 60 میالدی و اوایل 
دهه 70 میالدی: سالخوردگی جمعیت در صورت عدم تغییر 

در روند کاهش باروری
 راهکار اولیه دولت ها: بهره بردن از سیاست مهاجرپذیری 

برای جبران نیروی کار و عواقب سالخوردگی جمعیت 
نتیجه: تغییر ترکیب نژادی جمعیت

از  حمایت  سیاست های  اتخاذ  دولت ها:  ثانویه  راهکار 
فرزندآوری

به  توجه  با  باروری  نرخ  افزایش  شدن  سخت  نتیجه: 
نهادینه بودن نرخ پایین آن

سیاست های جمعیتی در کشور آلمان

 پیشنهاد آنگال مرکل: پرداخت حقوق 1800 یورویي براي 
مادراني که مراقب فرزندان خود در خانه هستند.

 تصویب قانوني براي کمک به مهاجراني که چندین سال 
در این کشور زندگي کرده و فرزندانشان تا 17 سالگي در 
هزینه  پرداخت کمک  )از جمله  کنند.  مي  تدریس  آلمان 
مالي  اختصاص سبدهاي حمایتي جهت کمک  و  تحصیل 

به آنها(
آلمان  خارجه  امور  وزیر  شرودر"  "کریستینا  طرح  ارائه   
مبني بر: اختصاص مرخصي بدون حقوق به پدر بزرگها و 

مادربزرگها جهت نگهداري از نوه هایشان
 حمایت کمک مالي به والدین شاغلي که به دلیل تولد 
فرزند و یا بواسطه نگهداري از فرزند خود دستمزدي دریافت 

نکرده اند به شکل زیر:
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پرداخت دو سوم دستمزد با افزایش 2/375 دالري در هر 
ماه )براي والدیني که دستمزد دریافت نکرده اند(

حقوق  که  والدیني  )براي  حقوق  درصد   100 پرداخت   
پایین تري دریافت مي کنند(

 اگر یکي از والدین در مرخصي باشد تا 12 ماه میتواند به 
صورت فوق در مرخصي بماند با ضمانت این مسئله که بعد 

از 12 ماه به شغل قبلي خود بازگردد.
 اگر هر دو والدین در مرخصي باشند تا 14 ماه مي توانند 

اینگونه در کنار خانواده خود حضور داشته باشند.

سیاست های جمعیتی در کشور ایرلند

تعداد  اساس  بر  والدین  براي  ماهیانه  حقوق  اختصاص   
فرزندان )این قانون براي بچه هاي زیر 16 سال و یا تا 19 
سال در حال تحصیل تمام وقت( که این حقوق به شرح زیر 

مي باشد:
 یک بچه 15 یورو
 دو بچه 300 یورو
 سه بچه 487 یورو

 چهار بچه 674 یورو
 پنج بچه 861 یورو

 شش بچه 1048 یورو
 هفت بچه 1235یورو

 هشت بچه 1422 یورو

سیاست های جمعیتی در کشور فرانسه

 16 هفته مرخصي زایمان براي مادران همراه با حقوق و 
مزایاي کامل

 دریافت ساالنه 1000 یورو کمک مالي در صورت داشتن 
بچه سوم

 مرخصي 3 ساله به ضمانت اینکه به شغل خود بازگردند.
 تضمین قانوني دولت به خانواده ها در رابطه با پرداخت 
ساالنه کمک هزینه هاي مالي فرزندان براي پیش دبستاني 
و دوران مدرسه و دانشگاه از سه سالگي تا سنین تعیین شده 
 پرداخت بخشي از هزینه خدمتکار در صورت استخدام 

خدمتکار براي تولد فرزند
 اختصاص سبد کاال
 کاهش اخذ مالیات

 استفاده از امکانات دولتي براي فرزندان و خانواده ها

سیاست های جمعیتی در کشور انگلستان

زنان که 39  براي  زایمان   اختصاص 52 هفته مرخصي 
هفته آن همراه با حقوق است به این صورت که در 6 هفته 
اول دوره مرخصي 90 درصد حقوق کامل پرداخت مي شود 
و مابقي مرخصي به عنوان حداقل دستمزد براي پرداخت 

درنظر گرفته شده است.
 اختصاص حقوق هفتگي براي پدر و مادر به شکل زیر:

 بچه اول 20/3 پوند 
 به ازاي هر بچه اضافه، 13/4 پوند

سیاست هاي  جمعیتي کشور نروژ

دولت نروژ از دیرباز سیاستهاي اجتماعي جامعي را طراحي 
کرده که جهت گیري اصلي آن خانواده بوده است . خاستگاه 
این سیاستها از ابتدا  نه افزایش جمعیت بلکه ایدئولوژیهاي 
نیز رفاه کودکان و خانواده  برابري جنسیتي و  به  معطوف 
هاي آنان بود . این برنامه ها که بیشترین تاثیر را بر هزینه 

کودک داشتند  عبارتند از :
 تخفیف ساعات کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای 

پدران و مادران
نگهداري  والدین جهت  به  با حقوق  مرخصی  دادن  نمونه: 

فرزندان توسط بیمه ملي )سال 1956(
2( تصویب قوانین گسترده در زمینه ایجاد مراکز حمایتي 

غیرانتفاعي برای مراقبت روزانه از کودکان 
از  استفاده  جهت  والدین  به  هزینه  کمک  پرداخت  نمونه: 

مراکز مراقبت خصوصی کودکان)سال 1998(

تاثیر سیاست ها بر نرخ باروري در نروژ
دهه  در  تبار  نروژي  ي  کشورها  در  باروري  الگوي  ارتقاء 
به  اثرات معطوف  به  را  اوایل 1990 توجه عموم  و   1980
افزایش جمعیت  ، سیاستها و برنامه هاي حمایتي گسترده 
مرخصي  مالي  جبران  )سیاست  خانواده  نهاد  از  دولت 
جلب  مراقبتي خصوصي(  مراکز  یارانه  سیاست  و  والدین  
سیاستها  این  اثرات  بررسي  هدف  با  پژوهشهایي  و  کرد 
هازیوس و  گاتیر  مثال  طور  به   . شد  انجام  باروري   بر 

نرخ  تغییرات  بررسي  با   )Gauthier & Hatzius,1997(

باروري 22 کشور صنعتي در سال هاي 1970 تا 1990 و 
با به کارگیري این دو  در نظر گرفتن شاخص هاي مرتبط 
سیاست ، افزون بر سایر عامل هاي موثر بر باروري و با تکیه 
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بر داده هاي جمعي ، دریافتند که بین افزایش  نرخ باروري 
و به کارگیري سیاست یارانه مراکز مراقبتي کودکان رابطه 
جبران  سیاست  با  باروري  افزایش  اما  است ،  برقرار  مثبتي 

مالي مرخصي والدین رابطه  معناداري ندارد. 
 پیمایشهاي "خانواده و باروري" انجام شده در کشورهاي 
اروپایي نیز بر تاثیر این سیاست ها در رفتار باروري در سطح 
فردي تاکید کرده اند . در این تحلیها بویژه برتاثیر سیاست 
کشور سوئد )حمایت فوق العاده از مادراني که طي سي ماه 
پس از تولد هر فرزند، فرزند بعدي را به دنیا مي آورند( بر 
تولد فرزندان دوم و سوم تاکید شده است. بعالوه مشاهده 
شده است که زناني که همسرشان به هنگام تولد فرزند اول، 
آنها استفاده  به  براي کمک  امکان مرخصي ویژه پدران  از 
کرده اند، بیشتر محتمل بوده است که فرزند دوم را به دنیا 
آورند. به این ترتیب مشارکت فعال پدران در امر مراقبت 

نوزادان نیز ممکن است به افزایش باروري کمک کند. 
 در نروژ اثر ترغیبي

افزایش  یارانه هاي مراکز مراقبتي و  براي سیاست  ناچیزي 
مبالغ آن بر تولد فرزند 

سوم ، بویژه در مراکزي که هزینه هاي آنها پایین تر است 
مالحظه شد. 

فنالند  تطبیقي  تحلیل  در   )Ronsen,2004( روانسون   
براي  مساعدتها  بسط  که  کرد  مالحظه  نروژ  و 

جبران مالي مرخصي هاي والدین  نیز نقش 
انگیزشي مثبتي بر باروري )احتمال تولد 

فرزند دوم و سوم( دارد.

سیاست هاي  جمعیتي کشور سوئد

مزایای  دریافت  همراه  به  کاری  ساعات  تخفیف   
شغلی برای پدران و مادران 

 تصویب قوانین گسترده در زمینه ایجاد مراکز حمایتي 
غیرانتفاعي برای مراقبت روزانه از کودکان

  برخورداری از مزایای مرخصی ویژه، برای مادرانی که تا 
30 ماه پس از تولد فرزند قبلی، فرزند دیگری بدنیا آورند.

سیاست جمعیتي الزم است اما کافي نیست 
سیاست هاي  که   ،1990 دهه  در  سوئد  تاریخي  تجربه 

بخوبي  آن  در  خانواده  از  حمایت  به  معطوف  جمعیتي 
یاد  سیاست هاي  که  داد  نشان  مي شد،  اجرا  و  طراحي 

اوایل دهه 1990 ،  اما کافي نیستند. در  شده اگرچه الزم 
سوئد با بحران اقتصادي مهمي مواجه شد که به افزایش 
بي سابقه سطح بیکاري انجامید. این بحران به زندگي جوانان 

و افراد کم سوادتر خسارتهاي بیشتري وارد کرد. همزمان در 
اجراي سیاست حمایت اقتصادي از خانواده ها نیز  اختالل 
ایجاد شد. در نتیجه این بحران ، نرخ باروري از  1/2  فرزند 
در 1992 به 5/1  فرزند در 1997 کاهش یافت.  تحلیل هاي 
بعدي آشکار ساخت که بیشترین کاهش باروري در بین زنان 
جوان و کم سوادتر رخ داده است، همان گروه هایي که در 
بازار کار نیز بیشترین آسیب را متحمل شده بودند. بنابراین 
مالحظه مي شود که تغییر شرایط اقتصادي ، افزایش بیکاري  
و مواردي از این دست نیز ممکن است  علي رغم وجود و 

اعمال سیاستهاي جمعیتي مناسب، بر باروري اثر بگذارند. 

سیاست هاي  جمعیتي کشور آمریکا

خانواده های  برای  آمد،  در  بر  مالیات  شدید  کاهش   
پرجمعیت
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 اعطای اعتبار مالیاتی اضافی و شهریه دانشگاه برای فرزندان
 مهاجرت ساالنه 900.000 نفر 

سیاست هاي  جمعیتي کشور اسپانیا

 پرداخت 2500 یورو براي تولد هر بچه

سیاست هاي  جمعیتي کشور جمهوری چک

 اختصاص مرخصي زایمان تا سه سال  تحت شرایط خاص )با 
دریافت حداقل حقوق پس از مدت در نظر گرفته شده در قانون(

سیاست هاي  جمعیتي کشور ایسلند

 سه ماه مرخصی با حقوق برای پدر و مادران 
 استفاده از سیستم رفاه عمومی برای پدران و مادران بیکار 
 استفاده از خدمات پزشکی رایگان پیش از زایمان برای 

مادران
سیاست های جمعیتی در کشورهای شرقی روسیه:

 اختصاص 53 میلیارد دالر بودجه کشور براي افزایش نرخ 
زاد و ولد

 ایجاد کودکستان رایگان، کاهش قیمت مسکن و پرداخت 

پول به مادراني که بیش از دو کودک دارند
 حمایت مالي از خانواده هایي که براي اولین یا دومین و 

حتي سومین بار صاحب فرزند مي شوند. 
 معافیت مالیات تا سقف تعیین شده براي خانواده هایي که 

صاحب فرزند مي شوند. 
 حمایت مالي براي تربیت و رشد فرزندان  به صورت سبد 
کاالي حمایتي و نیز به صورت پرداخت نقدي به خانواده ها

 تالش نمایندگان روسیه براي اجرایي شدن قانوني که توسط 
جوزف استالین در نظر گرفته شده بود که این قانون حاکي از آن 
بود که خانواده هاي بدون بچه از نظر مالیاتي جریمه شوند. بر این 
اساس مردان بدون بچه 25 تا 50 سال و زنان 20 تا 45 سال باید 

6 درصد درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت مي کردند.

سیاست های جمعیتی در کشور ژاپن

  تصویب قانوني بنام "کودوموتیت” که براساس آن خانواده هایي 
که فرزند تا سن 51 سال دارند ماهانه تا 31 هزار ین کمک مالي 

دریافت مي کنند.
 پدر و مادر در صورت اخذ مرخصي با نصف حقوق خود تا 
سقف تعیین شده در مرخصي حضور داشته باشند و بدون 

هیچ تغییري به کار قبلي خود بازگردند.

سیاست هاي  جمعیتي کشور اسلواکی

 اختصاص دو سال مرخصي زایمان 
 پرداخت ماهیانه 256 یورو در دو سال اول تولد بچه

تقدیر پوتین از خانواده هاي پر جمعیت
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سیاست هاي  جمعیتي رژیم صهیونیستی

1.زاد و ولد
  هدف از ازدواج در میان قوم یهود افزایش جمعیت است 
تاهل برای ازدیاد قوم بنی اسرائیل عامل مهمی تلقی می گردد 

و پذیرش آن بر هر یهودی واجب است. 
 عوامل کنترل جمعیت در تورات صراحتا منع شده است

در تورات سقط جنین هم ردیف با قتل دانسته شده و برای 
آن مجازات هایی را تعیین کرده اند.

ازدواج نکردن و نیز با وجود استطاعت مالی و جسمی بچه دار 
نشدن در مرام یهود، گناه شمرده می شود.

کابینه  همکاری  با  اسرائیل  جمعیت  افزایش  شورای   
شد،   تاسیس  شمسی   1246 سال  که  صهیونستی  رژیم 
مالی  کمک  بیشتر،  زایش  به  اسرائیلی  زنان  تشویق  برای 

چشمگیری را به آنان اختصاص داده است.
 در مورد تعداد فرزندان مقرر شده که هر عائله حداقل باید 

چهار فرزند داشته باشد. 
 میزان حق اوالد پرداختی به کارمندان زیاد است.

  بچه زیاد موجب کاهش انواع و اقسام مالیات ها می شود.
هستند،  بیشتری  فرزند  دارای  که  بازنشسته  کارمندان   

حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت می کنند. 
 نظریه پردازان صهیونیستی همواره به نقش موثر و سازنده 
اشاره  قدس  اشغالگر  رژیم  تقویت  در  یهودی  متدین  زنان 
می کنند، این عده معتقدند زنانی برای اسرائیل مفیدترند که 

صاحب هشت فرزند باشند.

2. مهاجرت اتباع یهودی به اسرائیل
به   90 دهه  سال های  در  جمعیت  تامین  برای  اسرائیل 
مهاجرت هایی از روسیه و دیگر کشورهای بلوک شرق پس از 
فروپاشی جماهیر شوروی روی آورد. این مهاجرت ها در قالب 
دسته های مشخص از سال 1880 شروع شد و در دسته اول 
حدود 2500 مهاجر وارد فلسطین شدند، ولی اینک بر اثر 
اهتمام شدید بر مهاجرت توانسته جمعیت قابل توجهی را 

به خود جذب کند.

مهاجرت بر 74 درصد جمعیت یهودیان موثر بوده است.
7.7میلیون  به  نفری  2میلیون  جمعیت  از  اسرائیل   

رسیده است.
 بر اساس آخرین آمار بانک جهانی، جمعیت این رژیم تا 
سال 2000 هر ساله بطور متوسط 2.8درصد رشد داشته 

است. 

سیاست های تشویقی برای ازیاد جمعیت 

در کشور سنگاپور

سیاست هاي باروري قدیمي )دو سویه تشویقي و تنبیهي 
هدفمند(  )1986- 1983(

در این  دوره بعلت مشارکت زنان در نیروي کار و تغییرات 
زنان  بخصوص  تحصیل کرده  افراد  خانواده،  در  ساختاري 
تحصیل کرده دیرتر ازدواج کرده و تعداد فرزند کمتري بدنیا 
کاهش  و  تعادل  خوردن  برهم  موجب  امر  این  مي آوردند. 
کیفیت نیروي کار مي شد بطوریکه افراد متخصص و باهوش 
فرزندان کمتري به جامعه تحویل داده و افراد با تحصیالت 
و تخصص کمتر فرزندان بیشتري را وارد جامعه مي کردند. 

با توجه به انتقال هوش از طریق ژنتیک، این امر تهدیدي 
جدي براي آینده کشور سنگاپور براي درخشیدن در صحنه 
با  سیاست ها  این  مي شد.  محسوب  اقتصاد  امر  در  جهاني 
هدف قرار دادن اقشار تحصیلکرده جامعه بصورت هدفمند 
طراحي شد. هر چند در نهایت این سیاست ها با مخالفت هاي 
همچنان  که  چرا  خورد  شکست  و  گردید  روبرو  زیادي 
کمتري  فرزندان  و  کرده  ازدواج  دیرتر  تحصیلکرده  افراد 

مي خواستند.  

تشویق ازدواج و باروري در اقشار تحصیلکرده
 زناني که تحصیالت عالي داشتند و فرزند سوم و بعد از آن 
را بدنیا مي آوردند، تخفیف مالیاتي بیشتر به آنها تعلق گرفته 
و آنها براي ثبت نام فرزندانشان در مدارس ابتدایي از اولویت 

برخوردار بودند.
افراد  بین  به تشویق همسریابي در  واحد توسعه اجتماعي 

تحصیل کرده پرداخت
تحصیالت  با  افراد  بین  در  باروري  براي  بازدارنده  اقدامات 

کمتر
 مشوق 10000 دالري براي لوله بستن به زناني اعطا مي گردد 
که سواد کم داشته )level 0( و زیر سن 30 سال مي باشند و 

فرزند اول و یا دوم خود را آورده اند.
جریمه به همان مبلغ )10000 دالر( براي زناني که کم سواد 

بوده و فرزند سوم و به بعد را بیاورند.
سیاست هاي تشویقي باروري جدید )1987(\

تبلیغات رسانه اي با هدف تأثیر بر نگرش ها:

باشید  داشته  بیشتر  و  فرزند  با شعار »سه  این سیاست ها 

  ویژه نامه علیم فرهنیگ  روز میل جمعیت سال 1400   نمای جواین

9



اگر مي توانید آنها را تأمین کنید«. در واقع تأکید بر سطح 
تحصیالت برداشته شد و حتي افرادي که سواد کم داشته 
ولي با تالش و کار، توانایي تأمین فرزندان بیشتر را داشته 
این  قالب  در  همچنان  اما  بیاورند.  فرزند  مي توانند  باشند 
سیاست ها به مادران تحصیلکرده مزایا و مشوق هاي بیشتري 
تعلق مي گرفت. هدف این سیاست ها تشویق زوج هاي ازدواج 
کرده براي آوردن فرزند سوم یا چهارم بود. این سیاست یک 
بسته سیاستي به همراه یک بسیج رسانه اي براي تأثیر بر 
عقاید و افکار عمومي بود. به امید این که به مزایاي غیرمادي 

فرزند آوري تأکید گردد.
شعارها دو گروه هدف را مد نظر داشتند:

افراد مجرد :
پلکان ترقي شغلي و تحصیلي را تنها طي نکنید ازدواج کنید.

چرا شغل خود را تنها مي سازید؟ زندگي خانوادگي به ساخت 
آن کمک مي کند

جایي براي عشق در زندگي خود باز کنید، ازدواج کنید.

افراد متأهل :
فرزندان، زندگي بدون آنها خالي و بي محتوا است.

زندگي، سرگرمي و لذت بخش است اگر مادر و پدر باشید.
بهترین هدیه به فرزندانتان، یک برادر و یا یک خواهر است.

سقط روش نامناسبي براي جلوگیري از بارداري است.
و  پوستر  روزنامه،  رادیو،  تلویزیون،  طریق  از  تبلیغات  این 
پانل هاي اتوبوس و بوردهاي تبلیغاتي به مخاطبین مي رسید.

سیاست هاي تشویقي هدفمند براي فرزند سوم و بیشتر 
در افراد متأهل

ایجاد و توسعه مهد کودک  و مراقبت از فرزندان
 ثبت نام مدارس ابتدایي: رقابت شدید در مورد ثبت نام 
در مدارس با کیفیت در بین  اقشار متوسط جامعه وجود 
دارد که با اولویت ثبت نامي به فرزندان سوم در نظر است تا 
بسیاري از والدین تشویق به آوردن فرزند سوم به بعد شوند.

 اختصاص مسکن
 تخفیف مالیاتي

 افزایش مرخصي زایمان بدون حقوق از یک سال به 4 
سال براي زناني که در خدمات مدني کار مي کنند.

 تغییر نگرش نسب به تنظیم خانواده در جهت منع لوله بستن 
و سقط )دو روشي که در فاز قبلي بر آنها تأکید شده بود(

 تاکید بسیج رسانه اي بر فواید و لذت غیرمادي داشتن 
فرزند در مقابل مشکالت اقتصادي فرزند آوري

 تأکید بر تشکیل خانواده براي افراد مجرد و کاهش تجرد 
قطعي و افزایش سن ازدواج

بازدارنده  تمام سیاست هاي  فوق،  راستاي سیاست هاي  در 
قبلي لغو گردید. در حالیکه سیاست قبلي که موجب تشویق 

باروري در بین زنان تحصیلکرده مي شد تقویت گردید.
در دهه 1990 میالدي، کاهش بیشتر در میزان باروري کل، 

موجب معرفي دو سیاست دیگر توسط دولت شد با هدف:
کاهش موانع پیش روي زوجین براي شروع یک خانواده

ایجاد محیط حمایت کننده و مولد براي بقا و رشد خانواده

جهت دستیابي به اهداف فوق دو سیاست معرفي شد:
1. طرح حساب پس انداز مشترک توسعه کودکان یا طرح بن 

فرزند، اجرا در سال 2001
2. طرح مرخصي با حقوق براي تولد فرزند سوم و بیشتر

1. طرح حساب پس انداز مشترک توسعه کودکان یا طرح بن 
فرزند، اجرا در سال 2001

1. مبلغ 9000 دالر براي فرزند دوم و 18000 دالر براي 
فرزند سوم تا 6 سال جهت کمک هزینه هاي فرزند پرداخت 

مي گردید.
واریز  توسعه کودکان  پرداختي که در حساب مشترک   .2
 12000 و  دوم  فرزند  براي  دالر   6000 حدود  مي گردید 
توسعه  مشترک  مبلغ حساب   ، بود  فرزند سوم  براي  دالر 
کودکان براي برخي از هزینه هاي سازماني تحت این طرح 
استفاده مي شد و مي توانست براي همه فرزندان در خانواده 

نیز استفاده شود.
در سال 2002، حدود 11 میلیون دالر صرف طرح بن فرزند 
فرزند  حقوق  با  مرخصي  قالب  در  دالر  میلیون    9 و  شد 
میزان  باز هم  پرداخت ها،  این  از  ولي پس  بود.  سوم شده 
باروري کل کاهش یافت و موجب ناامیدي و یأس و خستگي 

مسئولین گردید.
2. طرح مرخصي با حقوق براي تولد فرزند سوم و بیشتر

مداخله  بدون  و  تنهایي  به  مالي  که مشوق هاي  آنجائي  از 
در خانواده ممکن است به سختي بتواند رفتار باروري افراد 
به عموم در مورد  راستاي اطالع رساني  بدهد، در  تغییر  را 
مشوق هاي مالي، دولت به نقش بسیج آموزش عمومي تأکید 
است.  نام: خانواده مهم  به  لذا کمیته اي تشکیل شد  کرد. 
هدف  آن تأکید بر خانواده به عنوان یک سازمان اجتماعي 
مهم در کشور است و قرار دادن سالمت و یکپارچگي خانواده 
بعنوان اهداف زندگي، همچنین تسهیل تشکیل خانواده و 

تولید مثل و ساختن محیطي دوستدار خانواده.
تشکیل کمیته خانواده: این کمیته با مأموریت »خانواده مهم 

است« تشکیل شد، با تأکید بر  تقویت خانواده
به  خالص  اقتصادي  مشوق هاي  که  داد  تشخیص  دولت 

تنهایي کافي نیست لذا برنامه هاي ذیل را در پیش گرفت:
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این  خانواده:  دوستدار  کار  محیط هاي  تقویت 
که  مي شود  موجب   محیط ها 
براي  اجبار  احساس  جاي  به 
انتخاب بین شغل و داشتن فرزند، 

که  مادراني  براي  واقعي  جایگزین هاي 
ترجیح  یا  و  نکنند  کار  که  مي کنند  انتخاب 

مي دهند نیمه وقت کار کنند یا ترجیح 
فرزندان  داشتن  براي  مي دهند 
و  طرح  سه  بمانند،  خانه  بیشتر 

ابتکار ذیل ارائه گردید:
یا واحد کار- زندگي  تشکیل کمیته 

)work – life unit(
جایزه سازمان یا شرکت دوستدار خانواده
اتحادیه مستخدمین در مورد کار- زندگي

ارتقاي باروري در قالب یک خانواده نرمال و طبیعي و تقویت 
ارزش هاي آسیایي در مقابل ارزش هاي اروپایي که منجر به 

از هم پاشیدگي خانواده ها شده است.
و  نرمال  خانواده  براي  اي  زمینه  که  از سیاست هایي  یکي 

باروري است سیاست مسکن مي باشد.
متوجه  توجهي  قابل  بطور  عمومي  مسکن  اختصاص 
و  باروري  اساس  که  خانواده   است.  شده  متأهل  زوج هاي 
تولید مثل مي باشد. بورد توسعه و مسکن 1995 بود که 
هستند  آپارتمان  خرید  انتظار  در  که  جواني  زوجین  به 
آپارتمان اجاره بدهد تا آنها ازدواجشان را به علت تأخیر در 

خرید آپارتمان به تأخیر نیندازند.
مسکن  سیاست هاي  نسلي:  چند  مسکن هاي  ساخت 
و  جوان  زوج هاي  به  مسکن  خرید  پیشنهاد  همچنین 
تا  مي کند  یکدیگر  مجاورت  در  آنها  مسن تر  نسل هاي 
ارزش هاي آسیایي خوب  ، مانند احترام به بزرگترها را از 
نسل مسن تر به نسل جوان منتقل کند. این طرح دو نفع 

خواهد داشت:
1. فشار دولت براي حمایت و نگهداري از سالمندان کاهش 

مي یابد.
2. یک راه حل براي مراقبت و نگهداري از کودکان توسط 

نسل مسن تر مي باشد.
 1978 سال  از  که  نسل(  دو  زیستي  )مجاورت  طرح  این 
پایه ریزي شده تا حد زیادي موفق بوده است. ارائه خانه هاي 
علت  به  ولي  داشت  ادامه   1992 سال  تا  نسلي  چند 
متوقف  بود  نظر  مد  آنچه  به  نسبت  متفاوت  کاربري هاي 
خانواده هاي  به  را  اولویت     ، بعد ي  گردید. سیاست هاي 
گسترده براي خرید آپارتمان هاي مجاور هم در یک بخش 

داد و بازخوردهاي مثبتي هم دریافت کرد.

سیاست های تشویقی برای ازیاد جمعیت 

در کشورکره جنوبی

در کره جنوبي سیاست هاي جمعیتي باید تدریجي، طوالني 
مدت و دربرگیرنده حیطه هاي متعدد باشد و یک سیاست 
پایدار مشوق باروري باید اساس سرمایه گذاري براي توسعه 

انساني باشد که در ذیل ارائه شده است.

رفع موانع: 
 اقتصادی )مراقبت از کودکان، سیاستهای مرخصی مادر و 

پدر، تخفیف شهریه مهدکودک(
 اجتماعی 

 بیولوژیک )سوبسید درمان ناباروری و توسعه بیوتکنولوژی 
)جدید(

کاهش یا معکوس کردن اثرات سیاست های  

جمعیتي کشور نیوزیلند

 استفاده از خدمات بهداشتی رایگان برای مادران به هنگام 
زایمان 

 14 هفته مرخصی با حقوق به عالوه 52 هفته مرخصی 
بدون حقوق برای مادران 

 42 روز مرخصی برای همسران
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موضوع  در  سیاست ها  تغییر  علی رغم  چرا    
در  مثاًل  و  نداده  رخ  مثبتی  اتفاق  هنوز  جمعیت، 
بحث نرخ باروری نه تنها افزایش نداشته ایم؛ بلکه 

با کاهش نرخ مواجه بوده ایم؟
کرد،  اشاره  آن  به  زمینه  این  در  می شود  که  اولی  مسئله   
با این  این است که با وجود تغییر سیاست ها هنوز مطابق 
سیاست ها، برنامه ای نوشته نشده؛ یعنی االن نه تنها قانونی 
برای تعریف اقدامات در زمینۀ افزایش جمعیت و افزایش نرخ 
باروری نداریم؛ بلکه همچنان قانون ضدجمعیت سال1372 
پابرجاست؛ هر چند االن دارد اتفاقات خیلی خوب و مبارکی 
در مجلس می افتد و امیدواریم که طی یکی دو ماه دیگر دارای 
قانون همسو با جمعیت شویم. نکتۀ دوم اینکه متأسفانه مسائلی 
که طرح شده و برنامه هایی که نوشته شده اجرا نشده است. 
مسئله دیگر این است که حتی اگر قوانین بیایند و برنامه ها 
تعریف بشوند و حتی اجرا بشوند؛ ما یک سری ساختارهایی 
داریم که ضد خانواده و فرزندآوری بیشتر است؛ پس ساختارها 
هم باید تغییر کند. یعنی بسیاری از نهادها و ساختارها باید 
تغییر کند؛ نهاد آموزش و پرورش ما چقدر هماهنگ هست؟! 
نهاد آموزش عالی ما چقدر هماهنگ هست؛ اشتغال خانم ها 
با فرزندآوری چقدر هماهنگ است؟! فضای زندگی اجتماعی 
در  مادر  چقدر  اصاًل  دارد؟!  تطابق  فرزندآوری  با  چقدر  ما 
فضای اجتماع تکریم می شود؟!   مقداری از تغییرات مثبت 
را قانون های جمعیتی می توانند به ارمغان بیاورند؛ ولی بخش 

فوق العاده مهم آن؛ تأثیر کاری است که خود مردم باید برعهده 
بگیرند و در این عرصه فرهنگ سازی کنند. معضل دیگری که 
منجر شده تغییر سیاست ها اتفاق خاصی را رقم نزند، مقاومت 
نخبگان است. االن می شود گفت که بدنۀ کارشناسی کشور 
در وزارت خانه های مختلف، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
با  علمیه  حوزۀ  برجستگان  از  مهمی  بخش  متأسفانه  و 
سیاست های جدید همراهی ندارند؛ بخشی  به خاطر این است 
که کار تبیینی خوبی صورت نگرفته ولی به اعتقاد بنده بخش 
مهم تر این است که طرز تفکر فرزندآوری بیشتر با جهان بینی 
اساتید بسیاری تفاوت دارد. این جهان بینی شکل گرفته و با 
وجود اینکه باید برای توجیه نخبگان برنامه داشت؛ معتقدم 
که بخش مهمی از این افراد حتی با دالیل صددرصد عقالنی، 
علمی و مطالعه شده توجیه نخواهند شد. بخش مهم دیگری 
که منجر به این وضع فعلی بحرانی جمعیت شده؛ شرایط 
اقتصادی و اجتماعی کشور است که متأسفانه این بحران را 
تشدید کرده؛ این شرایط وخیم اقتصادی و تشدیدش بر اثر 
بیماری کرونا و خلف وعده های مسئوالن، در سطح اجتماع 
ایجاد دل زدگی و سرخوردگی کرده، خیلی آسیب زده و واقعاً 
کارهای خوب فرهنگی را از کارکردشان انداخته است. االن 
اگر شما بهترین کار رسانه ای را در حیطۀ جمعیت انجام دهید 
خیلی کم شنیده خواهد شد، هرچند ما در همین کارهای 
رسانه ای به شدت دچار ضعف هستیم و دستمان خالی از 

ایده های مبتکرانه است. 

بررسی خط نفوذ در سیاست های جمعیتی کشور
گفتگو با دکتر حسین مروتی، مدرس و پژوهشگر حوزه جمعیت
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 چرا این قدر که در کنترل جمعیت موفق بودیم 
در افزایش جمعیت موفق نبودیم؟

به  پرداختن  که  است  موضوعی  جمعیت  کنترل  ببینید 
تاریخچه اش فوق العاده اهمیت دارد؛ اینکه ببینیم چه اتفاقی 
در کشورمان افتاد به شدت کمک کننده است. اوالً در کشور 
ما همۀ امکانات به تمام معنا بسیج شد و هیچ نهادی نبود 
مگر اینکه در عرصۀ جمعیت برایش کار تعریف شده بود؛ 
حتی در سربازی هم به سربازها کنترل جمعیت را آموزش 
جمعیت  کنترل  آموزش  سوادآموزی  نهضت  در  می دادند. 
داده می شد. بسیج آموزش کنترل جمعیت می داد. روحانیون 
و ائمۀ جمعه روی منبر می گفتند و تک تک نیروهای وزارت 
بهداشت نیروهای کنترل جمعیت بودند. می شود گفت هیچ 
بسیج  یک  نباشد.  جمعیت  کنترل  درگیر  که  نبود  نهادی 
امکانات گسترده صورت گرفت و بودجه های خیلی خوبی 
هم مصرف شد؛ مثاًل در سال71، آ قای هاشمی 150میلیون 
کمک  داد.  اختصاص  بودجه  جمعیت  کنترل  برای  دالر 
هم  و  کردند  منتقل  را  ایده  هم  یعنی  بود؛  هم  خارجی ها 
علم و تکنولوژی را. تکنولوژی وسایل ضدبارداری را که در 
غربی ها  و  آوردند  از خارج  بکنند  انبوه  تولید  داخل کشور 
کاماًل در این زمینه همراهی کردند. میلیون ها دالر وام  برای 
کنترل جمعیت دادند. افرادی که از بانک جهانی به ایران 
بودند؛ حتی  این مسئله دخیل  می آمدند در تصمیم سازی 
ایجاد  بهداشت  وزارت  را داخل  بانک جهانی، ساختارهایی 
کرد. دیگر نمی دانم از این واضح تر چیزی وجود دارد یا نه که 
بانک جهانی که رئیسش را آمریکا تعیین می کند تا همین 
محرمانه  برنامۀ  ایران،  جمعیت  کنترل  زمینۀ  در  هم  االن 
داشته که به اطالع دولت وقت رسیده بود. یعنی دولت وقت 
می دانسته با چه کسی دارد همکاری می کند؛ ولی برای ما و 
شما محرمانه مانده بود. با این وجود یک سری افراد، واقعاً از 
روی دغدغه و نگرانی برای این مملکت ، آمدند و به کنترل 
جمعیت پرداختند، هرچند عدۀ دیگری هم بودند که علت 
اهداف  و  منافع  نظیر  دیگری  مسائل  دغدغه مندشدنشان 

سیاسی و اقتصادی بود. 
آقای رابرت مک نامارا وزیر جنگ امریکا در زمان جنگ ویتنام 
بانک  به  ریاست  اینکه کشتارش تمام شد  از  بعد  بود که 
جهانی منصوب شد و در آنجا اعطای وام های بین المللی به 
کشورهای مختلف دنیا را مشروط و منوط به کنترل جمعیت 
کرد؛ یعنی تنها به کشورهای در حال توسعه ای وام می دادند 
که کنترل جمعیت کنند. به نظر می آید یکی از علل مهم 
انقالب،  از  قبل  و حتی  انقالب  از  بعد  در  کنترل جمعیت 

همین بحث وام های بین المللی بوده است. آقای هاشمی که 
خودشان در سال های اول انقالب به شدت مخالف کنترل 
یک  درجۀ  حامی  مسئولیت شان  دوران  در  بودند  جمعیت 
مسئلۀ کنترل جمعیت می شوند که قباًل اسنادش را با عنوان 

»عبرت های پروژۀ تهدید نسل ایرانیان« منتشر کردم.

 چقدر مسئلۀ نفوذ را در کنترل جمعیت موثر 
می بینید؟

 ببینید، کنترل جمعیت، ریشۀ پروژۀ جهانی کنترل جمعیت 
 1952 سال  در  که  برمی گردد  جلسه ای  به  و  آمریکاست 
جمعیت شناس  نخبگان  از  بسیاری  از  و  می شود  تشکیل 
آمریکا دعوت می شود که در آن جلسه شرکت کنند. جلسه، 
خروجی های  از  یکی  می گردد.  برگزار  بسته  درهای  پشت 
همان  است.  بوده  جمعیتی  شورای  تشکیل  جلسه،  آن 
زمان، خانم ستاره فرمانفرمائیان که شاهزاده قاجاری بوده 

آقای رابرت 
مک نامارا وزیر 
جنگ امریکا 
در زمان جنگ 
ویتنام بود که 
بعد از اینکه 
کشتارش تمام 
شد به  ریاست 
بانک جهانی 
منصوب شد 
و در آنجا 
اعطای وام های 
بین المللی 
به کشورهای 
مختلف دنیا 
را مشروط و 
منوط به کنترل 
جمعیت کرد
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می شده  خوانده  اجتماعی  مددکاری  و 
وارد ایران می شود و کنترل جمعیت را 
آغاز می کند زیر نظر کجا؟! زیرنظر همان 
اینکه  از  بیش  ایشان  شورای جمعیتی. 
بدهد،  گزارش  بخواهد  ایران  دولت  به 
به سفارت آمریکا گزارش می داده و این 
تنظیم خانواده  انجمن  رئیس  خانم که 
در  وقتی  خواسته  بوده  انقالب  از  قبل 
فیلیپین  جمعیت  بین المللی  کنفرانس 
نامه  آمریکا  سفارت  به  کند  شرکت 
بلیط فرست کالس  و می خواهد  می زند 

ایران  از  نمایندگی  به  کنفرانس  این  در  تا  بگیرند  برایش 
شرکت کند؛ یعنی این افراد حتی پول بلیطشان را هم از 
دولت آمریکا می گرفتند. این کاماًل واضح است افرادی که 
قبل از انقالب در کنترل جمعیت فعالیت می کردند، کارگزار 
آمریکا در ایران بودند. بعد از انقالب هم شواهد متعددی از 
بحث نفوذ وجود دارد. دو پزشکی که بعد از انقالب کنترل 
جمعیت را بنیان گذاری کردند هر دو تحصیل کردۀ آمریکا 
آن  کرده اند  زندگی  آمریکا  در  متمادی  سالیان  و  هستند 
فرد جمعیت شناسی که می شود گفت برای کنترل جمعیت 
امریکا  در رأس جمعیت شناس ها قرار داشت تحصیل کردۀ 
هم  می کرد  پشتیبانی  را  مسئله  این  که  اقتصاددانی  بود. 
چه  من  مقصود  که  می فهمید  بود؛  آمریکا  تحصیل کردۀ 
کسانی هستند؛ این ها اصاًل قابل رد نیست و بسیاری از این 
این  برای  را  ما  دانشجوهای  بودند.  غرب  تربیت شدۀ  افراد 
مسائل می بردند و تعلیم  می دادند و کنترل جمعیت گوشه ای 

از برنامه شان بود. 
حاال آیا نفوذ فردی وجود داشته یا نداشته من مصادیقی 
خیلی  مصداق  یک  اخیراً  ولی  کردم؛  عرض  حضورتان  را 
عیان تر و عریان تر پیدا شده و آن هم جمعیت شناسی است 
از دانشگاه های کشور خودمان است.  که استاد تمام یکی 
پرونده ای برایش تهیه شده و دیده اند که این فرد تقریباً با 
ده نهاد برانداز در مسئلۀ جمعیت همکاری داشته و االن 

پروندۀ امنیتی او در جریان است. این فرد برای اینکه مانع 
از  شود  مجلس  در  جمعیت  افزایش  برای  قانونی  تصویب 
یک کشور خارجی بلند می شود و به ایران می آید و یک 
دانشمند برجستۀ  جمعیت شناس را هم با خودش می آورد 
ایران و دیدارش  و بعدها مشخص می شود که سفرش به 
با مسئوالن مختلف کشور یک پروژه بوده که هدف او به 
و  بوده  قانون  این  تصویب  کردن  لغو  یا  انداختن  تأخیر 
بابتش پول خوبی هم گرفته است. او به ایران می آید اظهار 
می کند که بازه جمعیتی ما بحرانی نیست، خوب است و 
جای نگرانی وجود ندارد. این گونه افراد در تصمیم سازی ها 
مداخله می کردند. می شود گفت این فرد زیاد موجه نبوده 
ولی افراد موجه که من نمی توانم اسم شان را حضور شما 
بیاورند به شدت ایشان را پشتیبانی کردند و همین االن 
یک  به  االن  تا  و  هستند  فرد  این  پشتیبانی  مشغول  هم 
معنا این فرد را از حکمی که توسط وزارت، به طور قطعی 
صادر شده بوده نجات داده اند. اما در مسئلۀ جمعیت، نفوذ 
خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما فکرش را می کنیم. 
پرونده اش  و  دارد  را  امنیتی  مسئلۀ  این  که  فردی  همین 
برای  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  از  است،  جریان  در 
تغییر  را  جمعیت  موضوع  در  ما  دانشگاهی  کتب  اینکه 
بدهد پول گرفته است. ما متأسفانه دو سه دهه است در 
سطح دانشگاه های کشورمان در رشته های مختلف داریم 

 اگر خاک این وطن 
را دوست داریم 
باید مراقبت کنیم 
که سالخوردگی 
جمعیت اتفاق نیفتد. 
این مراقبت را باید 
داشته باشیم چون 
واقعاً با یک بحث 
ملی مواجهیم
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این روند  نیروی ضدجمعیتی می کنیم و متأسفانه  تربیت 
اینکه  نه  پابرجاست و متوقف نشده است. یعنی  همچنان 
بیایند بر روی تصمیم سازها تأثیر بگذارند، نه اینکه  صرفاً 
فقط رسانه ها را در دست بگیرند و حرفشان را بزنند و نه 
علوم  وزارت  ذیل  پژوهشی  جایگاه  مهمترین  اینکه  صرفاً 
درسی  محتوای کتب  بلکه  بگیرند؛  در دست خودشان  را 
بوده  نفوذی  جریان  این  دست  در  آینده  نیروی  تربیت  و 
است. جالب است که یکی از مصداق های جالب این نفوذ، 
آمارهایی است که پیش بینی جمعیتی 2010 سازمان ملل 
که  بود  کرده  پیش بینی  سناریو  چند  سازمان  این  است. 
پایین ترینش نشان می داد جمعیت ایران در سال1480 به 
سی میلیون خواهد رسید که از هر دو نفر یک نفر باالی 
شصت سال سن خواهد داشت. بعد از این مسئله بود که باز 
همین افراد و همین جریان ها دست به دست هم می دهند 
و همان دانشمند غربی که وارد ایران شده بود با سازمان 
می شود.  دستکاری  آمارها  این  و  می کند  نامه نگاری  ملل 
یعنی در سال2012 این آمارها که دستکاری می شود نشان 
شرایط  آنچنان  و  است  خوب  ایران  جمعیت  که  می دهد 
بدی نیست که این یکی از مصداق های بارز و جالب نفوذ 
مطرح  دانشمند  البته  که  غربی  دانشمند  آن  حاال  است. 
امنیتی  بحث های  در  سوابقی  هست  هم  جمعیت شناس 
دارد. او نیروی امنیتی یکی از دستگاه های اطالعاتی غرب 
و  می چرخانند  و  می آورند  داخل کشور  را  فرد  این  است. 
سعی می کنند بر تصمیم سازی دستگاه های مختلف تأثیر 

داشته باشند.

 نقش دستگاه ها، نخبگان و آحاد مردم چیست؟ 
آگاه  جمعیت  مسئله  خطیربودن  به  نسبت  اینکه  یکی 
بحث  آن که  از  بیش  جمعیت  بحث  واقعاً  اینکه  و  باشیم 
به  شوخی  به  من  است.  ملی  بحث  یک  باشد  حکومت 
دوستان می گفتم حتی اگر رضا پهلوی هم بیاید این نظام 
بحران  یک  جمعیت  شدن  سالخورده  بگیرد،  دستش  را 
باال  آن  که  کسی  هر  می کند.  ایجاد  کشور  برای  اساسی 

باشد دیگر ایران قدرتمندی در دست نخواهد داشت. ایران 
ضعیف هم دست هر کسی باشد محلی است برای چپاول 
و هر طرز فکری هم داشته باشیم اگر خاک این وطن را 
دوست داریم باید مراقبت کنیم که سالخوردگی جمعیت 
باید داشته باشیم چون واقعاً  این مراقبت را  اتفاق نیفتد. 
با یک بحث ملی مواجهیم. مقام معظم رهبری البته جمله 
عجیبی دارند به این مضمون که: »مسئله جمعیت، اسالم 
و ایران را به خطر انداخته است.« می طلبد که به خصوص 
بچه های انقالبی پای کار این مسئله بیایند و از دستگاه های 
هست  افشاگری  به  نیاز  که  جایی  کنند.  مطالبه  مختلف 
دست به افشاگری بزنند و مردم را توجیه کنند. متأسفانه 
در این مسئله یکی از کمبودهای مهمی که در کشور داریم 
موضوع  برای  کافی  تعداد  به  فرهنگی  فعال  که  است  این 
جمعیت وجود ندارد و این به شدت مسئلۀ ناراحت کننده 
و آزاردهنده ای است و ما تا این مسئله را برطرف نکنیم؛ 
قرار نیست  لزوماً  بگیریم  به دست  را هم  اگر دولت  حتی 
موفق باشیم چون می شود گفت افرادی که دغدغۀ اولشان 
بیش  کشور  در  شاید  باشد  جمعیت  فرهنگی،  مسئلۀ  در 
این  که  می دهد  نشان  این  و  باشیم  نداشته  نفر  پانزده  از 
مسئلۀ فوق العاده راهبردی و استراتژیک که بهترین مغزها 
و  متولی  ما  کشور  در  هستند  متولی اش  دنیا  نخبگان  و 

دلسوز ندارد و این خأل باید پوشیده شود. 
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 طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده که اخیرا 
ادوار  در  شد،  تصویب  اسالمی  شورای  مجلس  در 
قرار  نمایندگان  دستور  مورد  نیز  مجلس  گذشته 

داشت ولی هیچگاه به تصویب نمی رسید . چرا ؟
یکی از دالیل عمده این بوده که در ادوار گذشته مجلس، 
کار متمرکز بر این طرح نبوده است؛ به نحوی که نمایندگان 
مسئول، کنار این موضوع کارهای دیگری را هم در مجلس 

دنبال می کردند. 
تمام  و  کردیم  متمرکز  را  موضوع  ما  مجلس،  این  در  اما 
وقتمان صرف این طرح شد و سعی کردیم مشکالتی را که 
در دوره های گذشته پیش آمده بود شناسایی و حل کنیم و 

با سرعت متناسب و بیشتری طرح به تصویب رسید.

 هدف از طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده 
چیست؟

ما در حال افتادن در یک چاله ی خطرناک یا بهتر بگویم 
سیاهچاله ی پیری جمعیت هستیم و این بحران بعدی کشور 
ماست که به مراتب از بحران کرونا و بحران های دیگری 
که در تاریخ ایران بوجود آمده  خطرناک تر است، چرا که 
از آن  توانیم  نمی  تا 150 سال  بیفتیم  بحران  این  اگر در 
بیرون بیاییم و بخاطر نداشتن یا کم داشتن نیروهای جوان از 
لحاظ اقتصادی، امنیتی، پیشرفت ابعاد مختلف دچار بحران 

خواهیم شد.
برای عبور از این بحران بزرگ حدود 7-8 سال فرصت داریم 

زیرا جوانان دهه ی 60 که فرصت فرزندآوری دارند دو برابر 
تعداد جوانان دهه ی 70 هستند و با گذشتن ایشان از سن 
زاد و ولد، عبور از چاله ی جمعیتی بسیار مشکل خواهد شد. 

از این رو به سراغ تصویب این طرح رفتیم.

این طرح وجود   در مورد مواد مختلفی که در 
دارد توضیح می دهید؟ آیا حمایت های مالی برای 
ازدواج آسان جوانان و تسهیل فرزندآوری  در این 

طرح در نظر گرفته شده است؟
در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده، 21 مانع مرتبط 
با رشد جمعیت شناسایی شد که چند مورد از آن ها مانع 
اساسی برای رشد جمعیت محسوب می شوند. برای رفع هر 
یک از این موانع چند ماده قانونی در نظر گرفته شده است.

یکی از این موانع بحث ازدواج است. با توجه به اینکه در این 
باره قوانینی از قبل وجود داشت، سه مبحث به طور ویژه  

بازنگری شد.
یک: باالبردن وام ازدواج جوانان تا مبلغ 200 میلیون تومان، 
البته برای جوانانی که پسر زیر 25 سال و دختر زیر 23 سال 
باشند و وام 140 میلیون تومانی برای همه ی عزیزانی که 
متاهلی  دانشجویی  خوابگاه های  از طرفی  می کنند.  ازدواج 
را برای دانشجویان بومی و غیر بومی دختر و پسر توسعه 
دادیم. این خوابگاه ها به مشکل مسکن و هزینه های زندگی، 
ازدواج  توسعه  به  آخر  در  و  آنچنانی  های  مشکل جهیزیه 

جوانان کمک می کند. 

"طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده"  بررسی ابعاد 
مجلس شورای اسالمی

گفتگو با دکتر امیرحسین بانکی پور؛ 
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسالمی
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مراکز همسریابی که یکی از خالهای حوزه ازدواج است را 
کارهای  سازی  فرهنگ  حوزه  در  همچنین  دادیم.  توسعه 

مفصلی صورت گرفت.
دو: مشکل ناباروری است؛ می دانید که ما حدود سه و نیم 
میلیون زوج نابارور در کشورمان داریم. هزینه های درمانی 
باال و مراکز درمانی محدود نسبت به جمعیت، از مشکالت 
بیمه،  سازمان  شد  مقرر  اوال  هاست.  زوج  این  روی  پیش 
درمان  مراکز  ثانیا  بگیرد.  برعهده  را  آنها  درمان  هزینه ی 
ناباروری گسترش یابد و تجهیز شود. این دومورد در بودجه 
سال 1400 پیش بینی و در قانون بودجه تصویب شده است.

و  بارداری  های  هزینه  با  رابطه  در  که  بارداری  افراد  سه: 
پرورش نوزاد دچار مشکل هستند؛ در این زمینه هم دوران 
بارداری تا 2 سالگی نوزاد را تحت بیمه قرار دادیم. زایمان 
طبیعی را کامال رایگان در نظر گرفتیم و تمهیدات مختلفی 
برای این زوج ها در نظر گرفته شده است؛ حتی بسته های 
پایین  طبقات  در  که  گروهی  برای  ای  تغذیه  و  بهداشتی 

اقتصادی قرار دارند پیش بینی شده است.
مورد بعد مسئله ی حاد مشوق های مالی بود؛ برای کارمندان 
هر سال حق اوالد نسبت به سال گذشته باید 2 برابر شود 
که تا 5 سال دیگر می شود 32 برابر االن. حق تاهل نیز 
ساالنه 1.5 برابر اضافه شود که مبلغ قابل توجهی خواهد 
اشتغال  و  استخدام  در حوزه ی  نیز  دیگری  تمهیدات  شد. 
پیش بینی شده است. به طور مثال تاهل و فرزند آوری را 
جزو امتیازات استخدامی و اضافه شدن حداقل سقف سنی 

استخدام در نظر گرفتیم.
یک میلیون سهام برای هر فرزند تازه متولد شده در نظر 
خودرو  یک  بعد،  به  دوم  فرزند  برای  عالوه  به  شد.  گرفته 
بدون نوبت از شرکت ایران خودرو در هر نوبت ثبت نامی 
برای مادرانی که در آن سال کودک به دنیا آورده اند پیش 
بینی شده است. به این ترتیب مادران می توانند در آن سال 
صاحب خودرو شوند و انتخاب نوع خودرو از بین خودروهای 

اعالمی نیز به سلیقه ی خودشان است. 
با  نامی  ثبت  خودروهای  قیمت  تفاوت  حاضر  حال  در 
وسیله  این  به  ما  واقع  در  و  است  تومان  میلیون   بازار 40 
می توانیم بدون این که از ثروت ملت یا دولت هزینه کنیم، 
صاحب  که  مادرانی  به  تومان  میلیون   50 دالل،  جیب  از 
فرزند دوم و بیشتر می شوند اختصاص دهیم. برای کسانی 
فرزند سوم به دنیا می آورند تمهیدات فوق العاده ای در نظر 
گرفته ایم، که از جمله آنها اختصاص یک زمین 150 تا 200 

متری در شهرهای زیر 150 هزار نفری است.
 مستحضرید که در اول انقالب، زمین هایی که در قالب بنیاد 
مسکن و جاهای دیگر داده می شد با قیمت تمام شده بود 

ولی بعدا با قیمت روز زمین را واگذار کردند که سرسام آور 
شده بود. ما در این قانون به قیمت تمام شده برگشتیم و 
گفتیم به صورت اقساط 6 ماه تنفس و 6 ماه قسط بندی 
بتوانند این زمین را صاحب شوند که این کمک بزرگی به 
خانواده ها کرده و پشتوانه مالی بزرگی ایجاد می کند. تفاوت 
قیمت تمام شده با قیمت روز گاهی به متری 3-4 میلیون 
تومان می رسد که برای یک زمین 150-200 متری حدود 
700-800 میلیون کمک می باشد آن هم به صورت قسطی.

 150 میلیون تومان وام برای کسانی که فرزند سوم را به 
دنیا می آوردند در نظر گرفتیم. برای فرزند اول و دوم هم 
وام های قرض الحسنه و تسهیالتی در نظر گرفته شد که 
به ترتیب برای فرزند اول 10 میلیون تومان، فرزند دوم 20 
میلیون تومان و فرزند سوم 30 میلیون تومان و همین طور 
باالتر. اضافه بر آن برای فرزند سوم 150 میلیون وام مسکن 
در نظر گرفته شده است. این وام مسکن و زمین که برای 
فرزند سوم در نظر گرفتیم حتی اگر خانواده قبال از تسهیالت 
مسکن استفاده کرده باشند باز هم می توانند استفاده کنند. 
نظر  در  قانونی  ماده   6-5 حدود  آموزشی  موانع  باب  در 
گرفتیم. برای مثال کسانی که بچه دار می شوند می توانند 
به محل زندگی خود انتقالی بگیرند. به عالوه می توانند تا 4 
ترم مرخصی بگیرند یا واحدهای درسی را به صورت مجازی 
طی کنند. در مجموع تمهیدات زیادی برای رفاه دانشجویان 
متاهل پیش بینی شده است. دانشجویان پزشکی می توانند 
طرحشان را در محل زندگی خود بگذرانند و همچنین به 
ازای هر فرزند درطول زمان طرح آنها تخفیف داده خواهد 
شد. از طرفی می توانند تا هر زمانی که تمایل دارند طرحشان 

را به عقب بیندازند مثال در زمان بارداری تا تولد فرزند.
از  اطالع  برای  محدود،  وقت  و  است  گسترده  بسیار  طرح 
باقی موارد می توانید به متن طرح »جوانی جمعیت و تعالی 

خانواده« مراجعه کنید.

 در کشورها ی مختلف مشوق ها زیادند و همه 
و حفظ جوانی  افزایش جمعیت  دنبال  به  کشورها 
جمعیت هستند. اگر بخواهیم مقایسه ای کنیم بین 
مشوق های این طرح برای فرزندآوری و مشوق های 
ارزیابی  چطو  شما  را  مقایسه  این  کشورها،  سایر 

می کنید؟
ما خیلی دوست داشتیم بار مالی زیادی ایجاد کنیم. چون منابعی 
که می توانیم در بودجه جدید ایجاد کنیم منابع محدودی است 
لذا از این نظر محدودیت داشتیم.  با این حال سعی کردیم که 
ا ز هر نوع امکان قابل استفاده ای در ظرفیت های قانونی بهره 

ببریم  و از آن امکانات به این طرح اضافه کنیم. 

ما در حال 
افتادن در یک 
چاله ی خطرناک 
یا بهتر بگویم 
سیاهچاله ی پیری 
جمعیت هستیم و 
این بحران بعدی 
کشور ماست که 
به مراتب از بحران 
کرونا و بحران های 
دیگری که در 
تاریخ ایران بوجود 
آمده  خطرناک تر 
است
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 جزوه ای تهیه شده است که در آن تسهیالت کشورهای 
دهد  می  نشان  و  است  مقایسه شده  این طرح  با  مختلف 
که در کل، مجموع تسهیالتی که ما دادیم از همه کشورها 
از  بعضی  در  است  ممکن  دیگر  کشورهای  است.  باالتر 
تسهیالت خیلی باالتر ما باشند مثال ما زمین می دهیم در 
 کشور روسیه برای فررزندان سوم یک ساختمان اختصاص

می یابد. و یا برای فرزند دوم یک واحد تحویل می دهند. اگر 
ما بخواهیم همچین تسهیالتی را در نظر بگیریم شرایط مالی 
توانست  می  دولت  شاید  بود  الیحه  اگر  می خواهد.  باالیی 
این کار را انجام دهد ولی در قالب طرح نمی توانستیم. اما 
ترکیب تسهیالتی که ما در نظر گرفتیم چه در موضوعات 
آموزشی چه فرهنگی چه مالی، استخدامی، مسکن و بیمه 
فکر می  اندند  داده  انجام  ها  آن  که  تسهیالتی  از مجموع 
کنم جامع تر باشد. هر چند ممکن است به صورت جزئی در 
کشورهای اروپایی و ا.مریکایی قیمت ها باالتر باشد ولی چون 

ما محدودیت پرداخت داشتیم از آن کشورها کمتر بودیم. 

 یک پژوهش در مجلس شورای اسالمی انجام 
شد که در آن عنوان شده بود، خانواده های ایرانی 
به  کنم  می  فکر  حتی  دارند  فرزندآوری  به  تمایل 
اشاره  فرزندان  مطلوب  تعداد  برای   3 باالی  عدد 

شده بود.
در بررسی های قبلی که انجام می شد عمدتا عالیق مردم 
یک یا دو فرزند بیشتر نبود و میانگین روی دو فرزند بود. 
در حالیکه در سال 97 پیمایشی که در کل کشور انجام شد 
نشان می داد بطور میانگین، شصت درصد مردم تمایل به 
داشتن 3 فرزند و بیشتر دارند. که نسبت به پیمایش های 
بیست سال پیش مشخص می کرد که مردم متوجه عیوب 
کم فرزندی شده اند. اما میانگین نرخ باروری ما 1.6 است. 
چرا با وجود تمایل خانواده های ایرانی به بیش از سه فرزند 
نرخ باروری 1.6 است؟ پاسخ این سوال نشان می دهد مانعی 
وجود دارد، همان 21 مانعی که شناسایی کردیم و سعی 

کردیم در این طرح این موانع را حل کنیم. 

  معموال  تا صحبت از فرزند آوری به میان می 
به آن پر رنگ  افکار عمومی موضوعی که  آید در 
است  اقتصادی  های  دل  درد  شود  می  پرداخته 
اقتصادی  مشکالت  بخاطر  که  می کنند  عنوان  و 
تعالی  این است که طرح  آورند. سوال  نمی  فرزند 
شود تفهیم  درستی  به  اگر  خانواده   جمعیت 
می تواند دغدغه های معیشتی و مشکال ت اقتصادی 

مردم را در زمینه فرزند آوری حل کند؟

ما مشکالت اقتصادی اساسی مثل بیکاری و تورم را داریم 
های  طرح  و  شوند  نمی  حل  طرح  این  دل  در  این ها  که 
میکند.  کار  ها  آن  روی  دارد  دیگری می طلبد که مجلس 
آن چیزی که در حد ظرفیت این طرح بوده این است که 
ما چه کمک های اقتصادی می توانستیم بکنیم به کسی که 
ازدواج میکند یا فرزند می آورد. بخشی از آن را به شما گفتم. 
 قسمتی که مطرح نشد این است که هر فرزندی که به دنیا 
میلیون  یک  سهام  یک  تسهیالت  سایر  از  جدای  می آید 
ارزشش  سهام  این  که  می گیریم؛  نظر  در  برایش  تومانی 
باالیی در قبال  امتیازات  افزایش می یابد و  در طی سال ها 
مادر  به  که  ماشینی  یا همان  کرد.  پیدا خواهد   این سهام 
می دهیم حدود 50 میلیون با قیمت روز تفاوت دارد یا زمینی 
که گفتیم. این ها نمی تواند مشکالت اقتصادی را اساسا حل 
کند اما کمک اقتصادی خوبی است. مثال نمی توانیم مشکل 
بیکاری را حل کنیم اما در حدی که به این طرح مرتبط 
باشد افرادی که صاحب فرزند می شوند تمهیدات معیشتی 

بیشتری برایشان فراهم می شود. 

آن،  از  قبل  حتی  طرح  این  تصویب  از  بعد   
بعضی  با  مرتبط  که  شد  پیدا  زیادی  جنجال های 
مواد طرح بود . از جمله مسئله غربالگری و وسایل 
پیشگیری از بارداری و ممانعتی که در این زمینه 
موضوع  این  درباره ی  لطفا  شود.  ایجاد  می خواهد 
روشنگری نمایید  و شبهاتی را  که فکر می کنید 
به صورت عمده در طرح مطرح شده  است و نیاز به 

شفاف سازی دارد بیان فرمایید.
افزایش  حال  در  جنین  امروز سقط  دنیای  و  ما  کشور  در 
است. در سراسر دنیا روزانه  بیست برابر کشته های کرونا، 
اسقاط جنین صورت می گیرد. در کشور ما نیز متاسفانه این 
عدد خیلی باالست. در مقایسه با تعداد مرگ های ناشی از 
کرونا، اگر بخواهیم کشته های سقط جنین را رنگ آمیزی 
 کنیم شهرهای رنگی نمی توانیم پیدا کنیم حتی سیاه هم 
بگذاریم. وضعیت خیلی اسفناک است. در نظر  نمی توانیم 
بگیرید روزانه بیش از 1000 سقط داریم.  ما در این طرح 
9 ماده در دایره ی سقط در نظر گرفته ایم. متاسفانه سقط 
با   . است  همراه  اقتصادی  منافع  و  مالی  گردش  با  جنین 
و  دارو  فروش  از  ناشی  سود  در  جنین  سقط  تعداد  ضرب 
تامین نیازهای پزشکی و بهداشتی مرتبط با هر سقط ، می 
قابل توجه و پرسود سقط جنین  بازار  به  تا حدودی  توان 
برد. که طبیعتا کسانی که  با درآمد هزاران میلیاردی پی 
منافعشان گره خورده با این پدیده ی بسیار زشت است آرام 
نمی نشینند . با توجه به موادی که در طرح جمعیت وتعالی 

عمدتا عالیق 
مردم یک یا دو 
فرزند بیشتر نبود 
و میانگین روی 
دو فرزند بود. در 
حالیکه در سال 97 
پیمایشی که در کل 
کشور انجام شد 
نشان می داد بطور 
میانگین، شصت 
درصد مردم تمایل 
به داشتن 3 فرزند 
و بیشتر دارند
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خانواده دیده شده است . سودجویان با روایت سازی های 
دروغ و جوسازی علیه طرح بطور غیر مستقیم از منافع خود 

حمایت می کنند. 
با غرب مسئله ی جمعیت است. بطوری  نقطه درگیری ما 
جنگ  در  استراتژیشان  اصلی ترین  گفته اند  خودشان  که 
ایران  و  است  بوده  جمعیتی  سیاست های  مسئله  ایران  با 
نابود درون  از  خودش  و  ندارد  دیگری  چیز  به   نیازی 

می شود. پیش بینی شده بود که صف آرایی قوی جلوی این 
طرح ایجاد شود. آن چیزی که بهانه شد برای این صف آرایی 
و روایت غلطی شد، این بود که به دروغ گفتند: این طرح 
غربالگری را جمع کرده و با سقط درمانی مقابله دارد. در 
صورتی که این گونه نیست. بلکه در حوزه غربالگری، ما هیچ 
قانونی نداشتیم از نظر خود متخصصین امر ما غربالگری را 
قانونمند کردیم و بر اساس استانداردهای علمی آن را، در 
محیط هایی که کامال نظارت در آن وجود دارد تعریف کردیم. 
غربالگری به خصوص غربالگری ناهنجاری های جنین مدت 
زیادی نیست که در کشور ما ایجاد شده است و در سالهای 
ابتدایی آغاز، موارد غلطی دیده شده که طبق استاندارد های 
علمی نبوده است. ما در این شکل قانونمند کردن غربالگری 
گفتیم که آزمایشگاه ها باید بطور کامل تحت نظارت وزارت 
المللی  بین  از حد  اگر مثبت کاذب شان  باشند،  بهداشت 
باالتر شد از غربالگری آن آزمایشگاه جلوگیری شود . باید 
زیر نظر پزشک متخصص باشند. زیرا غربالگری ناهنجاریهای 
جنین در مراحل مختلف عوارضی دارد و خودش مقدمات 
سقط های عارضه ای و بعضا سقط های جنینی است که 
توضیحش مفصل است. وزارت بهداشت خود به این موضوع 
اشاره کرده است که بدلیل زیاد بودن موارد مثبت کاذب این 
بی دقتی ها صورت  گرفته است. در واقع ما گفتیم کارهای 
مرتبط با غربالگری جنین، کامال قانونمند، نظام مند، نظارت 

پذیر، شفاف و زیر نظر متخصص صورت بگیرد.  
نظارت  بدون  و  نیست  کارشان  جزو  اصال  مکان ها   برخی 
آزمایشات را انجام می دهند. این موارد طبعا اعتراضاتی را 
کساد  را  ما  بازار  بگویند  توانند  نمی  و  آورد  می  دنبال  به 
غربالگری  خواهد  می  طرح  این  در  که  گفتند  کنید  می 
حذف  است  قرار  غربالگری  که  گفتند  اول  شود  محدود 
که  گفتیم  ما  و  کردند  محدودش  که  گفتند  بعد  شود. 
در  بهداشت  وزارت  که  است  حدی  در  محدودیت   نه 
پروتکل هایش گفته است و از نظر این که هرچه کار شفاف 
تر باشد و طبق استاندارد انجام شود محدود می شود. در 
سقط  جلوی  ما  که  شد  شایعه  هم  درمانی  سقط  ارتباط 
نیست جدولی  این طور  را گرفتیم در صورتی که  درمانی 
بوده به نام اندیکاسیون سقط که این جدول مرتب تغییراتی 
پیدا می کرده و مورد اعتراض قرار می گرفته است ؛که  آیا 
بیماری هایی که در این جدول ذکر شده در  تعریف حرج 
قرار می گیرد یا نه؟ ما گفتیم این مسئله ای حیاتی است 
اندیکاسیون  نگران کننده  در مورد  و گزارش های میدانی 
سقط داشتیم. با بیماریهایی مواجه شدیم که وقتی از مراجع 
و  نمی شود  مادر حساب  ها حرج  این  نه  گفتند  پرسیدیم 
نباید سقط شود.  برای این که این قضیه پیش نیاید گفتیم 
جدول اندیکاسیون سقط را سه نفر از متخصصین از وزارت 
بهداشت، از پزشک قانونی و یک نفر از کمیسیون بهداشت 
را  موارد  قانونی  پزشک  رئیس  نظر  زیر  و  بروند  مجلس 
مشخص کنند و سه نفر فقیه هم از سمت قوه قضاییه باشد 
که دو تای آن ها تشخیص بدهند آیا این بیماری هایی که 
پیدا کردند و توضیخ می دهند با مفهوم حرجی که در فتوا 
هست سازگار هست یا نه. اگر از این سه فقیه دو تا تشخیص 
دهند که سازگار است این جدول بسته می شود، لذا جلوی 
یک  در  درمانی  سقط  بلکه  نمی شود  گرفته  درمانی  سقط 

  ویژه نامه علیم فرهنیگ  روز میل جمعیت سال 1400   نمای جواین

19



این جدول  مسیر دقیق و مطمئن تری صورت می گیرد. 
کسی را در نوبت قرار نمیدهد و این جدول جدا از مراجعات 

بسته می شود.
تا به حال به محض این که پرشک تشخیص می داد این 
بچه باید سقط شود دو پزشک دیگر هم که امضا می کردند 
دستور سقط داده می شد. باز در مطالعات میدانی دیدیم 
انحرافات زیادی در عمل رخ داده و فضا جوری شده است 
که فرهنگ جامعه را نسبت به مسئله سقط تغییر داده است. 
این بود که در جلسه ای که با شورای مشورتی قوه قضاییه 
گذاشتیم و پزشک قانونی هم بود قرار شد در مراکز استان به 
صورت روزانه یک قاضی ) بدون لحظه ای عقب انداختن پرونده 
سقط و بدون هیچ گونه نوبت( و پزشک متخصص و پزشکان سه 
نفری این موارد که مربوط به سقط هست را امضا کنند که آن 

گزارشات و بی مباالتی هایی که بوده است کمتر صورت گیرد.

 7 جمعیت  جوانی  طرح  می دانیم  که  طور  همان   
سال بود که در خانه ملت متوقف شده بود با تالش های 
همکارانتان و حضرتعالی این مجلس موفق شد که این 
طرح را به تصویب برساند و االن هم در مرحله ارائه 
 به شورای نگهبان است. در سر راه تصویب این طرح 
تهمت های زیادی متحمل شدید. سوال این است که 
وجود  مجلس  نمایندگان  راه  سر  بر  هم  موانعی  آیا 
آنها  درباره  است  بوده  موانعی  اگر  و  نه  یا  داشته 

توضیحاتی بفرمایید. 

تقریبا 9 ماه شبانه روز روی این طرح کار کردیم تا بتوانیم 
یک طرح پخته ارائه دهیم و با گروه های مختلف جلسات 
متعددی داشتیم و قبل از این که طرح به شورای نگهبان 
نگهبان  شورای  پژوهشکده  و  ها  ارگان  با  مرتبه  دو  برود 
و  گرفت  صورت  طرح  اولیه  .بررسی  داشتیم  جلساتی 
تغییراتی را اعمال کردیم. طرح دو دور به اداره قوانین داده 
و  ابعاد گسترده  بدلیل  اما  گرفت  اصالحاتی صورت  و  شد 
تعداد احکام زیاد طرح، حدود هفتاد  ابهام و چهل اشکال در 
شورای نگهبان گرفته شد و به ما برگشت داده شد. تقریبا 
90 درصد اشکاالت خیلی راحت قابل حل است و ابهامات 
الزم است جلساتی با شورای نگهبانی داشته باشیم تا ببینیم 

چطور قابل حل است.
باید بگویم:  یا نه؟  آیا موانع جدی در کار هست  اینکه  اما 
بر  پارادایم  یک  است.  شیفت  پارادایم  یک  طرح  این  بله. 
بر  که  این 30 سال گذشته  در  ما  مقررات  و  قوانین  تمام 
ما  است.  بوده  فرزند  شدن  کم  و  جمعیت  تهدید  مبنای 
در این طرح داریم به تمام  نقاط مرتبط سرک می کشیم 
موافقیم  اصل جمعیت  با   ما  در حالی که همه می گویند 
عادت  چون  شویم  می  کاریشان  محدوده  وارد  وقتی  ولی 
شکل  گذشته  قواعد  اساس  بر  نگاهشان  نوع  و  کرده اند 
گرفته است ، به تغییر نگاه مقاومت نشان می دهند. لذا یک 
پارادایم  این  باالخره  که  است  همین  مقاومت ها  از   سری 
می خواهد تغییر کند وارد محدوده شان می شویم صدایشان 
بلند می شود یک بخشی هم گفتم در صحبت ها ما در نقطه 
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داریم  قرار  تمدنی  و  اسالمی  استراتژی جمهوری  درگیری 
 و در این نقطه قطعا جبهه استکبار با تمام قوای نرم وارد 
می شود. این موضوع که موضوع خاصی است نمی تواند علنی 
وارد شود به یک سری روش های مختلف گروه های مختلف 
را درگیر می کند و مانع تراشی میکند لذا واقعیت این است 
که در این 8 ماهه 7 خان رستم را گذرانده ایم و متاسفانه 
خیلی وقت ها از سمت خودی ها فشارهایی وارد می شد و ما 
باید فشار ها را تحمل می کردیم . به لطف خداوند مشکالت با 
وجودی که گاهی بسیار سنگین بود با کمک جبهه مردمی 
و بچه هایی که آتش به اختیار و بدون هیچ نوع توقعی بدون 
اینکه خیلی از ایشان را بشناسیم کمک های شایانی به ما 
کردند؛ حل شدند. جاهایی هم بود که توقع کمک داشتیم و 
وظیفه قانونیشان بود به ما کمک کنند اما خالف انتظارمان 
رفتار شد. بعضی جبهه های خودی در بحث تبیین طرح و 
پیوست رسانه ای طرح که ما از چند ماه پیش به آنها گفتیم 
به میدان بیایند متاسفانه کوتاهی کردند . با اینکه از قبل به 
ما قول دادند و بعدا هم تریبون شدند برای شبهات و روایات 
غلط که البته بعدها عذرخواهی کردند. ولی ما هنوز جبران 

جدی که باید ببینیم ندیدیم. 
که  است  طرح  ای  رسانه  پیوست  ما  معضل   اصلی ترین 
این  اول  از  اگر  شاید  کردند.  کوتاهی  انقالب  رسانه های 
پیوست رسانه ای و تبیین طرح به درستی انجام می شد ما 

مشکالت را خیلی راحت تر طی می کردیم.

  در حال حاضر، طرح در چه وضعیتی است؟ ظاهرا 
به شورای نگهبان رفته است و ایرادات گرفته شده که 
90 % قابل حل است. االن نزدیک انتخابات هستیم و 
، فکر  درگیری هایی در شورای نگهبان  وجود دارد 

می کنید این ایرادات چه زمانی رفع شوند؟
در کمیسیونو دستگاه ها و مرکز پژوهش ها و شورای انقالب 
فرهنگی و سازمان برنامه بودجه با این دو روز وقت گذاری 
جمعی، نصف ایرادات را به جمع بندی رسیدیم. یعنی تا به 
که  این  یعنی  جمع بندی  البته  کردیم  اصالح  را   37 ماده 
به فکر باشیم برای هر ایرادی چه راه حلی استفاده کنیم 
آن در  که  داریم  جلسه  هم  فردا  دهیم.  تغییراتی  چه   و 

با  فرصتی  در  باید  و  شود  برطرف  ایرادات  درصد   80-70 
بچه های شورای نگهبان جلساتی داشته باشیم که آن چه 
مد نظر این عزیزان بوده حل شده یا نه که آن ها  با اقبالی با 
قضیه برخورد کردند، نظرشان این است که این امور اصالح 
شود. طبعاً شورای نگهبان درگیری زیادی با مسائل نظارتی 
انتخابات و مسائل مختلف دارد. تا ما این اصالحات را انجام 
دهیم شرایطی پیش می آید که طرح را مصوب کنیم البته 

تصویب نهایی ممکن است بعد از انتخابات یعنی پس از تایید 
شورای نگهبان صورت پذیرد. البته ما از این دولت توقعی 
نداشتیم و امیدواریم این ریل گذاری در زمان تشکیل دولت 

جوان و انقالبی به خوبی صورت گیرد.

 بعد از تایید شورای نگهبان و اجرایی شدن طرح و 
اتمام دوره ی 6ساله ی آن چه اتفاقی برای طرح خواهد 

افتاد؟
است  دیده شده  هم   1400 ابتدای سال  از  اجرای طرح 
تمام  کنیم  تصویب  را  طرح  هم  تیر  در  ما  اگر  یعنی   .
که  هم  مواردی  .آن  است   1400 شعبه  از  طرح  موارد 
ایم  دیده  بودجه  در  نیز  را  باشد  داشته  بودجه  به  نیاز 
قانون  تاثیر  منتظر  یعنی  است  شده  ابالغ  هم  االن  و 
کردیم  انتخاب  ما  که  هم  سال   7 دلیل  ایم.  نمانده 
یعنی  شود.  هفتم  ساله   5 برنامه  با  همگام  که  بود  این 
و  می شود  شروع  هفتم  ساله   5 برنامه  دیگر  سال   2 
می خواستیم با کل برنامه 5 ساله هفتم طرح تمام شود. 
در این 7 سال ما پیش بینی کردیم که طی این طرح 10 
میلیون به جمعیت اضافه شود و بعد ما باید به مراحل بعد 
فکر کنیم که حاال کدام یک از مواد را نگه داریم، کدام 
را تغییر دهیم و مواد دیگری جایگزین کنیم. چیزی که 
برنامه  با  برنامه 7 ساله است و همراه  االن تصویب شده 

ی هفتم. 

  لطفا یک تک جمله به یادگار راجع به طرح تعالی 
جمعیت و خانواده برایمان بگویید یا اگر سخن آخری 

مانده بفرمایید.
برای  خوب  الگوی  یک  خانواده  و  جمعیت  تعالی  طرح 
را  کار  این مدل  بتوانیم  اگر  و  بود  قانونگذاری روی کشور 
در مجلس پیاده کنیم که نمایندگان به جای اینکه بصورت 
پراکنده به تمام مسائل بپردازند ، هر نماینده ای یا گروهی 
از نمایندگان یک مسئله ای را انتخاب کند و وقت بگذارد 
تا آن مسئله را اساسی حل کند. اگر این تمرکز را رعایت 
کنیم و بجای این که من نماینده به همه مسائل بپردازم و با 
هرکدام سطحی برخورد کنم یک مسئله را بگیرم و متمرکز 
روی آن باشم. این می تواند الگوی ترازی باشد . البته نه تمام 
نمایندگان فقط درصدی از آنها، مسئله ای را دست بگیرند 
و یک سری دیگر از نمایندگان را با خود همکار کنند. در 
مجلس هم راه افتاده که مسئله وار به جلو برویم. به عنوان 
مثال برای مسئله ی سهام و بورس هم همین کار را بکنیم 
و دیگر مسائل حیاتی در کشور را حل کنیم، به نظرم بدین 

صورت بتوانیم ریل گذاری خوبی داشته باشیم.
 

اصلی ترین معضل 
ما پیوست 
رسانه ای طرح 
 است که 
رسانه های انقالب 
کوتاهی کردند. 
شاید اگر از اول 
این پیوست 
رسانه ای و تبیین 
طرح به درستی 
انجام می شد ما 
مشکالت را خیلی 
راحت تر طی 
می کردیم.
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حوزه  فعاالن  و  ها  مجموعه  تشکیالتی   آرایش   
جمعیت را  با توجه به وضعیت فعلی جمعیت چگونه 

ارزیابی و تعریف می کنید؟
ما در یک وضعیت جمعیتی بسیار بغرنج هستیم، متاسفانه 
این وضعیت جمعیتی برای تک تک افراد جامعه ایران  بغرنج 
هست. تک تک افراد در سالمندی، افرادی بی کس و کار  
و تنها می شوند؛ سالمندی جمعیت قطعأ در آینده ی پیش 
روی ماست و ما در آینده این سالمندی جمعیت را تجربه 

خواهیم کرد. 
این آینده و  این است که  بدترین سناریوی پیش روی ما 
از آن بن بست  باشد و راه برون رفت  ادامه دار  سالمندی 
باشد. هنوز قسمت خوبش این است که ما در پنجره وسعت 
از  قبل  را  آینده  که  داریم  وقت  هنوز  هستیم،  جمعیتی 
رسیدن به آن به بهترین شکل سناریوی مدیریت شده در 
بیاوریم و از آن سناریو، وضعیت بهتری را برای آینده زندگی 

خودمان، همسرمان، فرزندانمان و کشورمان رقم  بزنیم. 
بعضی دوستان می گویند شاید این بحث اغراق آمیزاست اما 
گفته می شود ما غیر از اینکه به سرعت خیلی باالیی نرخ 
باروری در کشورمان پایین آمد )یعنی  باروری هر زن ایرانی 
در سن باروری به طور متوسط از  6/8 به زیر 2/01  رسید(، 
عالوه بر آن، ما در دنیا رکورد اول سالمندی جمعیت  را 

داریم و  احتماال خیلی شدید تر از کشورهای دیگر با بحران 
پیری مواجه می شویم. 

خود  به  خود  وضعیت  این  داشتند  انتظار  دوستان  بعضی 
ترمیم شود اما آمار سالهای 95 تا 1400 به ما نشان می 
دهد سالی یک دهم از این نرخ باروری نیز کاهش پیدا کرد. 
خوب یعنی در سال 95 که اوج فرزند آوری دهه شصتی ها 
بود، حدود یک میلیون و پانصد موالید در طول سال داشتیم 
و االن در سال 1400 آمار موالید به به حدود یک میلیون 
رسیده  است. این  یعنی ما در واقع در بحث باروری، یک 

سیر رو به نزول و شیب تند داریم. 
خب حاال اینکه در واقع کنشگران جمعیتی این وسط چه 
کار کردند؟ و اینکه نتیجه این فعالیتها  منتج به افزایش نرخ 
باروری شده یا نه؟  قاعدتا باید بگویم باز هم هنوز نمره قبولی 
نگرفتیم ولی قسمت خوبش اینجاست که چون هنوز یکی 
دو دهه فرصت داریم باید برای جبرانش تالش کنیم؛ بله ما 
هنوز یک مقداری فرصت داریم جبران کنیم. در این فرصت 
در واقع باید ببینیم نقطه کنش را در کجا می بینیم؟ کی می 
توانیم به نتیجه مطلوب برسیم؟ حداقلش این هست که ما 
سابقه چندساله از فعالیت ها ی خوب کنشگران جمعیت را  
داریم. در نهادهای مسئول که فعالیتی در این زمینه نداریم 
افزایش جمعیت  زمینه  در  فعالیتی  تاکنون  دولتی  کادر  و 

نقش فعاالن و مجموعه های جمعیتی کشور در 
مطالبه و تحقق سیاست های کلی جمعیت 

 گفتگو با سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، پزشک، مدرس و کارشناس حوزه
جمعیت و عضو شورای راهبردی مجمع ملی فعاالن جمعیت
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انجام نداده است و در نتیجه اگر کاری انجام شده کنشگران 
دغدغه مند کف میدان انجام داده اند که البته هنوز به نتیجه 
نرسیده است. الزم است فعالیت کنشگران نیز آسیب شناسی 
شود، اینکه نقاط ضعف و نقاط قوت کار کجاست؟ و کجاها 

کار شده  و کجاها کار نشده است؟
 تعداد مجموعه ها و فعاالنی که در این حوزه در 
حال فعالیت هستند را مناسب ارزیابی می کنید؟ اگر 

مطلوب نیست چه پیشنهاداتی دارید؟
 به هیچ وجه مطلوب ارزیابی نمی کنم. ما خیلی خیلی باید 
نیاز  و  باشد  عمومی شده  که کنش،  کنشی  کنیم  تالش 
به یک عزم ملی راسخ و حرکت جهادی و کنش مردمی 
این فرهنگ را جابجا کنیم و  تا بخواهیم  و عمومی داریم 
نتیجتا فرهنگ فرزند ناخواهی تبدیل  شود به فرهنگ فرزند 

خواهی.
اینکه ما اگر زمانبندی بارداریمان به هم خورده است، این 
فرزند را بکشیم، این فرد فرهنگ باید تغییر کند، فرهنگی که 
مطلوبیت، زیبایی، پیشرفت و شان زندگی و کیفیت زندگی 
باید  این فرهنگ  تواند تحمل کند  فرزند نمی  با  را همراه 
دگرگون شود و در نتیجه نیاز به یک کنش عمومی داریم؛ 
یک کنش نوآورانه و عمومی؛ منظور از عمومی یعنی برای 
تمام مخاطبین و آحاد مردم شاملیت داشته باشد و آنها را 

در بر بگیرد و استعاره های زندگی را تغییر دهد این یک، 
دوما باید نوآورانه باشد، بسیاری از سیاست های اجرا شده 
در کشور های دیگر که در آن کشورها موفق بوده در بوم و 
فرهنگ ما اینطور نیست؛ در نتیجه باید َخلق روش متناسب 
با بوم خود داشته باشیم، خلق کنش متناسب با این مادر 
در  دیدگاه  این  با  شهر.  آن  در  و  این شهرستان  در  جوان 
واقع دسته بندی تیپولوژی قشری باید داشته باشیم، همه 
اینها باید در نظر گرفته شود. کنش جمعیت ما نمی تواند 
کلیشه ای و با یک الگوی تک واحدی باشد، باید رنگین و 
برای شکل گیری آن  باشد،  باید موثر  باشد، راهکارها  موثر 
مردم،  همه  کردن  درگیر  و  کنش ها  عمومیت  و  شاملیت 
بشود.  باید  نیز  بخشی  اولویت  و  گیرد  موثر صورت  تالش 
کارهایی انجام شده ولی آنها را به هیچ وجه کافی نمی دانیم، 

کارهای  باقیمانده بسیاری داریم.

 برای پر رنگ شدن نقش فعاالن و مجموعه های 
جمعیتی در مطالبه و اثر گذاری موثر بر سیاست های 
پیشنهاداتی  انقالب چه  معظم  رهبر  از سوی  ابالغی 

دارید؟
حل  مردم  دست  به  کار  اصل  کنیم  باور  باید  همه  از  اول 
یعنی  بخورد،  رقم  به دست مردم  باید  اصلی  کار  می شود، 

مردم هستند که اگر بخواهند می شود. این را نیز باید باور 
کنیم که دنیا با ساختار مدرن اداره می شود،  باید یک یک 
در کشور محقق شود.  اتفاق  این  تا  کند،  تغییر  ساختارها 
مسئولین باید ورود کنند به این عرصه و تمام امکانات را 

باید بیاورند، بیت المال و امکانات دولتی را باید بیاورند. اما 
اصل، تغییر زاویه دید و فرهنگ سازی است که باید صورت 
گیرد و کنش مردمی باید رقم بخورد، مِن کنشگر با همسرم 
با مادرم با خواهرم چه تعاملی انجام می دهم که در پی آن 
اوالً  کنم؟  منتقل  می توانم  را  فرزندآوری  محبوبیت  تعامل 
چگونه برای خودم می توانم این را عملیاتی کنم و چگونه 
برای خودم می توانم َخلق الگو کنم که شکوفایی من گره 
بخورد به شکوفایی خانواده من و شکوفایی اجتماعی من؟ 
تعالی همه اینها باید به صورتی باشد که همه با هم به صورت  

واحد تعریف شود و به صورت یک  هم افزار تعریف شود.
فعالیت  بین  و  شان  شکوفایی  بین  نباید  ما  جوان  مادران 
اجتماعی شان انتخاب کنند، بین کنش اجتماعی و مادری 
انتخاب کنند. مادری باید تسهیل شده باشد و روان  اتفاق 
در  و  شود  سازی  عمومی  و  کشف  باید   آن  روش  بیفتد. 
باشند، نخبگان دخیل  این مسئله، خود مردم دخیل  حل 
باشند. هیچ کس را نباید کنار بگذاریم، همه باید بیایند وسط 
میدان، درگیر کردن گروه های کوچک مردم و درگیر کردن 

خود اقشار مردم الزم است.
 مادر دهه 70 مادر دهه 60  مادر دهه 80  که تازه وارد 
از دیدگاه های  را  فرزندآوری  اینها مفهوم  راه می شود،  این 
اقدام به فرزند آوری  انگیزه های متفاوت  با  متفاوت دارند و 
می کنند. همانطور پدری که میخواهد فرزند آوری کند اینها 
باید متناسب با موقعیت افراد درگیر شوند، نیت های خالصانه 
را جمع کنیم و با بصیرت کنش انجام دهیم. چون متاسفانه 
تعدادی از این کنش های اجتماعی که داریم به ضد خودش 
تبدیل می شود یعنی گارد اجتماعی را افزایش می دهد، چون 
ما فقط رفتیم که تبلیغ کنیم و از قبل بررسی نکردیم کدام 
تبلیغ کدام کنش موثر خواهد بود؟ این نکته ای هست که 
باید در نظر گرفته شود. باور کنیم تغییر در جامعه امروزی 
بخواهند.  باید  مردم  را  این  نمی پذیرد.  انجام  ساختارها  و 
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کنش های مردمی را باید راه اندازی کنیم و قدر بدانیم.

بودن  ابعاد  ذو  دارد  وجود  که  دیگر  مسئله  یک   
شناختی،  )پزشکی،جامعه  است  جمعیت  موضوع 
می  فکر  نکته،  این  به  باتوجه   .)... و  فرهنگی،فقهی 
کنید یک مجموعه یا فعال فرهنگی چگونه باید به این 

عرصه با توجه به این مسئله ورود داشته باشد؟
فعال فرهنگی می آید وسط میدان و با  تمام دلسوزی خود 
تمایل  افزایش   برای  مثاًل  بردارد؛  موثری  قدم  می خواهد 
برای کاهش سقط در  یا  یا فرزند آوری  باروری  به  مادران 
کشور یا هر چیز دیگر. فعال فرهنگِی ما که متخصص همه 
چیز نیست، او نبض جامعه و نبض مردم دستش هست و درد 
را حس می کند و می خواهد کنشی انجام دهد، حتماً حتماً 
الزم هست از تجربه و متخصصین مختلف استفاده شود و 
اگر می خواهد کمکی  اگر می خواهیم کمکی کنیم، رسانه 
کند، فعال فرهنگی و کنشگر ما اگر می خواهند کمکی کنند، 
همگی اگر می خواهند کمک کنند، باید بیایند  وسط میدان 
و با هم افزایی در سطح میدان امکان بهره گیری از نظرات 
تخصصی را برای کنشگران میدان فراهم کنند و کنشگران 
وسط میدان باید در نهایت استفاده از این کلیت میان رشته 
ای با استفاده از تمام این ابعاد بتواند در وسط صحنه خلق 
روش نوآورانه نماید؛ منتها با دقت و مالحظه که آن حیطه 
ها را خدشه دار نکنند و مبادا کارش در دراز مدت به عکس 

خود منطبق شود؛ در نتیجه کنشگران باید از حضور نخبگان 
و متخصصین در اتاق های فکر خود بهره کافی ببرند.

 در سالیان اخیر پس از تغییر سیاست کلی کشور 
در زمینه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، رهبر معظم 
با کارشناسان و متخصصان  انقالب اسالمی هم صدا 
و  فرزندآوری  زمینه  در  فراوانی  تاکیدات  جمعیتی 
حفظ جوانی جمعیت کشور داشته است. اما به فرموده 
خود ایشان علی رغم همه این تاکیدات اتفاق مثبتی 
حیث  از  را  مساله  این  است.  نیفتاده  زمینه  این  در 

فرهنگی چگونه ریشه یابی و ارزبابی می کنید؟ 
آن  از  زودتر  بدهند  را  اصلی  رهبر هشدار  اینکه  از  زودتر   
نخبگان و خبرگان ما باید هوشیار می شدند و زمینه سازی و 
بسترسازی الزم را انجام می دادند خالصه کارد به استخوان 
رسید و به جایی رسید که حضرت آقا وارد شدند و هشدار 
و  مدیران  از  بعضی  چون  نیفتاده،  اتفاقی  هم  هنوز  دادند. 
نگرفته  را جدی  مسئولین دولتی همچنان هشدار رهبری 
اند. اینقدر صرف دغدغه های سیاسی و داستان های قدرت  
مسئولین   از  خیلی  اند  کرده  فراموش  که  اند  بوده  روزانه 
مسائل مهم و زیربنایی و درازمدت مثل جمعیت برای آنها از 
اولویت ها نیست و خارج از اولویت است. مجلس و دولت ما 
باید بعد از این که حضرت آقا هشدار دادن تالش می کردند 
که نکردند، این را هم بگویم که ما یادمان رفت که این خود 
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اداره  را  انقالب کردند و خود مردم جنگ  بودند که  مردم 
کردند. دولت فقط تسهیل گری داشت و این جا ما کار را رها 
کردیم و فقط می گویم دولت و مجلس و مسئولین؛ درست 
است آنها به وظیفه خود عمل نکردند ولی یادمان باشد ما 
نیز وظیفه ای بر عهده داریم. از قدرت هر یک نفر برای خلق 
پروژه نوآوری و  ترغیب و تشویق مردم به فرزندآوری غافل 
شدیم و تقصیر را گردن دولت و مجلس انداختیم. همه اینها 
بی ربط نبوده منتها فرصت را از ما گرفته است. کارهایی که 
انجام ندادیم، پزشکان ما، نخبگان ما  انجام می شد را  باید 

و در واقع مجموعه های کنشگر مردمی ما نیز غافل شدند.
  هر چند که فعالیت های فوق العاده ای در کشور انجام شد 
ولی هنوز تالش خیلی کم است و رهبری که در مقابل جنگ، 
تحریم، برجام و موارد دیگر هرگز نفرمودند دهشتناک است 
یا نه فرمودند پشت انسان به لرزه می افتد در مورد بحث 
جمعیتی، این تعبیرات را به کار بردند. مسئله ای که در این 
حد بزرگ بود باید آرام و قرار را از چشمان ما می گرفت 
ولی واقعاً در این حد وارد کنِشِِ میدانی نشدیم، هر جا وارد 
شدیم جواب هم گرفتیم اما این جوابها چون زمان می خواهد 
تا محقق شود در واقع باید خیلی تکثر و تنوع پیدا   کند،  
یک بخش از کنش ها خیلی عالی بود، یک بخش از کنش 
ها خنثی  بود و یک بخش تاثیر نداشت و یک بخش از کنش 
ها متاسفانه نتیجه معکوس داشت. وقتی با بصیرت راه را 
انتخاب نکردیم این می شود. االن باید راه را درست انتخاب 
کنیم و کار به جا و درست و متکثر انجام دهیم. ناامید نشوید 

دو دهه فرصت داریم برای جبران مافات.

تشکیل  زمینه  در  باورهایی  گذشته  سالیان  در   
خانواده و فرزندآوری در جامعه ما شکل گرفته است 
)مانند »تاخیر در ازدواج«، »افزایش طالق«، »فاصله 
به  زوج ها  تمایل  »عدم  فرزندآوری«،  تا  ازدواج  زیاد 
باالی  »نرخ  و  تک فرزندی«  »رواج  شدن«،  بچه دار 
سقط جنین در کشو« ( از طرفی کشور ما به سرعت در 
حال پیر شدن است و به گفته کارشناسان جمعیت در 
یک قدمی تله جمعیتی قرار داریم. با این اوصاف چه 
باورهای شکل گرفته  تغییر  برای  راهکارهای موثری 
قبلی جهت برون رفت از خطر کاهش و سالخوردگی 

جمعیت پیشنهاد وجود دارد؟
در سیاست های جمعیتی و فعالیت ها و وقتی می خواهیم 
باید  داریم.  ساده انگاری  کنیم  پیدا  را  مشکل  این  عمق 
سری  یک  نیست،  اقتصاد  معضل  فقط  بشویم.  تر  عمیق 
با  من  زیبایی  یا  خوشبختی  اینکه  مثل  داریم  پارادایم 
فرزندآوری به خطر می افتد و یا  پیشرفت های اجتماعی 
یا  می افتد،  خطر  به  فرزندآوری  با  من   استقالل  و  من 

و  بودن  چشم  نور  مثل  فرزندآوری  استعاره های  اینکه 
عصای  و  مادر  و  پدر  قدرت  و  اعتبار  مایه  و  خانه  برکت 
به  شده  تبدیل  متاسفانه  ها  استعاره  این  همه  و  پیری 
فاجعه، دردسر و گرفتاری گودزیالی دهه 90 و هیوالی 
در  هایی هستند که   انگاره  اینها  غیره. همه  و   90 دهه 
ذهن افراد جامعه ایجاد شده  و کف جامعه را تغییر داده 
انسان  از کشتن یک  اند. مثل سقط جنین، سقط جنین 
تبدیل شده به انداختن یک شیء. سقط جنین به راحتی 
جوان  مادر  جوان،  دختر  است،  شده  یک شیء  انداختن 
که هنگام ذبح یک جوجه تحمل ندارد، همان مادر جوانی 
که اگر یک کودک به زمین بخورد، ناراحت می شود، این 
او را دور  از  بین می برد و  را  مادر جگرگوشه های خود 
می اندازد! او را سقط میکند چون با زمان متناسب مادر 
به دنیا نیامده! و مادر نگران است که یکی از سیستمهای 
که  تاریخی هست  پیچ های  اینها  بیفتد!  عقب  زندگی اش 
گذشته  به  را  تاریخ  پیچ  توان  نمی  برگشت،  توان  نمی 
برگرداند.  ایده ها و باورهایی را باید درست کنند،  باید 
که  ایجاد شود  مادران  برای  بدیع  و  های جدید  استعاره 
و  شیرین   مادر  ذائقه ی  در  را  باروری  و  آوری  فرزند 
حرفهای  تحقق   با  بلکه   شعار  با  نه  کند،   خواستنی 
باید  کردن.  تصویرسازی  و  کردن  باورسازی  با   شدنی،  
زندگی سرشار از  غنا و گرما و صمیمیت را تبلیغ کرد، 
یعنی به مخاطب بگوئیم زندگی خودت را در 10_20 سال 
آینده ترسیم کن، زندگی خودت، همسر و فرزندت را، ببین 
پارادایم حاکم بر ذهن ما از چه جنسی هستند و متناسب 
با آن صحنه را بچینیم.  البته این کاری هست که  بسیاری 
از کنشگران ما شروع کردند و ایده های زیبا انجام دادند و 
ایده های دیده نشده خلق کردند. باید برای مادران  جوان 
الگو هایی ارائه کرد که دغدغه هایشان را جواب دهند و 
داشته  باشد  ها  شکوفایی  از  تلفیقی  که  مدلهایی  بتوانند 

باشند، هم در زندگی خودشان و هم در زندگی دیگران. 
حل  را  اقتصادی  مشکالت  باید  انشاءاهلل  نیز  آینده  دولت 
کند و امور را برای فرزندآوری مردم تسهیل کند، یعنی از 
معیشت خانواده حمایت کند و بستر را برای خانواده های 
پرجمعیت و پر فرزند فراهم کند که شرایط بهتری داشته 
باشند تا در جامعه مردم برای فرزندآوری ترغیب شوند و به 
آنها فشار نیاید. دهک های پایین جامعه باید حمایت شوند، 
بسیاری از افراد دهک های پایین تمایل دارند یکی دو فرزند 
اجازه  ایشان  به  اقتصادی  مشکالت  منتها  باشند،  داشته 
نمی دهد. دولت باید برای عموم مردم حمایت کافی و وافی 
بکند و باید زمینه های تسهیل شرایط فرزندآوری را فراهم 
کند. این مطالبه مادر از دولت است ولی همچنان میگویم 

اصل داستان و قلب داستان مردم هستند.

 دولت آینده
 نیز انشاءاهلل
 باید مشکالت
 اقتصادی را حل
 کند و امور را
 برای فرزندآوری
 مردم تسهیل
 کند، یعنی از
 معیشت خانواده
 حمایت کند و
 بستر را برای
 خانواده های
 پرجمعیت و پر
فرزند فراهم کند

  ویژه نامه علیم فرهنیگ  روز میل جمعیت سال 1400   نمای جواین

25



سمت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  که  شد  چه   
تنظیم  سیاستهای  کردن  پیاده  و  جمعیت  کاهش 
خانواده رفت؟ آیا سازمانهای بین المللی سیاستهای 

تنظیم خانواده را در همه کشورها دنبال می کردند؟
البته اساس این بحث جمعیتی نیست بلکه بیشتر امنیتی 
اما آنچه  باید به متخصصان امنیتی واگذار شود.   است و 
ملموس است این است که سعی کرده اند عملیات تهدید 
حدود  تا  بعضیها  کنند.   جاری  دنیا  تمام  در  را  نسل 
ساختار  فطرت  بعضیها  دادند،  انجام  را  تصمیمات  زیادی 
اقدامات  با  بعضیها  و  داد  انجام  را  آن  اجتماعی شان 
مطلب  این  فرمان  به  گوش  اجرایی،  برنامه ریزی شده ی  

شدند. 
نسل  تهدید  است  ممکن  یعنی  سومیم  گروه  جزء  ما 

سیاست عام برای همه جهان و به ویژه برای جهان سوم 
)اصطالحا( در حال پیشرفت بوده باشد ولی ایران واقعاً یک 
افتاد؟  اتفاق  این  این مطلب شد. چرا  پروپاقرص  مشتری 
دو مولفه بسیار موثر بود یکی دیدگاههای مدیریتی، چون 
ما وضعیت خیلی خوبی داشتیم و تی اف آر )نرخ باروری 
کل(، در بعضی جاها به طور میانگین 6 و نیم بود و عماًل 
اتفاق  داشت  جمعیت  ساختار  در  بزرگی  خیلی  کفه  یک 
معروف  دهه شصتی  االن  که  ما  عزیزان  این  که  می افتاد 
از  مدیران   از  تعدادی  اند.  اندیشه  آن  محصول  هستند 
کمبود امکانات ترسیدند و شاید با دلسوزی مطلق تصمیم 
بر تحدید جمعیت نمودند. مباحثی مثل دو و سه شیفته 
شدن مدارس  از جمله مباحث عینی بود که ایشان با تکیه 

بر آن ابراز تمایل به این امر کردند.

راهکارهای برون رفت کشور از بحران جمعیتی

سوابق اجرایی: 
• رئیس مرکز تحقیقات سرطان

• رئیس مرکز جامع کنترل سرطان
• استاد تمام کرسی جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

• بنیانگذار و مجری آموزش پزشکی جامعه نگر در جمهوری اسالمی ایران
• عضو جامعه جراحان ایران و امریکا

)WHO( مشاور سازمان جهانی بهداشت •

گفتگو با پروفسور محمداسماعیل اکبری
متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از دانشگاه جانزهابکینز امریکا، 

فلوشیپ جراحی قفسه صدری، فلوشیپ جراحی ترمیمی
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با  مرتبط  بین المللی  ساختارهای  حقیقت  در  دوم  نکته   
موضوع بودند. ما در اوایل انقالب مدیر باتجربه ای که سابقه 
انقالبی و تجربه مدیریتی داشته باشد نداشتیم و مدیران ما 
در همه زمینه های اجتماعی علیالخصوص در حوزه وزارت 
بهداشت، بیشتر مقلد از ساختارهای سازمانهای بینالمللی 
بودند. در بسیاری موارد هدایت های سازمانهای بین المللی 
برای وزارت بهداشت ما  علمی، تخصصی و موثر در سالمت 
مردم بود اما در مورد تصمیمات جمعیتی ما بیش از حد 

تسلیم شدیم.
در  باید  بود  درست  اگر  حتی  جمعیتی  تحدید  طرح 
متوقف   70 سال  حدود  در  و  اجرا  کوتاه،  زمانی  ی  برهه 
می شد، اما چنین نشد  و مجریان بالفطره قدرتمند این 
نگرشهای بینالمللی در این زمینه برای ما کف زدند و اغلب 
که  مصداقی  یک  عنوان  به  ایران  بینالمللی  سمینارهای 
خوب تحلیل جمعیت کرده است مورد عنایت قرار گرفت  
جایزه  زمان  آن  در  امر  مسئوالن  و  ایران  به  که  جایی  تا 
کنترل جمعیت  در  نوعی محصور  به  را  البته همه  دادند. 
کردند. اینها هم مزید بر آن نگرش مدیریتی شد و حقیقتاً 
تا  کردیم  دنبال  جدی  بسیار  را  جمعیت  کنترل  کار  ما 
جایی که هیچ کشوری در دنیا در طول هفتاد سال گذشته 
آینده اش در  و چهره  است  نداشته  افت جمعیتی  چنین 
فردیم  به  منحصر  واقعا  ما  است.  نشده  این حد خطرناک 
جمعیت شناختی  درسی  کتاب های  در  جهت  همین   به 
دنیا ایران همیشه به عنوان یک مصداق عملیاتی موفق در 
بحث کنترل جمعیت مورد تمثیل قرار می گیرد. بنابراین 
بنده اصرار دارم که طراحی تهدید جمعیت در ایران مثل 
خیلی از کشورهای دیگر در خارج از مرزها صورت گرفت 
و در داخل مرزها ما به دلیل نگرش اشتباهی که از مسائل 
اجتماعی داشتیم آنرا بصورت خیلی عجیب و غریب اجرا 
کردیم و رصدی بر آن نداشتیم در حالی که جمعیت مقوله 

ای قابل پیش بینی است.

هر  شدیم،  دچارش  که  جمعیتی  سقوط  این  در   
کدام از نهادها یا گروههای فکری و گروه های مرجع 

چه سهمی داشتند؟ 
جامعه  در  که  کاری  هر  برای  مختلف  زمینه های  در 
دخالت  چهارگانه ای  مولفه های  بگیرد  شکل  می خواهد 
یعنی  حکومتی  مولفههای  حاکمیتی،  مولفه های  دارند. 

دولت، مولفه تولیتی و ملت. 
زمینه  این  در  افتاد.  اتفاق  همین  هم  جمعیت  زمینه  در 
تحدید  باعث  حقیقت  در  که  دیدگاه هایی  با  حاکمیت 
جمعیت شد مخالفت نکرد، بلکه مجری این کار شد. مثاًل 
وقتی به کشور ما گفتند به شما وام می دهیم برای اینکه 

تنظیم جمعیت خود را به خوبی انجام دهید، همه مملکت 
خوشحال شدند، حتی حکومت هم خوشحال شد که چقدر 
وام دریافت کردیم )150 میلیون دالر(. اما متولی این کار 
برای  چون   بود.  بهداشت  وزارت  حقیقت  در  )تولیت( 
مادر  موضوع سالمت  با  مرتبطی   بسیار  ابعاد  فرزندآوری 
و جنین دارد و محدود کردن آن هم یک ارتباط دقیق و 
میگوید:  دارد. جمعیتشناس  موضوع سالمت  با  تنگاتنگی 
ساختارهای  با  شما  مگر  ندارد  امکان  جمعیت  تهدید 
از آن ساختارها را سقط  مختلف قطع نسل کنید و یکی 
جنین معرفی می کند. اما همه اینها در حوزه تولیت صورت 
می گیرد چون حکومت هم مخالفتی با اوامر و دیدگاهها 
از  این حوزه  در  واقعی  معنای  به  است  نداشته  تولیت  ی 
طرف تولیت تاختی صورت گرفته است تا جایی که عمل 
از  قبل  در  که  مرد  بر  منی  مجرای  قطع  یعنی  وازکتومی 
در  بود،  فعل حرام  ره   امام  مقلدان حضرت  برای  انقالب 
حکومت اسالمی توسط وزارت بهداشت طراحی و اجرا شد.

و  نظر شما مهمترین عوامل کاهش جمعیت  به    
فرزندآوری  به  ها  خانواده  رغبتی  بی  یا  رغبتی  کم 

چیست؟
فرزندآوری  با  رابطه  در  مسئله  ترین  مهم  فرهنگی،  ابعاد 
است. مسائل اقتصادی و ناباروری و ... مهم است اما هرگز 

ارزش آن به اندازه ی موضوعات فرهنگی نیست.
را  فرهنگی  موضوع  این  کنم.  عرض  مصداقی  نمونه  یک 
دقت کنید. آیا در دهه شصت ما بهترین وضعیت اقتصادی 
را داشتیم؟ ما تلخ ترین وضعیت اقتصادیکه شاید از همین 
حاال هم تلختر بود در دهه 60 تجربه کردیم. هم تحریمها 

بودند هم جنگ هم تازه انقالب کرده بودیم. 
احیای  فرهنگ  بود.  فرزندآوری  فرهنگ  ما  فرهنگ  ولی 
االن  همین  یا  بود  جمعیت  احیای  فرهنگ  بود  حیات 
عزیزان من، چه دختر چه پسر که به حمداهلل وضع مالی 
ازدواج  دیرتر  ازدواج می کنند هم  کمتر  دارند، هم  خوبی 
می کنند  اگر هم ازدواج  کردند کمتر بچه می آورند. بدترین 
کار این بود که بگوییم بچه بد است و آن را به زبان های 
مختلف مطرح کنیم. دیدگاه های دولتی به جای خود ولی 
حوزه تولیت که وزارت بهداشت بود بسیار زیاد برای کار 

فرهنگی در زمینه کنترل جمعیت عمل کردند.
در حال حاضر مستقیم نمی توان گفت جمعیت بد است 
از  حمایت  اسم  به  دروغ  یک  با  که  افرادی  هستند  ولی 
غربالگری، کل بحث حمایت از جمعیت و فرزندآوری را زیر 
سوال می برد. در حالی که قانون مجلس اصال غربالگری 
این طرح  افراد  این  نکرده است و من مطمئنم  را ممنوع 

مجلس را یک بار هم نخوانده اند.

  ویژه نامه علیم فرهنیگ  روز میل جمعیت سال 1400   نمای جواین

27



جوانی  طرح   53 ماده  قانون  حتما  می کنم  خواهش  من 
جمعیت را که مصوب شده در مجلس شورای اسالمی برای 

آگاهی مردم بنویسید. 
قرار  بین المللی  سازمان های  خطاب  و  عتاب  مورد  ما 
و  نیستید  قائل  حرمت  معلولین  برای  شما  که  گرفتیم 
این  به  را  میکشید و سقط میکنید. هیچکس راجع  آنها 
قضیه حرف نمی زند. خیلی جالب است راجع به حفاظت از 
معلول کسی حرف نمی زند. بعضی از علمای ما سقط را در 
هر صورتی ممنوع می دانند. تاکید میکنم در هر صورتی. 
بعضیها اصرار دارند فقط هرج ایجاد نشود وگرنه هر سقطی 
من  بگوید  اسالمی  اگر جمهوری  نمیدانند. حاال  را حالل 
برای  فقهی  فتوای  هیچ  دیگر  میدارم  بر  مادر  از  را  هرج 

سقط نداریم.
بعضی  مگر  نمی کند،  صحبت  هیچکس  اینها  روی  اما   
مسئله  بنابراین  بله  محدود.  خیلی  هم  آن  ما  عزیزان  از 
فرهنگی مهمترین مسئله است چه برای تحدید جمعیت 
و چه برای فرزندآور. باید کار فرهنگی فرزندآوری مد شود 

و جا بیافتد.

حوزه  در  گذشته،  سالیان  در  معتقدند  برخی   
به  فرزندآوری  به  راجع  نادرستی  اطالعات  پزشکی 
عوارض  بارداری  اینکه  مانند  است.  شده  القاء  مردم 
یا مطالبی درباره سزارین و  جسمی برای زنان دارد، 
ترغیب به آن و سن مناسب باروری و ... .به نظر شما به 
عنوان یک پزشک و صاحب نظر در حوزه پزشکی در 

این زمینه چیست؟ 
بار  هر  با  کرده  ثابت  علم  است.  فرهنگی  حرف  همین 
زن  بدن  به  محکمی  خیلی  مالت  با  آجر  یک  بارداری، 
و  ایرانیها  شرقیها،  غربیها،  علمی  مقاالت  می شود.  اضافه 
همه وجود دارد ولی آن موقع حرف فرهنگی غلط دیگری 
گاهی  حاال  است  مهم  فرهنگی  کار  بله  بنابراین  می زدند. 
اوقات حرف های درست قاطی حرف های غلط می شود. با 
اینکه شما حرف غلط بزنی نمیتوانی کار فرهنگی را جلو 
 : اول  مولفه  است  مولفه   4 بر  مبتنی  فرهنگی  کار  ببری. 
اینکه علم  . بدون  بدون دانش نمیشود کار فرهنگی کرد 

مطلب را با جزئیات داشته باشید.
 دوم: اعتقاد است که باید تبیین بشود من که اعالم می کنم 
سلولهای  و  میشود  باردار  خانم  جوانی  به  منجر  بارداری 
عضالنی بازسازی میشوند و این جوانتر میشود و اگر یادش 
بدهیم چطوری ورزش کند قبل و بعد از بارداری طول عمر 
باید  بر علم است.  این یک کار فرهنگی مبتنی  می گیرد، 
طوری حرف زده شود و منعکس گردد که مردم معتقد به 

این حرف باشند. 
کنم  فراهم  امکاناتی  باید  من  یعنی  عمل؛  سوم:  مولفه   
زمینه  در  مثاًل  است  اعتقاد شده  به  منجر  که  دانشی  که 
جمعیت برای فرزندآوری به نتیجه برسد. مثال مادر نگران 
و...  پوشک   ی  تهیه  و  فرزند  کودک  مهد  و  خود  شغل 
را  نگرانی ها  این  باید  است.  فرزندآوری  از  پس  مشکالت 
شود.   عملیاتی  تا  کنم  کار  رفعش  برای  باید  و  بشناسم 
است.  فردی  عمل  به  نسبت  عمومی  عمل  چهارم:  مولفه 
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مد  کارها  این  جوانها  قول  به  کارها.  این  کردن  مد  یعنی 
مادر  که  شود  عزیز  و  مهم  آدمی  شخصیت  یعنی  بشود. 
و  باشد  بیشتری  فرزندان  پدر  باشد، که  بیشتری  فرزندان 
حکومت این را بفهمد و عملیاتی کرده باشد. برای پدر و 

مادر با فرزندان بیشتر حرمت بیشتری قائل شود.
 همانطور که عرض کردم این مسائل فرهنگی مهم است 
باشد  عمل  و  اعتقاد  علم،  بر  مبتنی  باید  شاخصهایش  و 
و  میشود  ماندگار  بود  مبتنی  اینها  بر  شاخص ها  این  اگر 

فرهنگسازی می کند.

ابالغ سیاست های  از  که  سالی هست  ده   حدود 
کلی جمعّیت توسط رهبر معظم انقالب میگذرد ولی 
همانطور که خود رهبری هم فرمودند اقدام جدی و 
تفاوت موثری اتفاق نیفتاده است. هر یک از نهادهای 
عنوان  به  دارند.  موضوع  این  در  ای  وظیفه  مسئول 
وزارت  گذشته  و  موجود  ساختارهای  از  که  شخصی 
مسئولیت  و  هستید  مطلع  کامال  درمان  و  بهداشت 
به  بهداشت که  نظر شما وزارت  به  دارید،  و  داشتید 
االن  آیا  دارد،  عهده  بر  را  کار  این  تولیت  شما  قول 
رویکرد کالن و دستورالعمل های این وزارتخانه مطابق 
با سیاست های کنترل جمعیت است یا اینکه مطابق 
با سیاستهای کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری  

است؟ مستنداتی در این زمینه وجود دارد یا نه؟
دقت  به  هست  بند   14 در  که  را  کلی  سیاست های    
بخوانید، فقط مربوط به مسئله وزارت بهداشت نیست اما 
باشید. حاکمیت،  داشته  یاد  به  را  بهداشت  وزارت  تولیت 
حکومت، تولیت و ملت هر چهار مولفه های موثر عوامل 
اجتماعی در سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم 
رهبری هستند و هر یک از این چهار تا وظیفه دارند و هیچ 
کدام یک قدمی برای این کار بر نداشتند. حاال بعضی وقتا 
کارهای کوچکی انجام شده است اما یک کاری که بتواند 
طوری فرهنگ سازی کند یعنی دانش و اعتقاد مردم را باال 
کند صورت  فراهم  برایشان  را  دانش  این  به  و عمل  ببرد 
نگرفته است.  هیچکدام از ساختارهای حاکمیتی، حکومتی 
و تولیتی یعنی وزارت بهداشت، برای مردم چنین نکرده اند 

و ما سال به سال عقب نشینی داشته ایم.
 سکوت خودش بدترین کار است. کسی که آشکار موضوع 
اعتقادی  باشد،  فنی  بحث  داد.  جواب  میشود  را  میگیرد 
باشد، تخصصی، عقالنی، قانونی هرچه باشد می شود جواب 
داد ولی اگر اینکه هیچ کاری نکنیم خودش یعنی یک کار 

بد کردن، یعنی یک کار که باید اتفاق نیفتاده است. 
این همه  چرا  گذارد؟  نمی  کنگره  دانشگاهی  هیچ  چرا   
داریم،  دانشگاه ها  در  رهبری  معظم  مقام  محترم  نماینده 

نمی گذارند؟  ابهامات  به  پاسخگویی  برای  جایی  یک  چرا 
پاسخگویی  بایدکرسی های  فرمودند  هم  رهبری  خود 
بگذارند. جواب سوال مردم را بدهید. هر کسی می تواند 

جواب دهد. مسئول جواب دهد. متخصص جواب دهد. 
من نمیخوام ایران را محدود کنم به ساختار حوزه سالمت، 
باید حرکت کنیم.  گله من از ساختارهای فرهنگی  همه 
اقتصاد و  از ساختار های تخصصی حوزه سالمت و  کمتر 
امنیت و غیر ذلک نیست. معتقدم آنها هم خیلی کوتاهی 
کردند. برنامه ریزی عملیاتی علمی برای جمعیت نداشتند.

 اگر بخواهیم ساختارهای حاکمیتی و ساختارهای 
تشریح  شما  خود  که  زدگی  غفلت  این  از  فرهنگی 
می  پیشنهاد  را  راهکاری  چه  بیرون بیایند  فرمودید 

دهید؟ 
باید  فقط  زنیم  می  حرف   جمعیت  به  راجع  وقتی  چرا 
ساختارهای  چون  رهبری؟  فرمایشات  به  بدهیم  ارجاع 
مقام  اند.  نکرده  کار  ما  اجرایی  ساختارهای  و  علمی 
درست  را  تاریخ  امیدوارم   _  91 سال  در  رهبری  معظم 
یک طرح  و  بودند محضرشان  رفته  عده  یک  که  بگویم_ 
که  ایشان  بردند خدمت  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  از 
در حقیقت مهندسی فرهنگی کشور بود و خیلی هم چیز 
های خوبی در خود دارد و خوب طراحی شده  است. االن 
آقای جهانگیری  و حتی  است  قبول کرده  دولت هم  این 
این  اجرای  مسئول  جمهور  رئیس  آقای  معاون  عنوان  به 
روز  همان  انقالب  رهبر  ببینید  ولی  است  فرهنگی  طرح 
که اینها را تائید کرده اند گفته اند این ها باید بشود قانون. 
یعنی توپ را به زمین حاکمیت انداختند. این خیلی حرف 
باید  این  آقا که  این فرمایش  از  بعد  مهمی است. مجلس 
در  دلسوزانی  و  مسلمان ها  بچه  عده  یک  قانون،  بشود 
سنین مختلف با تخصص های متفاوت من جمله تخصص 
جمعیت شناسی رفتند وارد میدان این کار شدند. با کمک 
طرح  همین  نشستند  چندم  بار  برای  مجلس  های  بچه 
جوانی جمعیت و تعالی خانواده را نوشتند. در دوره های 
ببینید  بودند کمک نکردند.  بلد  آنهایی که  قبلی مجلس، 
اعتقاد وجود  اعتقاد نداشتند،  این خیلی مهم است یعنی 
نداشت و نقطه ضعف هایی وجود داشت که مجلس قبلی 
و مجلس قبل از این مجلس هر دو تا بهانه ای به دستشان 
نکردند.  و هیچ کاری  این طرح  به  نگذارند  آمد که محل 
نمایندگان  همان  از  تعدادی  همت  به  جدید  مجلس  این 
دلسوز قبل و با نمایندگان انقالبی جدید و بعد با اعتقادی 
اول  روزهای  همان  در  و  آمدند  شد،  پیدا  جامعه  در  که 
کردند. حاال  اعالم وصول  را  تشکیل مجلس جدید، طرح 
نماینده  آن  ببینیم  باز  ولی  به یک جایی رسید.  بحمدهلل 
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های جا افتاده که بلدند به میدان نیامدند و من واقعا گله 
می  نگهبان  محترم  شورای  به  طرح  این  که  وقتی  مندم. 
ابهاماتی  ایرادات و  رود و شورای محترم نگهبان، به حق، 
می گیرد این یعنی اینکه خوب ننوشته ایم. اصل مطلب که 
از ِشبه علم ها و  افتاده: یکی  اتفاق  تا  اما دو  ندارد  اشکال 
ضد فرهنگ ها  ترسیدیم و خواستیم خودمان را روشنفکر 
جلوه بدهیم. دوم در نوشتن بعضی بندها. واقعا من گاهی 
فکر می کنم خدایا کاش شغلم را رها می کردم، جراحی را 
کنار می گذاشتم و مجلسی ها را به دست می آوردم که که 

اینقدر حاشیه به این نزنیم. 
من گله دارم. از تمام مقامات مسئول حاکمیتی گله دارم. 
از تمام مقامات در مجلس، در قوه قضاییه، در ساختار های 
بهداشت(  )وزارت  تولیت  جمله  من  حاکمیت  به  وابسته 
است،  سالمت  من  به  مربوط  حوزه  مندم.  گله  شدت  به 
این حوزه که خیلی خیلی گله مندم.  امورات فرهنگی  از 
حاال گله های من به جایی نمیخورد ولی میخواهم مسئله 

را تبیین کنم. 
محترم  به شورای  االن  و  مجلس  در  افتاد  اتفاق  این  حاال 
نگهبان رفته است. همه باید کمک کنند این ابهامات را رفع 
کنیم. چرا حتی برخی ساختارهای حاکمیتی خوشحال می 
شوند وقتی تاخیر پیدا می شود در امر جمعیت؟ در حالی 
اتفاق  این  بشوند،  عرق  باید خیس  بسوزانند،  دل  باید  که 
هنوز نیفتاده است، هنوز دل ها به این نقطه نرسیده است 
که ان شاءاهلل به حق زهرای اطهر سالم اهلل علیها و به حق 
حرمت موال امیرالمومنین علیه السالم در درگاه الهی این به 
دل همه بیفتد که چقدر این مساله جمعیت اهمیت دارد و 
مثل رهبری معظم، بقیه هم دل هاشیشان بسوزد و احساس 

ناراحتی کنند از این موضوع جمعیت و به میدان بیایند. 

 آقای دکتر مدام از ساختارهای حکومتی و وظیفه 
اگر صالح می دانید سخنی  نهادهای مختلف گفتیم 

هم با آحاد مردم داشته باشید.
کار  نکند  و چه  بکند  را  کارش  به هر حال چه حاکمیت 
شدند  مسئله  به  آگاه  وقت  هر  مردم  است.  مردم  دست 
مشکل را حل کردند. ما در گذشته سعی کردیم مردم را 
ناآگاه یا کم آگاه نگه داریم. حاال من به عنوان یک معلم 
دانشگاهی که در تمام دوره بعد از انقالب اسالمی، تجربه 
در مدیریت داشتم، می خواهم به مردم بگویم اگر حکومت 
و حاکمیت کاری نکرد خودتان بیایید در میدان امر ازدواج 

و این فرمان الهی. 
حدیث متقن است از پیامبر گرامی اسالم صلوات اهلل علیه 
شما  جمعیت  تکثر  به  من  کنید،  ازدواج  می فرمایند  که 
اکثریت  هدف  نیست،  هدف  همه  ازدواج  یعنی  مفتخرم، 
جمعیت یعنی بارداری و فرزند آوری است. مردم باید آگاه 
باشند به خصوص دهه شصتی های عزیز و دهه هفتادی 
ها. خیلی آسان بگیرند. اینجا یک میدان جنگ بی سر و 
و  سر  اما  است  بزرگ  خیلی  فاجعه  است.  ظاهری  صدای 

صدا نیست. 
من محضر بزرگ ملت پدر و مادرها جوان ها عروس داماد 
های عزیز زوج هایی که تازگی ازدواج کردند عرض می کنم. 
تا این افراد به مطب می آیند می پرسم چند تا بچه دارید؟ 
این  ندارم.  بچه  هنوز  کردم  ازدواج  ساله  پنج  گویند:  می 
اسمش ازدواج نیست. این پاسخگویی به نیاز فطری انسان 
نیست. انسان باید مادر بشود، پدر بشود. به همین جهت 
حکومت باید برود دنبال نابارور ها که با برنامه ریزی های 
را  اینطور شد فطرت  اگر  را مادر و پدر کند.   آنها  علمی 
جواب داده و شیرینی مادری شیرینی پدری با هیچ چیز 
قابل قیاس نیست. اصال نمی شود گفت: اگر دوتا ویال داشته 
باشم خیلی خوشبختم ولی دو تا بچه داشته باشم خیلی 
امیدوار  نیست.  با همدیگر  قیاس  قابل  نیستم.  خوشبخت 
هستم که ملت مثل همیشه که هر وقت وارد میدان شدند 

مسائل را حل کردند این بار واقعا وارد میدان بشوند.

 چرایی مخالفت ها با طرح جوانی جمعیت و تعالی 
خانواده

دو موضوع را هم خودم عرض کنم:
َعلََم های مخالفتی  موضوع اول که می خواهم عرض کنم 
است که دنیا برای ما بلند کرده است. شما کدام یکی از 
مصوبات مجلس شورای اسالمی را دیدید که به اندازه این 
مصوبه )طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده( بر زیر ذره 

بین قرار گیرد؟
در داخل یک جور، آقای حقوقدان می آید، متخصص زنان 
و زایمان می آید، آقای اقتصاددان و بقیه. اینها خیلی هایش 
برای دلسوزی نیست بلکه برای تخریب افکار و برای تاخیر 
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اینها  حاال  داخلی.  حوزه  در  اینها  برنامه هاست.  انداختن 
نشده خارجی ها آمده اند به میدان. خیلی مسئله جدی و 
مهم است. االن سایت هایی درست کرده اند، کار این سایت 
ها فقط این است که بگویند موضوع جمعیت خیلی موضوع 
و  بیداریم  ما  بخواب  فرهنگ  نیست. همان  و حادی  مهم 

عادی انگاری. این بدترین کاری است که دارند می کنند.

 آثار و فواید پزشکی فرزندآوری و بارداری
باید  و  طبیبم  من  حال  هر  به  اینکه  دیگر  نکته  یک 
خوشی های فرزندآوری را بگویم. اوال خیلی خالصه بگویم 
بتواند جای پدر شدن  که واقعا هیچ چیزی را نداریم که 
و مادر شدن را بگیرد. در ساختارهای اجتماعی و ساختار 
نمی  را  اینها  انسان، هیچ چیز جای  فرد  بیولوژیکی  های 
تواند بگیرد. مادر شدن پدر شدن مهمترین مولفه شادمانی 
در یک جامعه است. در حوزه سالمت یک ساختار مدیریتی 
داریم، معتقدیم که محور همه حرف های سالمت، خانواده 
بتواند  سالمت  تا  بشود  تقویت  بایستی  خانواده  است. 

جایگذاری بشود و رونق بگیرد. 
بیولوژیک  های  حرف  یکسری  که  است  این  دوم  نکته 
سرطان  جراح  هستم.  سرطان  متخصص  من  بزنم.  من 
هستنم. ببینید بعضی سرطان ها به طور مستقیم و قطعی 
کنم  عرض  مثال  عنوان  به  دارند،  ارتباط  فرزندآوری  با 
می آید،  پایین  نرخش  کلی  باروری  میزان  که  میزانی  هر 
به ما گزارش می دهند  باال می رود. االن  سرطان تخمدان 
مورد سرطان  در  داریم می بینیم،  را  اخیر کشور  ده سال 
شود،  می  داده  گزارش  این  دخترم  همت  با  که  تخمدان 
نشان می دهد میزان باروری کلی هر چه پایین آمده، میزان 

سرطان تخمدان رفته است. این یک مولفه.
مولفه دوم سرطان پستان است. ما وقتی بیمار را ارزیابی 
ازدواج کردی؟ چون  تو  این است که  اول  می کنیم، سال 
می دانیم کسی که ازدواج نکرده یک نقصان دارد برای ابتال 
به سرطان پستان. دوم می پرسیم بچه داری؟ چند تا؟ چون 
می دانیم بچه داری عامل پیشگیری از سرطان پستان است 
و تعداد بچه های بیشتر، مادر را از این سرطان بیشتر دور 
می کند. سوم می پرسیم شیر دادی؟ چندتا بچه شیرداری؟ 
چون می دانیم شیردهی به ازای هر فرزند دو سال از عوامل 
پیشگیری کننده از سرطان پستان یا درمان کننده است. 

با  پستان  و  تخمدان  سرطان  زدم.  مثال  تا  دو  من  حاال 
فرزندآوری یک رابطه مستقیم و معنی داری است. 

کار  خیلی  است.  بارداری  در  جوانی  موضوع  بعدی  نکته 
تحقیقاتی جالبی در دنیا انجام شد. می دانید که چارچوب 
بدن را از عضالت نگه می دارند. در زمان باروری رشته های 
می  بهش  شوند.  می  تر  قوی  و  تر  دراز  بزرگتر،  عضالنی 

گوئیم هایپر تراپی. یعنی این آدم جوان تر می شود. 
گفتند  می  مردم  به  انقالب  اوایل  همان  و  انقالب  از  قبل 
اصال  که  حالی  در  می شوی.  ضعیف  بیاوری،  بچه  که  تو 
این نیست و بچه تقویت می کند. خب وظیفه ی من که 
متخصص سالمت هستم این است که این ها را بگویم و 
به مردم آموزش دهم و این اصال هزینه ندارد. باید برنامه 

جبران کنم.
بارداری باعث بازسازی ارگان های ما می شود، کلیه خراب باشد 
بهتر می شود. وقتی کسی تصادف می کند و کبد پاره می شود 
یا تکه از کبد را بر می داریم، چون کبد قدرت باز سازی خودش 
را دارد و یک عضوی است که خودش را بازسازی می کند. 
جالب است بدانید، این بازسازی کبد با زیاد کردن سلولهای 
کبدی، یک ذره ای خطرناک است، اما در بارداری این بازسازی 
اتفاق می افتد اما با قدرت مند کردن سلولهای کبدی، یعنی 
را  باشد، خودش  زیاد  تعدادش  این که  بدون  سلول کبدی 
پاکسازی می کند و کبد یک تصفیه خانه بزرگ بدن است و 

واقعاً این مثل پاکسازی بدن است. 
می برد.  بهره  هم  پدر  نکند،  غفلت  نعمت  این  از  هم  پدر 
همین که فرزندش و دلبندش را بغل می کند بهره ها می 
خالصه  را  این  من  دارد  وجود  دیگری  مصداق  یک  برد. 
به  بیماری ما داریم مربوط است  بگویم و تمام کنم. یک 
اتفاقاتی که در مغز انسان می افتد. معموالً خانم های جوان 
به این بیماری بیشتر مبتال می شوند و یکی از نشانه هایش 
نشانه های اختالل بینایی است. بیماری بدی است و هنوز 
داریم  کارهایی که  تمام  نداریم.  برایش  هم درمان قطعی 
از  چه  و  می دهیم  که  کنترل  پالس  چه  می دهیم،  انجام 
را  نتوانسته مشکل  می کنیم  استفاده  اینترونیک  داروهای 
حل کند. اما جالب است بدانید اگر مبتال به این بیماری 
باردار باشد، بهتر می شود. یکی اینکه قطعاً خوب می شود. 
یکی اینکه دوره بهبودیش طوالنی می شود. چون بیماری 
یک دوره های بهبودی و یک دوره های بد شدن دارد. دوره 

های بهبودی در بارداری بسیار طوالنی می شود.
 در این حد این اتفاق افتاده و علمی شده که به عنوان یک 
باردار  مادر  قبول شده است که سرم  قابل  واقعیت علمی 
بیماری  درمان  برای  این  از  و  می کنند  جدا  می گیرند  را 
این  استفاده می کنند.  بیماران  بانوان و در دیگر  در دیگر 
که دارم عرض می کنم از  واقعیت های شناخته شده علمی 
را  این  است.  شده  انجام  برایش  عدیده  مقاالت  که  است 
و  نیفتند  ها  نشین  خارج  بیچاره  آن  دوباره  که  می گویم 
اذیت بشوند و پول خرج کنند و  خالصه بیایند و بگویند 
قدرتمند  علمی  مستندات  اینها  تمام  گفت.  چنان  فالنی 
دارد و االن به طور روتین در بخش های مختلف این کارها 

دارد انجام می شود.

 پیامبر گرامی 
اسالم صلوات 
اهلل علیه که 
می فرمایند:
 ازدواج کنید، من 
به تکثر جمعیت 
شما مفتخرم؛
یعنی ازدواج همه 
هدف نیست، 
هدف اکثریت 
جمعیت یعنی 
بارداری و
 فرزندآوری است.
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هستید  مستحضر  حضرت عالی  که  همانطور   

چندین سال است که رویکرد سیاست های جمعیتی 
از  قانونی و دولتی و حکومتی  در بخش های مختلف 
رویکرد کاهشی به رویکرد افزایشی تغییر پیدا کرده 
است. فعالیت های زیادی هم در حوزه های علمی در 
آموزشی  و  علمی  کارهای  و  فرهنگ سازی  راستای 
از  بعد  متأسفانه  اما  است.  گرفته  صورت  ترویجی  و 
شاید،  و  باید  که  آن طور  هنوز  سال  چندین  گذشت 
از  اصلی  هدف  داشته  وجود  که  متعددی  دالیل  به 
این سیاست ها حاصل نشده است. یکی از آن دالیل 
مختلف،  ارگان های  و  نهادها  از  بعضی  که  بوده  این 
وظایفی داشته اند که انجام نداده اند و البته خود این، 
این همه تأکیدات  به رغم  جای واکاوی دارد که چرا 
انجام وظیفه  به طور جدی  مقام معظم رهبری هنوز 

نکرده اند؟!
یکی از نهادهای بسیار تأثیرگذار علمی، گفتمان ساز و 
فرهنگ ساز جامعه نهاد حوزه  علمیه است. خواستیم 
که  بدانیم  این مسئله  به  نسبت  را  نظر حضرت عالی 
باید  چگونه  جمعیت  مسئله  به  حوزه  راهبردی  نگاه 
باشد و ارزیابی کنونی شما از عملکرد این نهاد نسبت 

به مسئله جمعیت چیست؟

بررسی عملکرد حوزه های علمیه و روحانیت 
نسبت به مساله جمعیت

حجت  االسالم و المسلمین دکتر محمد ناصر سقای بی ریا، عضو هیئت علمی 
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

کلی  تصویر  یک  کنم  عرض  می خواهم  که  اولی  نکته 
جهانی از مسئله جمعیت است. یک مطالعه مروری این را 
و  علیه خانواده  دنیا هستند که  در  ما می گوید کسانی  به 
جمعیت تالش می کنند؛ آن هم نه فقط در دهه کنونی بلکه 
دهه هاست دارند این کار را انجام می دهند و اسنادی وجود 
دارد که این ها در نشست وبرخاست ها و برنامه ریزی هایی که 
داشته اند درصدد کاهش جمعیت دنیا هستند؛ به خصوص 
رویکرد  با  آن ها  رشد  که  سومی  جهان  جمعیت های  آن 
فقیر  که  کشورهایی  همان  است.  متضاد  استعماریشان 
هستند و پتانسیل این را دارند که روزی در برابر قدرت ها 
بایستند. بعد از انقالب اسالمی و موفقیت هایی که انقالب در 
حمایت از مستضعفان و مظلومان جهان از خود نشان داده 
این خوف در مستکبران عالم بیشتر شده است و برنامه های 
پیچیده ای برای کاهش جمعیت مسلمانان جهان دارند. االن 
بعضی کشورهای مسلمان نرخ سه، چهار و حتی شش فرزند 
رشد  باالی  دقیقاً  یعنی  دارند.  را  مادر  یک  برای  بیشتر  و 
نرخ جایگزینی که دو فرزند هست را دارند و در تالش های 
و  علمی  روکش  با یک  که  بین المللی شان تالش می کنند 

دلسوزی برای بشریت، نقشه های خودشان را پیاده کنند. 
پیگیری  بی سروصدا  دهه ها  این ها  که  راه هایی  از  یکی 
می کردند مسئله کاهش جمعیت در ایران بود. ما در یک 
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برهه ای دچار غفلت از این جنگ جمعیتی شدیم. دشمن 
دارد کار می کند. نگاه ما به مسئله جمعیت نباید نگاه فعالیت 
در یک عرصه خالی یا آرام باشد! نگاه ما به مسئله جمعیت 
باید دقیقاً نگاه یک جنگ تمام عیار باشد که دشمن دارد 
توپخانه و زرادخانه اش را تجهیز می کند و ذهن مردم ما را 
بمباران می سازد. شما می دانید بخش عمده و قابل توجهی 
بر  تمرکز  فارسی  بی بی سی  مثل  شبکه هایی  برنامه های  از 
روی مسئله جمعیت است که با عناوین مختلفی مثل ترویج 
طالق یا تضعیف ازدواج یا ترویج نگهداری حیوان به جای 
بچه شکل می گیرد. بعد با استفاده از عبارات خوش ظاهری 
مثل مسئله بهداشت، بهداشت پزشکی و بهداشت بارداری 
کارشان را پیش می برند. این مسئله غربالگری یکی از آن 
و رویکردی که نسبت  ما می بینیم آن شیوه  نمونه هاست. 
به غربالگری در ایران وجود دارد کاماًل یک چیز غیرعادی 
یک  عنوان  به  را  آن  هستند  درصدد  هم  بعضی ها  است. 
به  درحالی که  دهند؛  جلوه  علمی  رایج  و  معمولی  شیوه 
طور خیلی مختصر عرض می کنم خود آن کشورهایی که 
مبدع این شیوه بودند حداکثر 33% مادران باردارنشان این 
این  ما  بزرگ  می گذرانند. سؤال  را  غربالگری  آزمایش های 
است که چه شد که وزارت بهداشت کشور ما با ترفندهای 
بسیار ساده و تأثیرگذار، کاری کرد که تقریباً 97% مادران 
مجبور می شوند این تست را انجام دهند؛ یا تهییج می شوند 
یا آن ها را به نگرانی می اندازند. یعنی ما سه برابر کشورهای 
انجام می دهیم و آن چیزی که  دیگر این تست بیهوده را 
 1200 مثاًل  تعداد  به  که  است  این  می ترسیم  آن  از  ما 
فرزندی که نگران معلولیتشان هستیم به همین تعداد بلکه 
باالتر بیهوده سقط می شوند که وسایل سقط هم بسیار در 
در فضای مجازی سفارش  را  داروی سقط  است.  دسترس 
می دهید، قیمت نازلی به یک حساب واریز می کنید و دِر 
بخورد  را  این قرص  مادری  وقتی  تحویل می گیرید.  منزل 
جنینش سقط می شود و الزم نیست برود کورتاژ کند یا فالن 
پزشک را ببیند. معلوم نیست دولت در اینجا چه کاره هست 

که جلوگیری نمی کند.
این ها نقشه هایی است که علیه ما کشیده اند و دارند اجرا 
می کنند. ما خواب هستیم. َمثل ما َمثل منطقه ای است که 
دشمن آنجا را اشغال کرده و دارد تمام نقشه های خودش را 
اجرا می کند. اهالی آن منطقه هم خواب هستند و نمی دانند 
ندارند که در یک  اصاًل اطالعی  یعنی  اتفاقی می افتد!  چه 
جنگ تمام عیار هستند و دشمن مشغول بمباران ذهن ها 
است. به عناوین مختلف برنامه هایی را به خورد ما می دهند 
و کسانی که یا غافل یا خائن هستند دارند به این برنامه ها 

کمک می کنند یا از آن ها دفاع می کنند. 
بعد  از چهل سال  بیش  این  در  که  است  این  مسئله  یک 

داروهای  و  تجهیزات  ارسال  روند  هیچ وقت  انقالب،  از 
سازمان های  بلکه  نشده  متوقف  ما  کشور  به  ضدبارداری 
اختصاص  این جهت  برای  را  بودجه هایی  مرتباً  بین المللی 
داده اند و حتی گاهی به طور مجانی برای ما ارسال کرده اند. 
این ها از عالمت سؤال های بزرگی است که چطور می شود در 
کشور ما که تحریم ها برقرار است و حتی اجازه نمی دهند 
برای مریضی های صعب العالج دارو به دست ما برسد، روند 
انجام می شود؟! و کسانی که در  به راحتی  این گونه مسائل 
زمینه کاهش باروری فعال هستند تشویق می شوند! این ها 
نشانه این است که این صحنه جنگ برقرار است و توپخانه ها 
به  بودیم  دارد کار می کند. زمانی در جبهه ها عادت کرده 
هم  بعد  و  می کشید  سوت  می آمد  خمپاره ها  وقتی  اینکه 
وقتی دشمن  ولی  را کر می کرد؛  آن، گوش  انفجار  صدای 
آن می آمد  امثال  و  گاز خردل  و محتوی  شیمیایی می زد 
اصاًل صدا نداشت، شاید موقع آمدن سوتی می کشید؛ ولی 
وقتی که می رسید  انفجار آن صدا نداشت. کم کم بوی خردل 
همه جا را می گرفت و تمام آن کسانی که آنجا بودند را آلوده 

می کرد. مسئله جمعیت یک چنین حالتی است. 

 سؤال من هم همین است که آیا حوزه علمیه قم 

و حوزه های علمیه کشور این جنگ را درک کرده اند و 
به آن حساس شده اند؟

 بله؛ علمای ما همیشه نسبت به مسئله جمعیت و مخصوصاً 
مسائل ضدشرعی که در اینجا به وجود می آید موضع روشنی 
محکوم  را  جنین  سقط  اسالم  که  است  روشن  داشته اند. 
از بین بردن نطفه را محکوم  می کند، قتل جنین و حتی 
می کند و حرام می داند. علمای ما بالطبع نسبت به این ها 
حساس هستند؛ اما مسئله حال حاضر فراتر از یک تخلف 
کیان  و  اسالمی  کیان جمهوری  ما  است! دشمنان  شرعی 
یک جامعه را هدف قرار داده اند. با خود می گویند به جای 
اینکه اجازه بدهیم که مثاًل ساالنه یک میلیون واندی نفر به 
آینده،  20سال  و  شود  اضافه  اسالمی  جمهوری  جمعیت 
مختلف  عرصه های  در  اسالمی  جمهوری  سربازان  این ها 
علمی و نظامی و... باشند، بهتر است اصاًل نگذاریم نطفه شان 
تشکیل شود و به دنیا بیایند تا مقابل ما بایستند. با اینکه 
نسبت به دیگر فضاهای علمی، حوزه های علمیه به مسئله 
جمعیت اهتمام بیشتری دارد؛ اما فکر می کنم هنوز در خود 
است.  نشده  ترسیم  به خوبی  این صحنه جنگ  هم  حوزه 
بعضی می گویند: خود شما زمانی می گفتید کاهش جمعیت 
حاال چرا می گویید افزایش جمعیت؟ این صحنه جنگ بسی 
فراتر از این بحث است؛ یعنی اگر ما سال های پیش به خاطر 
مصالحی که آن هم اختالفی بود و بعضی از بزرگان و رهبران 
فکری و اجتماعی ما با این روند مخالف بودند آن حرف را 
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می زدیم؛ اما آن وقت مصلحت گذرایی وجود داشت و االن 
اقتضای طبیعی اسالم و قرآن کریم و آموزه های دین، مسئله 
فرزندآوری است. این بحثی که من دارم مطرح می کنم خیلی 
فراتر از این هاست؛ مثل این می ماند که زمانی مسئله رعایت 
بهداشت را در یک فضای سالم و عادی مطرح می سازیم یک 
وقت هم آن را در فضایی آلوده به کرونا بررسی می کنیم. 
این دو کاماًل متفاوت است. درباره مسئله جمعیت  فضای 
ما با یک اپیدمی مواجه هستیم. دشمن فرهنگ سازی کرده 
شرایطی  چنین  در  کم فرزندآوری.  یا  نیاوردن  فرزند  برای 
به  نسبت  هوشیاری  و  آمادگی  می زند  را  اول  حرف  آنچه 
این شرایط است. چرا وقتی دشمن می خواهد حمله بکند 
و بمباران هوایی راه بیندازد آژیر می کشند؟ به خاطر اینکه 
آگاهی نسبت به بمباران دشمن اولین شرط این است که 
مردم، اقدامات الزم را برای رفتن به پناهگاه و یافتن جایگاه 
اولین  آژیر،  این  و کشیدن  آگاهی  باشند. پس  داشته  امن 
قدم است و سال هاست که حضرت آقا حفظه اهلل این آژیر را 
می کشند و خیلی از ما هنوز در خواب هستیم، نمی دانیم که 
این فریادها به چه دلیل بوده و چرا باید بیدار شویم! رهبر 
معظم فرمودند: »من هروقت یاد این مسئله می افتم خواب 

از چشمم ربوده می شود.« 
متأسفانه از آن طرف یک عده، نسبت به نهادهای بین المللی 
مثل یونیسف و امثال آن خوش خیالی و خوش بینی دارند. 
این سازمان ها تحت عنوان حمایت از خانواده، آزادی، کودک 
و مادر برنامه های جهانی دارند؛ ولی در پوشش این برنامه ها 
حمالت خودشان را سامان دهی می کنند. اگر ما نسبت به 
مؤسسات و نهادهای خارجی این خوش بینی و خوش خیالی 
را داشته باشیم نمی توانیم در این عرصه فعال باشیم و نقش 
خودمان را ایفا کنیم. ما در مسئله برجام یک چیز مشابهی 
را تجربه کردیم؛ تجربه بسیار تلخی که رهبر معظم از همان 
با این مسئله نیستم؛ ولی اگر  اول فرمودند که من موافق 
می روید با این شرایط بروید، آگاه و آشنا باشید، احتیاط را 
از دست ندهید؛ ولی خوش بینی ما نسبت به دشمن، کار 
خودش را کرد. البته کسانی بودند که توطئه های آن ها را 
رصد کرده بودند و تذکر می دادند. در مسئله جمعیت هم 

یک چنین چیزی است. 

 چگونه می شود این وضعیت جنگی را مخصوصًا 

در سطح نخبگان حوزه و دانشگاه و عموم مردم تبیین 
کرد؟ راهکارهای شما چیست؟

آن  ماهیت  و  حمالت  با  متناسب  باید  مقابله  نوع  ببینید 
حمالت باشد؛ دشمن بیشتر روی ذهن ها کار می کند؛ یعنی 
از اول هم با شعار سعادت و رفاه آمده و کاهش جمعیت را 
رقم زده است. این را به اذهان مردم قبوالنده و فرهنگ سازی 

کرده که »فرزند کمتر، زندگی بهتر«. این خیلی تأثیرگذار 
بوده و شاید تأثیر مبنایی اش از هر وسیله جلوگیری بیشتر 
بوده است؛ اول مردم را قانع کرده که شما به نفعتان است 
نداشته  فرزند  باشید، حتی  خانواده کم جمعیت تری داشته 
ترویج  را خیلی آشکار نمی گویند؛ ولی حتی  این ها  باشید 
می کنند که آدم راحت تر است که فرزند نداشته باشد یا اگر 
هم دارد کمتر داشته باشد. این فلسفه را در کشور ما ترویج 
باید  فکر  داریم.  قرار  فکر  این  با  مقابل  در  االن  ما  کردند. 
با فکر پاسخ داده شود. فرهنگ سازی باید با فرهنگ سازی 
این کار حوزه  از نوع عمیق آن و  پاسخ داده شود آن هم 
است؛  متأسفانه ما با شعار نمی توانیم کار دشمن را خنثی 
کنیم چون این  فرهنگ در اعماق ذهن مردم جایگزین شده 
و باید یک فکر عمیق، گویا و متقاعدکننده ای را ایجاد کنید 
تا بتوانید آن فکر قبلی را در ذهن مردم شکست بدهید و این 
فکر جدید را جایگزین کنید. این جواب فکر، فکر است یعنی 
باید از سنخ متقاعدسازی ما یک فعالیتی را انجام دهیم و این 
کار اوالً و بالذات یک کاری است مربوط به حوزه چون مرتبط 
با مسائل اسالمی هم هست ما باید یک جبهه فکری قوی ای 
و  فرزندآوری  فلسفه  اینکه  تبیین  برای  بیاوریم  بوجود  را 
افزایش جمعیت چیست! و البته به وجود آوردن این فکر کار 
اول است که باید خود فکر تولید شود. گام دوم، ترویج این 
فکر است که آن هم باز خیلی مهم است؛ یعنی شما اگر یک 
فکری را تولید کردید و در یک کتابی نوشتید و این کتاب در 
یک کتابخانه خاک خورد وافی به مقصود نیست. مثل اینکه 
شما یک مهماتی را انبار کنید و هرگز از آن استفاده نکنید. 
خود داشتن مهمات، کافی نیست. این مهمات را در هنگام 
نیاز باید بیرون آورد و استفاده کرد؛ بنابراین ترویج این فکر 
در قالب های روزآمد کار کسانی است که در این زمینه ها 
آوردن آن  به وجود  اصلی همان  ولی وظیفه  دارند  وظیفه 
فکر است که این کار اهالی حوزه است. باید بگویند اصاًل این 
شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« را چه کسی آورد؟ از کجا 
آورد؟ در چه شرایطی آورد؟ چه کسانی این را رایج کردند؟ 
باید از ریشه برویم و این را بررسی کنیم و بعد فلسفه آن 
را بگوییم! ما از شش فرزند برای یک مادر می خواستیم به 
چهار فرزند برای یک مادر برسیم نه به زیر حد جایگزینی 
که االن رسیده ایم ریشه این ها باید بررسی شود و بعد به 
مردم گفته شود که اشتباه نکنند و لذا آن چیزی که رهبر 
معظم انقالب از ما خواستند و در حقیقت از حوزه مطالبه 
بروید گره های ذهنی فرهیختگان  این بود که شما  کردند 
جامعه را باز کنید؛ چون فرهیختگان جامعه زیرمجموعه های 
به  این ها نسبت  اوالً  این است که  دارند.  هدف  تأثیرپذیر 
این جنگ روشن شوند و واقعاً باورشان شود که یک جنگ 
است! این نیست که ما در یک شرایط عادی داریم تصمیم 

 اصاًل این شعار 
»فرزند کمتر، 
زندگی بهتر« را 
چه کسی آورد؟ 
از کجا آورد؟ 
در چه شرایطی 
آورد؟ 
چه کسانی این 
را رایج کردند؟ 
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می گیریم که فرزند کمتر داشته باشیم یا بیشتر! یک عامل 
با هدف خاصی دارد ما را به انحاء مختلف وادار می کند که 
جمعیت ما کاهش پیدا کند آن عامل هم عامل دشمن و 
غیر خیرخواهانه است. مگر جنگ یعنی چه؟! جنگ یعنی 
اینکه هجوم دشمنی که می خواهد یا سرزمین شما را تسخیر 
کند یا شما را نابود سازد یا سرزمین های شما را غصب کند 
و اموال و دارایی هایتان را بگیرد. چنین دشمنی یا چنین 
می خواهد  دشمن  می کند.  شما حمله  به  نیت های شومی 
قدم  اولین  بکند  جمعیت  مسئله  طریق  از  را  هجمه  این 
مقابله هم آگاهی نسبت به خود این جنگ است. بخشی از 
فعالیت های ما باید این باشد که نشان بدهیم واقعاً شرایطی 
هیچ  نیست!  عادی  شرایط  می کنیم  زندگی  آن  در  ما  که 
نرخ رشد جمعیت  بحران کاهش  با  اینگونه  کشور دیگری 
مواجه نیست و نشان بدهیم میزان برنامه هایی که کانال های 
فارسی زبان خارجی دارند درباره جمعیت ما می سازند درباره 
هیچ کشور دیگری نیست؛ برای چه؟ چرا به سراغ مسائل 
مسئله  درباره  برنامه هایشان   %20 مثاًل  و  نمی روند  دیگر 
جمعیت است و درصد متنابهی را سرمایه گذاری کرده اند و 
پول خرج می کنند. جالب این است که نسبت به هر اقدامی 
که در مقوله جمعیت انجام می دهیم فوراً عکس العمل نشان 
پیگیری جدی می کنند.  برای خنثی سازی آن  و  می دهند 
بعد هم مطالبه می کنند که ای مردم بروید ببینید دارد چه 
اتفاقی می افتد؟! مسئله غربالگری یکی از مسائلی است که 
و  تشکیل می دهند  میزگردها  و  برایش می سازند  برنامه ها 
می شود  گرفته  تصمیمی  کوچک ترین  اگر  دارند  تالش 
به آن  نسبت  که نقشه های آن ها را زیر سؤال می برد فوراً 
عکس العمل نشان می د هند. این ها این قدر ما را دوست دارند 
دلشان  آیا  ما حساس هستند؟!  به مسائل  نسبت  مثاًل  که 
سوخته که ممکن است مثاًل چند نفر سندروم داون بیشتر 

در ایران به وجود بیاید؟! این صف آرایی را باید نشان داد. اگر 
شما بخواهید جنگی را که عده ای خفته اند و دشمن آمده 
وارد شده و جاهایی را گرفته برای مردم ترسیم کنید فیلم 
بمباران های  و  سربازها  و  هواپیماها  می دهید.  نشان  را  آن 
دشمن را نشان می دهید. به مردم نشان می دهید که آگاه 
باشید که خطر جدی است! تا اینکه اگر کسانی غافل هستند 
از غفلت بیرون بیایند. به نظر من بخشی از تالش های فکری 
ما باید در ترسیم صحنه جنگ باشد و این کار نسبتاً آسانی 
است؛ یعنی اگر ابعاد این مسئله را دقیقاً بررسی کنیم و به 
صورت مقایسه ای بین کشورها و اقداماتی که انجام می دهند 
بنگریم و مجامع و نهادهای بین المللی به ظاهر دلسوز را نگاه 
کنیم می بینیم که فعالیت آن ها نسبت به جمهوری اسالمی 
10برابر کشورهای دیگر است. ترسیم جبهه جنگ یک فایده 
دشمن  که  بدانید  جنگی  هر  در  شما  اگر  دارد،  هم  دیگر 
دارد چه کار می کند، چه نقشه هایی برای شما دارد، از کجا 
می خواهد به شما حمله کند و چه ادواتی به کار می گیرد؟ اگر 
آن ها را درست بشناسیم و اینکه ِعده و ُعده اش چیست یک 
گام به جلو برداشته ایم. در هر جنگی الفبای مقابله با دشمن 
این است که دشمن را بشناسید. اگر دشمن و حمالت او را 
شناختید می توانید گام بعدی او را پیش بینی کنید و ضدش 
را انجام دهید. االن از جایی که نمی دانیم داریم می خوریم؛ 
ولی اگر این را بدانیم و دقیقاً صحنه جنگ را رصد بکنیم، 
آن وقت می توانیم نسبت به آن تصمیم بگیریم که چه کار 
باید بکنیم و مردم خودمان را هم نسبت به آن بزنگاه ها آگاه 
و آشنا کنیم. به نظر من ما نصف راه را آمده ایم. حاال نوبت 
پاتک به دشمن است. نوع حمالتی که دشمن می کند از نوع 
فکر و رسانه و تبلیغات و فرهنگ سازی است، ما باید معکوس 
آن را انجام دهیم و با فرهنگ غنی و تجربیاتی که در این 
زمینه داریم می توانیم این کار را انجام دهیم؛ یعنی همان 
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چیزی که در جنگ تحمیلی توانستیم پیش ببریم. در ابتدا 
دشمن را درست نمی شناختیم، بعد که دشمن و ادوات و 
نقاط قوت و ضعف او را شناختیم با همان امکانات ساده ولی 
جمعیتی پرانگیزه توانستیم جنگ را اداره کنیم و دشمن را 
عقب برانیم. وجب به وجب خاکمان را آزاد کردیم و البته 
شهید هم دادیم. گامش این است که اوالً حوزه باید نسبت 
به این مسئله حساس شود این صحنه جنگ را اولیاء حوزه 
باید بدانند. آن کسانی که می دانند خدمت مراجع و علمای 
بزرگ بروند و صحنه را برایشان ترسیم کنند و اطالعات الزم 
را در اختیار بزرگان بگذارند. بزرگان هم خیلی بر طلبه ها 
می خواهید  که  شما  می گویند  بعضی  هستند.  تأثیرگذار 
فرزندآوری را ترویج کنید اول از خودتان شروع کنید! درست 
است ما به صورت فردی می توانیم از خودمان شروع بکنیم؛ 
ولی وقتی که حمله به صورت جمعی علیه ما انجام می شود 
کار فردی کم فایده است. اگر مثاًل دشمن آحاد ملت را یکی 
یکی مورد یک هجمه تبلیغاتی قرار می داد و برنامه جامعی 
که من اسم آن را جنگ جمعیتی می گذارم نداشت و در یک 

شرایط نسبتاً آرامی بودیم راه خوبی بود؛ ولی در شرایطی که 
دشمن به صورت طراحی شده و نقشه وارد می شود که کل 
جمعیت ما را درگیر کند ما باید نقشه جامع داشته باشیم اگر 
آن ها با هواپیما هجوم بیاورند و باوم بیاورند و اغات مادرگیر 
بمی جهغات ما را آغشته به سم کنند می شود که بگوییم 
اگر می خواهید مقابله کنید بروید درخت بکارید؟! من چندتا 
نابود می کند.  مرا  در هر حمله اش10باغ  او  بکارم؟  درخت 
همین مسئله غربالگری یکی از نقشه هایشان است که یک جا 
دارد سالی هزاران جنین را از بین می برد آن وقت من بگویم 
طلبه ها شما خودتان بروید بچه بیاورید، همین کافی است؟! 
بله؛ باالخره یک فرزند بیشتر برابر است با یک گام به افزایش 
جمعیت نزدیک تر؛ ولی این نمی تواند نقشه های دشمن را 
خنثی کند. باید واقعاً برنامه ریزی شود، تقسیم کاری صورت 
ما  االن  شود.  سازماندهی  اقدامات،  اقسام  و  انواع  و  بگیرد 
یک چنین چیزی را نداریم. اگر می خواهیم نسبت به مسئله 
دشمن  که  همان طور  دهیم  انجام  کارستانی  کار  جمعیت 
طراحی  و  نقشه  با  باید  هم  ما  می شود  وارد  نقشه  با  دارد 
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وارد مقابله با دشمن شویم. توپخانه هایش را خاموش کنیم 
حمله  که  جاهایی  آن  دهیم.  قرار  هدف  را  بزنگاه هایش  و 
می کند را مسدود کنیم و آن سمپاشی هایی که می کند را 
خنثی کنیم. این، راه را باز می کند؛ یعنی اگر واقعاً ترسیم 
صحنه جنگ را خوب داشته باشیم و همه خوب بفهمند که 
در چه شرایطی داریم زندگی می کنیم و با چه خطری مواجه 
هستیم نصف راه را رفته ایم. البته بعد از این، برنامه ریزی و 

تقسیم کار است.
برنامه های  باید  فارسی زبان،  شبکه های  تولیدات  درباره 
متناظر با آن ها ایجاد شود. صداوسیما باید این کار را بکند و 
حوزه هم می تواند به صداوسیما کمک کند. در مسئله نفوذ 
هم باید نهادهای اطالعاتی هوشیار باشند و عقبه هر اقدام 
ضدجمعیتی را با تیزبینی دربیاورند. یکی از این خرابکاری ها 
همین غربالگری است. االن جبهه ای ایجاد شده که می گویند 
غربالگری عمومی برای همه مادران واجب است ما هم بدون 
را  فکر  این  کسانی  چه  ببینیم  بکنیم  تحلیل  برویم  اینکه 
آورده اند می گوییم غربالگری درست نیست و نباید باشد. او 
هم مقابله می کند در نتیجه یک رویایی صفر و صدی شکل 
می گیرد که غلط است. غربالگری در حد الزم خودش بد 
نیست؛ گاهی الزم است؛ حتی در شرایط خاصی مثل سقط، 
برای حفظ جان مادر یا به خاطر عسر و حرج، واجب می شود. 
ما باید نقشه همه گیرکردنش را خنثی کنیم نه اینکه بگوییم 
اصاًل غربالگری چیز درستی نیست. مخالفین علیه ما حربه 
انجام می دهند شما  دارند و می گویند که همه دنیا دارند 
چرا با علم و دانش مخالفت می کنی؟! لذا رویکرد ما باید در 
هر مسئله، رویکرد علمی و عقالیی و با بررسی دقیق باشد 
ولی آن صحنه جنگ یادمان نرود که االن در شرایط عادی 
نیستیم. باید نسبت به بعضی از چیزها شک کنیم؛ یعنی 
به آن مواردی که در کاهش جمعیت تأثیر جدی می گذارد 
به دیده شک نگاه کنیم. باید برویم رصد کنیم که دشمن 
چه اقداماتی را در این زمینه دارد انجام می دهد. فضاهای 
خیلی زیادی داریم که دشمن از آن ها استفاده می کند مثاًل 
نوع تغذیه، نوع داروهایی که به ایران می آید و محصوالت 

تراریخته یا هورمون هایی که وارد کشور می شود.
 متأسفانه به طور سؤال برانگیزی درصد خانواده هایی که در 
ایران با مسئله عقیم شدن مواجه هستند نسبت به کشورهای 
دیگر بیشتر است؛ مثاًل اگر در کشورهای دیگر 5% خانواده ها 
عقیم هستند ما 20% مبتال داریم؛ یعنی چهار برابر بیشتر 
است. بعضی می گویند باید مراکز ناباروری را بیشتر بکنیم؛ 
ولی این راهکار، مواجهه با معلول است؛ حال آنکه ابتدا باید 
تحقیق کنیم ببینیم چه شد که این گونه شد. یک دستگاه 
که  دارویی  هر  که  باشد  باید  دارو  و  غذا  استاندارد  قوی 
می خواهد وارد کشور شود نخست مجوز آن جا را بگیرد و 

را تست کند. مواردی  وارداتی  اقالم  تمام  باید  آن سازمان 
که می شود شک کرد خیلی هم سخت نیست. در آمریکا هر 
دارویی را در داروخانه هایشان به مردم نمی دهند. یک دارو 
ابتدا روی یک  از تولید تا توزیع طی بکند.  باید روندی را 
عده محدودی داوطلب که به آن ها پول و امکانات می دهند 
آزمایش می کنند. در آمریکا که بودم یادم هست جوانی که 
اهل نیجریه بود در مرکز تعلیمات اسالمی رفت وآمد داشت. 
او به شدت الغر بود و آخر سر هم مرد. ایشان در یکی از 
این برنامه های تست شرکت کرده بود. داروی الغری را روی 
او امتحان کرده بودند و بدنش مثل چوب خشک شده بود. 
این چیزها هست. دارویی که ساختند را فوراً در داروخانه 
این  از  ما در عطاری های خودمان چقدر  نمی گذارند. حاال 
داروهای ضدالغری و ضدچاقی داریم که اصاًل معلوم نیست 
بیاید  که  نیست  هیچ کس  نیست.  یا  هست  علمی  این ها 
کنترلی  و  دارند  اثراتی  چه  داروها  این  ببیند  کند  بررسی 
بکند. مسئله غذا و دارو خیلی مهم است. هم در داخل کشور 
باید این رصدها را داشته باشند و هم حساسیت مضاعفی 
نسبت به چیزهایی که از بیرون می آید به خرج دهند. نگاه 
با  آیا  می آید  ایران  به  دارد  که  دارویی  این  ببینند  بکنند 
همین کارخانه و همین ُدز در کشورهای اروپایی هم مصرف 

می شود یا نه.
آن بخش مهمی که به حوزه مربوط می شود مسائل فکری 
قضیه است اینکه نظر اسالم نسبت به فرزندآوری چیست؟ 
حاال ابعاد مختلف مسئله، بینارشته ای است؛ مثاًل درباره آثار 
روانی خانواده های پرجمعیت و کم جمعیت کار کمی انجام 
شده است. در جامعه شناسی، روان شناسی، روابط اجتماعی 
و بوم شناسی مسائل مختلفی که در این زمینه وجود دارد کم 
کار شده است. کشف و تبیین رویکرد ارزش مدارانه به این 

مسئله، بسیار مهم است که وظیفه حوزه است. 
البته این جنگ ابعاد مختلفی دارد؛ بعضی را باید دانشمندان 
بیولوژیست و بهداشت و درمان ما انجام دهند، در حیطه ای 
باید هنرمندان ما نقش آفرینی کنند. کارهایی را صداوسیما 
و اهالی رسانه ما باید انجام دهند، حوزه هم باید در پاسخ به 

شبهات و تبیین مسئله وارد شود. 

علم  و  فکر  تولید  حوزه،  اصلی  وظیفه  فرمودید   
پیشنهاد  برنامه هایی  چه  شما  است.  قسمت  این  در 

می کنید؟
نکته دیگر این است که االن مجموعه ای از فعالیت ها اعم از 
آموزشی و پژوهشی در حال انجام است ولی خیلی پراکنده 
نظر  می شود  کاری  موازی  هم  گاهی  می گیرد.  صورت 
حضرت عالی و پیشنهادتان به لحاظ محتوا و قالب برنامه های  
و  کوتاه مدت  بازه های  در  فرهنگی  و  پژوهشی  و  آموزشی 
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بلندمدت چیست؟
می کند  گرفتار  را  عرصه  این  فعاالن  که  دام هایی  از  یکی 
گرفتار شدن به مسائل کّمی است. مخصوصاً کسانی که به 
دیگران  به  یا می خواهند  پاسخگو هستند  نهادی  یا  کسی 
نشان دهند که ما در این عرصه فعال بوده ایم گاهی کارهای 
شکلی و مشت پرکن عددی انجام می دهند؛ ما چند کتاب 
و چند مقاله نوشتیم و چند همایش برگزار کردیم و چندین 
هیچ  می شود.  رهزن  گاهی  این ها  کردیم.  ایجاد  موسسه 
کدامشان هدف نیستند. ما باید در تمام اقدامات خودمان به 
کیفیت و اولویت اقدام توجه کنیم. ما باید با توجه به محدود 
بودن امکانات، نیروی انسانی و بودجه تحت اختیارمان حتماً 
اثرگذار  بتوانیم چند کلیپ  ما  اگر  برویم.  اولویت ها جلو  با 
بسازیم بهتر است یا یک همایش مثاًل سه روزه که به صورت 
انجام  اقدامی  اینکه هر  از  تأثیر می گذارد؟ ما قبل  محدود 
بدهیم باید از خودمان سؤال کنیم که این اقدام چه تأثیری 
دارد؟ نه اینکه همینطور بگوییم می خواهیم فعال باشیم! اگر 
کل حوزه درگیر شود و تمام امکانات پژوهشی حوزه پشت 
این قضیه بیاید و همه، بدون اینکه نام و نشانی مطرح باشد 
از تولیدات جایی که شایسته تبیین و ترویج است استفاده 

کنند خدا هم به خاطر این اخالص برکت می دهد.
اینکه پرسیدید چه اقداماتی مهم این است در جواب باید 
گفت قرآن می فرماید: »وقتی از تو می پرسند که چه چیز 
را انفاق بکنند...« خدا پاسخش این نیست که چه چیز را 
انفاق بکنید بلکه می فرماید: 6ما انفقتم من شیء فللوالدین 
و االقربین5 نمی گوید چه بدهید! می گوید هرچه می دهید 
اولویت را رعایت کنید؛ یعنی اوالً برای والدین بدهید، ثانیاً به 

اقربین اختصاص دهید. این ها در پیشگاه الهی اولی هستند. 
این سؤال در مسئله جمعیت و فرزندآوری هم مطرح است. 
هرجای دیگری هم مطرح هست. می گویند چه کنیم؟ ما 
می گوییم آنچه می کنید در اولویت ها صرف شود. آنچه صرف 
می کنید در آن کارهای تأثیرگذار صرف بشود. ببینید چه 
کاری تأثیرگذارتر است و این ارتباط با صحنه جنگ پیدا 
باشد  مبهم  ما  برای  جنگ  صحنه  آن  اگر  یعنی  می کند؛ 
ما  اول  کنیم.  شناسایی  را  تأثیرگذار  اقدامات  نمی توانیم 
ابعاد آن را مطلع  باید آن صحنه جنگ را درست بفهمیم 
شویم برویم کنکاش کنیم ببینیم چیست؟ چه خبر است؟ 
انجام می دهد؟ چه کسانی  چه کسی کجا چه کاری دارد 
با دشمن ارتباط دارند و احیاناً ستون پنجم آن ها هستند؟ 
این ها را مستندسازی کنیم تا روشن شود که دشمن دارد 
می تواند  مقابلش  اقدامات  آن  می دهد،  انجام  اقداماتی  چه 
اولی باشد و شکل بگیرد. مشهور است که می گویند: »من 
شمشیر را به سر می زنم تو سپر را به پا می گیری؟!« اگر 
دشمن شمشیر را به سر ما می زند شما باید سپر را طرف 
سر ببری نه طرف پا! در هردوی این ها اقدام است؛ ولی یک 
اقدامی است که حساب شده و تأثیرگذار است و از آسیب 
جلوگیری می کند. یک اقدام هم هست که بی اثر است نه 

تنها اثر ندارد بلکه راه را برای تأثیر دشمن باز می کند.
 جالب اینجاست که اگر این صحنه جنگ وجود نداشت یعنی 
کسانی نبودند که نقشه بریزند و جمعیت ما را کاهش دهند 
اصاًل نیاز به برنامه نداشتیم و اگر مردم را به حال خودشان 
رها می کردیم جمعیت به طور طبیعی رشد می کرد چرا؟ 
طبیعت  فرزندآوری  است.  فطرت  مطابق  فرزندآوری  چون 
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ازدواج است، ثمره ازدواج است؛ ولی چون توپخانه دشمن 
دارد کار می کند ما باید فعالیت بیشتری انجام دهیم تا به 
روال طبیعی برسیم؛ یعنی این اقدمات ما این است که از 
اقدامات دشمن جلوگیری کنیم و اجازه بدهیم که به طور 

طبیعی کار جلو برود.
به  تشویق  رسمی  به طور  خیلی  قرآن  در  اینکه  علت 
فرزندآوری نشده است این است که این کار، به طور طبیعی 
ولی  است.  شده  مطرح  روایات  در  گرچه  می شود،  انجام 
آنجایی که قرآن می گوید: »التقتلوا اوالدکم خشیه امالق« 
معلوم می شود فرزند ارزش دارد که می گوید او را نکشید! اگر 

ارزش نداشت این را نمی گفت.
 

 وضعیت سایر کشورهای مسلمان چگونه است و 
چطور می توانیم از ظرفیت حرکت تمدنی خود بهره 

ببریم؟
این یک نقطه امیدواری است که غالب کشورهای اسالمی 
از نظر جمعیتی در وضعیت طبیعی خودشان هستند؛ مثاًل 
ما  مثل  وضعیتشان  هیچ کدام  است.  فرزند   6 حدود  مصر 
نیست. ما همین االن داریم کار تمدنی انجام می دهیم؛ مثاًل 
یمن، عراق و سوریه با ما همراه است و همدلی و ارتباطات 
وجود دارد. درست است که این ها بیشتر جنبه نظامی دارد 
ولی ارتباطات اقتصادی و فرهنگی هم المحاله موجود است. 
دشمنان امید بسته اند به اینکه ایران سال 1435 جمعیتی 
ارتباطاتی  با همین  ما  اینکه  از  ندارد و می شکند. غافل اند 
که داریم در حقیقت داریم جمعیت جوان فعال در تمدن 
اسالمی را صدها برابر بیشتر می کنیم؛ یعنی تمام جوان ها 
در یمن، عراق، سوریه، افغانستان و لبنان در کنار هم، در 
تأثیرگذاری حرف اول را بزنند. اگر کار به اینجا رسید دیگر 
دشمنان از تأثیرگذاری ناامید می شوند که ما را از این طریق 
دهیم،  گسترش  را  تمدنیمان  کارهای  هرچه  لذا  بشکنند؛ 
اول  وهله  در  با کشورهای همسوی خودمان  را  ارتباطمان 
و تمام کشورهای اسالمی در وهله دوم تعمیق دهیم و کار 
این است که یک  تأثیرگذار بکنیم معنایش  تمدنی فکری 

لشکر جوان فعال داریم. 
یک نکته دیگر هم همین مسئله طراحی هوشمندانه برای 
جذب جوانان مسلمان در صنایع و تربیت آنهاست و اینکه 
جمعیتی از کشورهای مختلف مسلمان با یک شرایط کنترل 
این  در  شوند.  اسالمی  جمهوری  شهروند  و  بیایند  شده 
صورت جمعیت ما هم اضافه می شود، منتها باید از یکسری 
تنگ نظری ها دست برداریم و قدری جنبه های قانونیش را 
درست بکنیم. االن در بعضی کشورها که مهاجرپذیر هستند 
با یک طراحی خوب، فیلتری خاص می گذارند و آن افرادی 
از کشورهای مختلف جذب  را  که صاحب سرمایه هستند 

می کنند که هم صاحب حرفه هستند و هم صاحب سرمایه. 
ما این قوانین را نداریم چون هیچ وقت در این موقعیت که 
االن در آن قرار داریم نبوده ایم. اوایل انقالب خیلی ها انگیزه 
پیدا کردند بیایند ایران زندگی کنند چه شد که این نشد. 
خیلی هایشان را خبر دارم که به ایران آمدند ولی نتوانستند 
ایران به گونه ای نبود که  زندگی کنند؛ چرا؟ چون قوانین 
درست با آن ها برخورد شود، سازوکارش تعریف نشده بود. 
ما اگر بخواهیم در یک شرایط بهینه این کار را انجام دهیم 
باید یک تیم بنشینند و با استفاده از تجارب دیگران که در 
این زمینه تجارب زیادی در دنیا هست بومی سازی کنند. 
چه اشکالی دارد مثاًل هزار خانواده لبنانی به ایران بیایند، 
شهروند ایران شوند، در اینجا زندگی کنند، زادوولد نمایند و 
خدمات ارائه کنند. آن وقت نسل دوم آن هزار خانواده لبنانی 
بلندمدت  نگاه  می شوند.  فارسی زبان  می آیند  ایران  به  که 
انتخابی هم باشد مثاًل  و راهبردی این گونه است. می تواند 
درباره افغانستانی ها این اتفاق افتاد. ما اصاًل طراحی نکرده 
بودیم؛ ولی اکنون شما می بینید که خانواده های افغانستانی 
در کنار خانواده های ایرانی زندگی می کنند و نسل دومشان 
دانشگاه  و  دبیرستان  در  خودمان  جوان های  شبیه  خیلی 
مقدار  یک  و  برنامه ریزی  با  کار  این  اگر  می خوانند.  درس 
و  کند  کمک  اقتصاد  به  می تواند  هم  باشد  شده  حساب 
بیاورد، آن وقت ما یک قطب تمدنی  به کشور  هم سرمایه 
می شویم و اگر دشمن مطلع شود که ایران تبدیل به یک 
کشور تمدنی و مهاجرپذیر به شکل صحیح است و کارش را 
هم پیش می برد دیگر نمی تواند جلوی آن را بگیرد؛ لذا ناامید 
می شود و مانند زمانی که اقتصاد مقاومتی، محقق شده تمام 
این تحریم ها کنار می رود و تمام فشارها برداشته می شود 

مسئله جمعیت یک چنین حالتی را به نظر بنده دارد. 

هرچه کارهای 
تمدنیمان را 
گسترش دهیم، 
ارتباطمان را 
با کشورهای 
همسوی خودمان 
در وهله اول و 
تمام کشورهای 
اسالمی در وهله 
دوم تعمیق دهیم 
و کار تمدنی 
فکری تأثیرگذار 
بکنیم معنایش 
این است که یک 
لشکر جوان فعال 
داریم. 
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به کار کرد؟   مهرفرشته ها چرا و چه زمانی آغاز 
بدلیل کدام خال تشکیل شد؟

تاکید  بر  مبنی   99 نوروز  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات 
بی تدبیری  و  جمعیت  بحران  مهم  موضوع  درباره  چندباره 
نهادهای دولتی و دسِت پایین و سبک شمردن قضیه ای که 
بیانات و تاکیدات و هشدارها خبر از رخ دادن یک ناگواری 
بزرگ در آینده می داد، دغدغه  مهمی بود که در زندگی من 
تغییر خیلی بزرگی ایجاد کرد. علی رغم این که در میانه راه 
تحصیل برای دستیاری تخصص بودم و دو فرزند سه و نیم و 
یک و نیم ساله داشتم، نتوانستم تاکیدات مکرر رهبر انقالب 
ابتدا خود عامل جهاد  لذا تصمیم گرفتم  بگیرم،  نادیده  را 
فرزنددار شوم  عملیاتی در موضوع جمعیت شده و مجدد 
که قبل از ورود به تخصص خیالم از این بابت کمی آسوده تر 

باشد.
در محرم سال 99 با بررسی مختصری به جمع بندی رسیدم 
که پازل جوانی جمعیت بدون رفع موانع فرزندآوری محقق 
نخواهد شد. از طرفی در جمع مادرها مشهود بود که بیشتر 
خانواده ها عالقه به فرزنددار شدن دارند. ولی موانعی همچون 
مقابله با تابوهای غلط فرهنگِی ضد فرزندخواهی، هزینه های 
نگه داری  جاری  هزینه های  تربیتی،  دغدغه های  درمانی، 
نوزاد همچون پوشک و...، چند مانع اصلی برای فرزندآوری 
هستند. با مالحظه گزارشات نگران کننده آمار سقط جنین 
عمدی، مصمم به وقف عمر برای خدمت در قالب یک گروه 

جهادی که آرزو و دغدغه اصلی خود بود جامه عمل شده، لذا 
آغاز به کار موسسه مهرفرشته ها مهر 99رسما کلید خورد.

مجموعه  اصول  و  تئوری ها  و  برنامه ریزی  مبانی   
چیست؟

در مجموعه مهرفرشته ها اصل بر این است که تمام طرح ها و 
ایده ها در راستای رسیدن به رشد کمیت و کیفیت جمعیت 
باشند. هدف اولیه این بود که از فاکتورهای متعدد موثر بر 
رشد جمعیت، تنها به رفع موانع اقتصادی که کمتر به آن 
پرداخته شده بپردازیم. البته به تدریج جهت تکمیل نسخه 
پیشگیری از پیری جمعیت به موانع فرهنگی، اجتماعی و 

پزشکی هم پرداخته شد. 

 آیا موسسه مورد استقبال قرار گرفته است؟
با گذشت حدود سه ماه از عمر مجموعه و در حال برون رفت 
از کم تجربگی بودیم که الحمدهلل اقبال زیادی به مجموعه 
با  شد. یک تیم جذب مشارکت خیرین داشتیم که وقتی 
دوستانشان تماس گرفته و مجموعه را معرفی می کردند تا 
ایشان  نظر  مالی  و هم درحمایت های  اجرایی  امور  در  هم 
از  موجی  و  شده  مواجه  آن ها  استقبال  با  کنند،  جلب  را 
از چندین  آن جا که  تا  تاییدها شکل گرفت.  و  همراهی ها 
استان کشور فعاالن و موسسات مرتبط تماس و درخواست 

شعبه استانی مجموعه در شهر خود را داشتند.

جهاد فرهنگی 
در وسط میدان جنگ جمعیتی

وقتی قوانین اصالح کنترل جمعیت با خواب آلودگی و خمیدگی مسئولین اجرایی در کنج قفسه  ها 
و میزهای عریض و طویل خاک خور می شود بازهم باید کار را به جوانان و آتش به اختیارها سپرد. اوج کار 
آنجاست که موسسه ای نوظهور اما دغدغه مند، بدون چشم داشت به منابع مادی و نیروی انسانی دستگاه 
اما  الهی هموار می کند،  استمداد  و  توسل  و  و پشت کار  برنامه ریزی  با  را  ناهموار  دولتی، مسیر  غیرفعال 
از نهاد آدمی برای فرصت های سوخته سالیان دراز گذشته در  می آورد،  شناخت چنین موسسه هایی آه 
همان ها که هنوز هم درگیر مصوبه و جلسه و بودجه و پیچ و خم های کوچه های بن بست کرده شان هستند.
خانم دکتر فاطمه محمدپور مادر جوان سه فرزند خردسال و مدیر موسسه مهر فرشته ها، یکی از همان 

آتش به اختیارهاست. گفتگوی حلقه وصل با ایشان را دقیق بخوانید تا ناهمواری ها را فرصت ببینید.

معرفی موسسه ای که در اوج مشکالت اقتصادی وارد حوزه پر چالش و تنش جمعیت شده  است
گفگو با سرکار خانم دکتر محمدپور، مسئول موسسه مهر فرشته ها
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شرایطی  چه  مجموعه  راه اندازی  ابتدای  در   
داشتید؟ حمایت یا نقد یا حتی جلوگیری از فعالیت 

شده بود؟
ابتدای کار مجموعه، جلب اعتماد خیرین بسیار مشکل بود 
و فقط خانواده ها و دوستان و آشنایان کمک می کردند. برای 
خروج از این بن بست دو طرح اجرا شد. یکی خیرین ثابت، 
یعنی خیرینی که متعهد می شوند ماهانه مبالغ مشخصی را 
فارغ از مقدار آن مشارکت کنند و دیگری قرض نیکو، که 
خیرین مبالغ نه چندان زیادی را قرض می دادند و ما متعهد 
بودیم ماهانه مقدار معینی بازپرداخت داشته باشیم. با وجود 
مثال  می شد  هم  نقدهایی  حال  عین  در  حمایت  ها،  برخی 
این که، این قدم های خیلی کوچک و طرح های سطح پایین، 
بدون گستردگی در استان ها، بدون بودجه و نیروی همکار 
الحمدهلل  اما  باشد.  راه گشا  و  موثر  نمی تواند  کافی  و  قوی 
امیدمان را از دست نداده و با توسل دائم به دنبال راه های 

جدیدتر و کم هزینه تر برای اجرای طرح ها بودیم.
غالبا خیرین زمانی در یک کار خیر مشارکت می کنند که  
مطمئن شوند کمک های ارسال شده  به افراد نیازمند خواهد 
رسید. در حالی که در مقوله جمعیت، این جامعه است که شدیدا 
نیازمند کمک است. در چنین شرایطی کم کم متوجه شدیم 
برای تامین نیازهای مالی طرح ها باید خودکفا شویم و همین 
فکر سرآغاز راه اندازی یک فروشگاه مجازی لوازم مادر و کودک 
شد. این فروشگاه هم می توانست نیازهای ما در تامین هدایا 
مرتفع کند و هم محلی برای حمایت اقتصادی از خانواده ها باشد.

بوده  یا مجموعه هایی  اصلی چه کسانی   حامیان 
و هستند؟

مهرفرشته ها یک گروه جهادی خودجوش مستقل است. 
شروع فعالیت در تهران و منطقه پیروزی بود که البته با در 
اختیار قراردان منزل یکی از حامیان موسسه انجام گرفت. 
جهت  نیز  شاه آبادی  شهید  مسجد  خواهران  بسیج  بعدها 
تامین محل تجمع مجموعه یاری مان کردند.ولی در پیشرفت 
کار، از همفکری های دوستان قرارگاه قرب و مجمع فعاالن 

جمعیت بهره بردیم.

 دستاوردهای امروز مهر فرشته ها؟
درحال حاضر به برخی اهداف خود دست پیدا کرده ایم، از 
پای کار،  نیروهای جهادی  از  تیم منسجمی  جمله تشکیل 
راه اندازی  پایلوت،  به صورت  طرح  چندین  ارزیابی  و  اجرا 
در  اجناس  ارائه  با  کودک  و  مادر  ملزومات  فروشگاه  یک 
نازل ترین قیمت و تخفیفات ویژه همیشگی به خانواده های 
راه اندازی  مهرفرشته ها،  پوشاک  تولیدی  فرزندی،  چند 
یک آموزشکده هنری مهارت افزایی با هدف توسعه اقتصاد 

خانواده، راه اندازی درمانگاه مجازی جهت رفع نیازهای اولیه 
و حتی پیشرفته به ویزیت پزشکان و مشاورین و...، شروع 

گفتمانی در حوزه جمعیت.

 نحوه عضوگیری، کالس ها، محتوا و روابط با اعضا 
چگونه است؟

بانوانی که با مجموعه همکاری می کنند اغلب صاحب سه 
فرزند و بیشتر هستند و به لطف خداوند و اجماع قلوب و 
اراده ها، با هدف اعتال و حفظ جوانی و پویایی ایران اسالمی 
روابط  طریق  از  مخاطب  با  ارتباط گیری  است.  ایجاد شده 
ارتباطی مجموعه در  راه های  از طریق  و  عمومی مجموعه 

پیام رسان های بله، ایتا، سروش و اینستاگرام به آدرس
@mehre_fereshteha

راه ارتباط با فروشگاه دوست دار جمعیت در 
 پیام رسان ایتا

Doostdar_jamiat@ و راه ارتباط با 

 آموزشکده مهرفرشته ها 
@ amoozeshkade_mehr

 اصلی ترین نهاد، ارگان یا سازمانی که باید متولی 
و... چه شرایطی  باشد؟ االن آن سازمان  این حرکت 
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دارند و آیا از شما حمایت می کنند؟
طبق بیانات مقام معظم رهبری، جمعیت یک مولفه قدرت 
هر  و  کند  تالش  قدرت  این  برای  باید  لذا حکومت  است. 
تولد را یک بازوی قدرت برای کشور بداند. البته نهادهایی 
برای رسیدگی به امر جمعیت بنیان گذاری شده و گروه های 
جهادی زیادی در حوزه های مختلف مربوطه فعالیت می کنند 
ولی قریب به اتفاق آن ها در صدد تولید محتوای اقناعی و 
روشنگری هستند و وارد میدان عملیاتی نمی شوند. متاسفانه 
سرعت عمل دولت هم در درمان این عارضه اجتماعی بسیار 
کند است. نخبگان نیز در زمینه کارشناسی و تولید محتوا 
دغدغه مند هستند ولی کار عملیاتی و میدانی کمتر صورت 
می گیرد و جای ورود عملیاتی در دستورالعمل پیشگیری از 

پیری جمعیت، خالی است.

 ارتباط دوطرفه موسسه با مجموعه های مکمل و 
بالعکس چطور است؟

مجموعه بدلیل حرکت آتش به اختیار در طرح های عملیاتی 
و کف میدانی برای مجموعه های هم سو جذابیت خاصی دارد. 
تماس  شهرستان ها  و  استان ها  از  مختلفی  مجموعه های 

ما  دارند.  همکاری  به  تمایل  و  می گیرند 
مجموعه ها  این  تمام  باید  معتقدیم 

فعال  عملیاتی  فاز  در 
مرکز  یک  از  و  شوند 

بنده  کنند.  خط گیری  واحد 
مجری  را  مهرفرشته ها  مجموعه 

پایلوت می دانم و  عملیاتی طرح های جمعیت به صورت 
اگر به آن توجه و قدرت داده شود، این 

موفق  طرح های  که  دارد  را  ظرفیت 
در  و  در سراسر کشور عرضه  را  خود 

پیاده سازی آن ها مشاوره دهد. 

 روش انتقال مفاهیم در موسسه چطور است؟ آیا 
روش های خالقانه و جذاب ایجاد شده است

به  جامعه  نظر  جلب  دنبال  به  بیشتر  االن  تا  مهرفرشته ها 
یعنی  است.  بوده  فرزندخواهی«  و  »فرزنددوستی  موضوع 
و  بیشتر  فرزند  به  گرایش  برای  بانوان  فطرت  کردن  بیدار 
نمایش زیبایی های حضور کودک در اجتماع و حضور فرزندان 
بیشتر در نهاد خانواده. در گام های بعدی بنا داریم عالوه بر 
هدف اول، درکنار مادران باشیم تا مسائل جانبی فرزندآوری 
مانند مراقبت های قبل از بارداری و مدیریت و تربیت کودک و 

نوجوان و ... را به درستی و با آرامش سپری کنند.

 ایده های مهرفرشته ها برای کنترل فضای مجازی 
و آموزش و اقناع افراد مخصوصا در حوزه فرزندآوری 

که آفت امروز فضای مجازی است، چیست؟
مهرفرشته ها در بستر فضای تبلیغی و رسانه ای در قالب چند 
کانال حدود ده هزار مخاطب دارد و به بیان ضرورت افزایش 
جمعیت برای فعاالن اجتماعی و اهتمام به فرزندآوری برای 
همین  در  نیز  تصویری  می پردازد.گزارش های  مردم  عامه 

فضاهای تبلیغی منتشر می شود. 

مدنظر  مدلی  و  روش  چه  استان ها  دیگر  برای   
است؟

در چندین استان نیروی همکار یا مجموعه همکار داریم. 
ولی بنده درنظر دارم این کادرسازی در استان های مختلف 
منطبق با گروه های موجود جهادی باشد چون فرصت و توان 
برای جذب نیروهای خوب و تیم سازی در شهرستان ها با 
توجه به زمان بر بودن آن فعال مقدور نیست. البته این اتحاد 

بین استان ها باید توسط یک نهاد مسئول اتفاق بیافتد.
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و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های  و  ایده ها   
بلندمدت موسسه؟

بخشی از اهداف ما بازگرداندن ارزش مادری و چند فرزند 
داشتن است. لذا سعی داریم حال خوش و نگاه صحیح را 
به خانواده ها و مخصوصا مادران هدیه دهیم. مهرفرشته ها 
ابتدا به بازپروری خانواده های پرجمعیت و سپس به عملیات 

پیشگیری به عنوان رسالت اصلی خود می پردازد.
مجموعه در حال حاضر مجری طرح های متعدد با ساختار 
مشخص برای هریک می باشد که دائم به روزرسانی می شود. 
الحمدهلل با عنایات خداوند به وحدت نگاه ها و دغدغه ها، با 
وجود گذشت کمتر از 8 ماه از عمر موسسه، پیشرفت های 
ایده های جدیدی روبه روی  خوبی شده و همچنان درها و 
ما گشوده می شود که با تقویت نیروی انسانی و تخصیص 
بودجه مشخص، در کنار کمک خیرین ان شاءا... طرح های 
موثر و زودبازدهی اجرا خواهد شد. طرح های مجموعه شامل 

موارد زیر است:
1. طرح تکریم خانواده های خوش جمعیت در قالب تکریم 
برادر و خواهر، خانواده  مادران جوان، کودکان دارای چند 

دارای سه فرزند و بیشتر.
2. طرح حمایت اجتماعی و اقتصادی از خانواده های دارای 
سه فرزند و بیشتر در قالب همدلی اقتصادی با خانواده ها، 
مهارت افزایی خانواده های چند فرزندی جهت خودکفایی و 
راه اندازی گروه های  اقتصاد خانواده،  خوداشتغالی و توسعه 
از جمله  نیازهای آن ها  به  بانوان و پرداختن  برای  مختلف 
گروه شکوه مادرانه که جمعی از بانوان دارای سه فرزند و 
بیشتر در آن حضور دارند و در آن آموزش مسائل تربیتی، 
و  گفتگو  کاربردی،  ومهارت های  هنرها  احکام،  خانه داری، 
انتقال تجربیات انجام می گیرد.کانال مادران باردار که شامل 

مشاوره های  و  عبادی  اعمال  خودمراقبتی،  آموزش های 
مدیریت شرایط و.. می باشد. 

3. طــرح تشــویق بــه تــداوم فرزنــدآوری کــه تســهیالت 
ارائــه  خانواده هــا  بــه  مرحلــه  دو  در  مشــوق هایی  و 
می شــود. یــک مرحلــه پیــش از بــارداری کــه بــا وعــده 
ــادی،  ــکی و اقتص ــی، پزش ــی، اجتماع ــته های حمایت بس
خانواده هــا تشــویق بــه فرزنــددار شــدن می شــوند، 
تحــت عنــوان طــرح ایرانــم جــوان بمــان. مرحلــه بعــد 
ــد  ــه مناســبت تول ــه کــودک ب ــک بســته هدی ــم ی تقدی

ــت.  ــد خانواده هاس ــه بع ــوم ب ــدان س فرزن
نیازمند  که  خاص  شرایط  با  بارداران  از  حمایت  طرح   .4
همدلی اجتماعی یا اقتصادی هستند به منظور پیشگیری 
از سقط عمدی جنین.  این طرح در دو فاز انجام می شود. 
فاز اول ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی پزشکی و فاز دوم 

حمایت های مالی.
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جمعیت و اسقاط و قتل جنین

سقط کردن جنین که اصطالح صحیح آن، اسقاط و قتل جنین 
»مسئله  بر  اثر می پذیرد و هم  از »مسئله جمعیت«  است، هم 
پژوهش ها،  از  بسیار  در  نمونه،  برای  می گذارد.  اثر  جمعیت« 
نگاه منفی به تعداد فرزندان، یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش 
اسقاط و قتل جنین است. خواستن فرزند و درک ارزش فرزند، 
موجب کاهش اسقاط و قتل جنین های بی گناه خواهد شد. از 
بیشتر شود،  قتل جنین  و  اسقاط  میزان  هر  دیگر،  سوی 
از  یکی  بر موضوع جمعیت خواهد داشت.  ناگواری  اثرات 
اثرات آن، از بین رفتن فرزند انسان است که موجب آسیب 
به جمعیت می شود و یکی دیگر از اثرات آن، افزایش ناباروری 
است که از عوارض اسقاط و قتل جنین بوده و نعمت فرزند را 
از برخی از کسانی که مایل به آن هستند هم دریغ خواهد کرد. 
تشبیه اسقاط و قتل جنین به موشی که در انبار گندم است، رسا 
و گویاست. همچون توصیفی که بر زبان مولوی جاری می شود:

ما درین انبار گندم می ُکنیم   
        گندم جمع آمده گم می کنیم

                           اول ای جان دفع شر موش کن 
      وانگهان در جمع گندم کوش کن

                        گر نه موشی دزد در انبار ماست    
           گندم اعمال چل ساله کجاست

یکی از انحرافات تحلیل بشر از مسئله اسقاط و قتل 
بهانه های  در  تنها  را  آن  عوامل  که  است  آن  جنین، 
مطالعات  ادبیات  در  نمونه،  برای  است.  کرده  خالصه  آن 
یا قصدنشده  بارداری  بر  بیشتر  جنین،  اسقاط  درباره  بشر   فعلی 

تعبیر  با  نادرستی  به  گاه  که   )unintended Pregnancy(

تکیه  جنین  اسقاط  عامل  عنوان  به  می شود،  یاد  ناخواسته 
جنین  بردن  بین  از  اخالقی،  نظر  از  اگر  که  حالی  در  می شود 
بین  از  اخالقی  موانع  به  باید  بدانیم،  نادرست  را عملی  پناه  بی 
بردن جنین هم توجه ویژه داشته باشیم. مثل آن است که وقتی 
می خواهند درباره عوامل کشتن عمدی کودکان توسط خانواده 
)که البته درصد وقوع آن پایین است( صحبت کنند، به مشکالت 
اقتصادی و نخواستن فرزندان اشاره نمایند در حالی که شایسته 
قاتل،  روانی  و  روحی  مشکالت  و  حماقت  بی اخالقی،  است 
قبل از بهانه های قتل فرزندان مورد توجه قرار گیرد. در برخی 
پژوهش ها، دیدگاه دینی نسبت به منزلت جنین، مهم ترین عامل 
جلوگیری از آن دانسته شده است و تکیه کردن بر اهمیت دادن 
به جان جنین، هم معقول است و هم موجب کاهش قتل جنین 
می شود. به عبارت دیگر، بسیاری از دالیل همچون مسائل 
بهانه هایی   ... و  فرزندان  تعداد  به  منفی  نگرش  اقتصادی، 
تنهایی  به  جهت،  این  از  و  است  جنین  قتل  برای  غیرموجه 

نمی توانند توجیه کننده این عمل ناپسند باشند.

سقط کردن و قتل جنین 
در جهان ما و مسئله جمعیت

ساره ابراهیم کوچک
روان پرستار و فعال حقوق جنین
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حفظ حیات جنین، مسئله ای باالتر از جمعیت

اگر آن گونه که ادیان الهی معتقدند، برای جنین از لحظه لقاح، 
شأنی انسانی قائل باشیم، مسئله اسقاط و قتل جنین، از موضوع 
در مسئله جمعیت، عدد  پیدا می کند.  نیز  جمعیت اهمیتی فراتر 
افراد است که اهمیت دارد و هرکدام از افراد جمعیت، به تنهایی 
مطرح نیست ولی در موضوع جمعیت، اگر از بین بردن جنین را 
عملی غیراخالقی بدانیم، از بین رفتن »یک جنین« هم برای ما 
اهمیت خواهد داشت. البته باال بودن تعداد قتل جنین، مسئله ای 
از جهت جان جنین  اما تک تک جنین ها،  نیز هست؛  جمعیتی 
از سوی دیگر  و نه صرفًا مسئله ای جمعیتی، مهم خواهند بود. 
در مسئله جمعیت، کیفی بودن و همراه بودن جمعیت با اهداف 
قیمت  به  جمعیت  افزایش  نمونه،  برای  دارد.  اهمیت  اجتماعی، 
افزایش کّمی بدون توجه  یا  افزایش مهاجران دیگر کشورها و 
اما درباره  به کیفیت جمعیت، حل کردن مسئله جمعیت نیست 
جنین ها، حتی جنین سرباز دشمن اسرائیلی نیز نباید کشته شود. 
آینده آن،  از طبقات جامعه و حتی جنینی که  جنین هیچ کدام 
همراه با معلولیت تصور می شود، به این علت نمی تواند از نعمت 

حیات محروم شود.

عوامل ذهنی زمینه ساز برای اسقاط و قتل جنین

در ترسیم اولیه تلقی های شناختی ای که در اسقاط جنین مؤثر 
واقع می شود، موارد ذیل مهم تر به نظر می رسد. دایره بزرگ تر، 
به معنای اثرگذاری بیشتر است. همان طور که مشاهده می شود، 
از جنین  اثر بیشتری در حفاظت  توجه به ماهیت جنین، دارای 

دانسته شده است.

جنین چیست؟

که  می گردد  بر  سؤال  این  به  چالش ها،  از  توجهی  قابل  بخش 
است؟  انسان  پایین  در سنین  ویژه  به  آیا جنین  جنین چیست؟ 
آیا جنین اگر در سنین پایین از بین برود، معاد دارد؟ آیا جنین، 
در سنین پایین، روح دارد؟ آیا جنین در هنگام آسیب دیدن درد 

احساس می کند؟
رویکرد  می شود.  دیده  جنین  به  کلی  رویکرد  دو  ما،  جهان  در 
جنین«.  از  »حمایت  رویکرد  و  جنین«  قتل  و  اسقاط  »تسهیل 
متأسفانه در طی سال های گذشته، متون و تلقی های رویکرد 
است  شده  فراگیر  و  یافته  نشر  جامعه  در  جنین  اسقاط  تسهیل 
البته  که  سهل انگاری  نوعی  پزشکی،  روال های  در  ویژه  به  و 
مالحظه خط قرمزهای قانونی را داشته است، دیده می شود. به 
ماهیت  و  جان  به  توجه  عدم  انحراف،  اول  خط  می رسد  نظر 

جنین است.
از منظر رویکردهای اخالق پزشکی و استدالل های عقل عرفی، 
نظریات  پایین،  سنین  در  جنین  نبودن  یا  بودن  شخص  درباره 

نمی پردازیم.  آن ها  به  مجال،  این  در  که  است  مطرح  مختلفی 
به سراغ  مطلب،  این  مخاطبین  دینی  رویکرد  به  توجه  با 
بسیاری  دالیل  می رویم.  خصوص  این  در  دینی  دیدگاه های 
داریم که جنین حتی قبل از دمیده شدن روح کامل انسانی، 
کشتن  آن،  کشتن  و  دارد  ضعیف  هرچند  روحی  است؛  انسان 
مرتبه ای از وجود انسان است. به برخی از دالیل این ادعا اشاره 

می شود:
1 - از بین بردن جنین، از لحظه انعقاد نطفه، دیه دارد. در 
گفته  انسان  یا عضو  انسان  بر  بر جنایت  دیه  لغت عرب، 
می شود و مواردی که دیه بر غیرانسان گفته شود، نیازمند 
قرینه است. از این جهت، وقتی قرینه ای بر تفاوت ذاتی 
این دیه با دیه جنایت بر انسان نداشته باشیم، دیه داشتن 
وی  انسان محسوب شدن  بر  دلیلی  جنین،  بردن  بین  از 
دیه  و  عزل(  )در  اسپرم  بردن  بین  از  دیه  درباره  است. 
دهنده  نشان  دیه،  این  نرسیدن  ارث  به  میت،  بر  جنایت 
حقیقی نبودن این دو استعمال است. یکی به اعتبار امکان 
جهت انسان شدن و یکی به جهت احترام انسانی که در 
گذشته بوده، به صورت مجازی دیه گفته شده است. در 
احتمال مجازی  ارث رسیدن دیه، جلوی  به  مورد جنین، 

بودن این کاربرد را درباره وجود جنین می گیرد.
2 - دیه جنین، همچون دیه ای که نسبت به جنایت بر هر 
در  می رسد  ارث  به  ثابت شود،  است  ممکن  دیگر  انسان 
ارث  به  را  چیزی  انسان،  از  غیر  موجودی  هیچ  که  حالی 

نمی گذارد.
3 - در آیه شریفه 12 و 13 سوره مبارکه مومنون )َو لََقْد 
َخَلْقَنا اَْلِنْساَن ِمْن ُساللٍَۀ ِمْن ِطیٍن؛ ثُمَّ َجَعْلناُه نُْطَفًۀ ِفي َقراٍر 
َمِکیٍن(، بعد از اینکه منشأ خلقت انسان را از »سالله ای از 
طین« بیان فرموده، در مرحله نطفه شدن، خود انسان را 
بازگشت ضمیر در »جعلناه«، به  به نطفه نسبت می دهد. 
که  می رساند  را  مفهوم  این  جهت،  این  از  و  است  انسان 
خداوند، انسان را نطفه قرار می دهد. پس نطفه، مرتبه ای 

از وجود انسان است.
احکام  )ع(  باقر  امام  عبیده،  ابی  روایت صحیحه  در   -  4
با  انسان را در قتل جنین جاری دانسته و  بر قتل  جاری 
همین قاعده، قاتل جنین را محروم از ارث جنین معرفی 

می فرماید. )الکافي )ط - السالمیۀ(، ج 7، ص: 344(
5 - در روایت سعید بن مسیب، تحول جنین در در کلیه 
دیه  علت  و  می شود  داده  استناد  روح  یک  به  مراحل، 
داشتن از بین بردن جنین، وجود همین روح دانسته شده 

است. )کافی ج 7 ص 347 ح 15(
وی  که  زمانی  عمار،  بن  اسحاق  صحیحه  روایت  در   -  6
در محضر امام کاظم )ع( از اهمیت حفظ جنین حتی در 
مرحله نطفه تعجب می کند، حضرت می فرمایند که اولین 
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روشن  روایت  این  قراین  از  است.  نطفه  خلقت،  مرتبه 
می شود که منظور حضرت، اولین آفرینش نطفه در مرتبه 

انسانی است. )من ال یحضره الفقیه ؛ ج 4 ؛ ص171(
7 - در روایت صحیحه عبداالعلی از پیامبر اکرم )ص( نقل 
قتل  به  اینکه  )بدون  شده که حضرت، جنین سقط شده 
رسیده باشد(، دارای معاد و دارای مقام شفاعت از پدر و 
مادر خویش می دانند. چنین منزلتی برای جنین در کلیه 
مراتب آن، نشان دهنده انسان بودن جنین از لحظه انعقاد 

نطفه است. )کافی ج 5 ص 336 ح 1(
از فتح  بعد  آیه شریفه 12 سوره مبارکه ممتحنه که   -  8
بنا  برای نکشتن فرزندانشان عهد می گیرد،  زنان  از  مکه 
بر قراین آیه شریفه و تفاسیر معتبر، شامل اسقاط و قتل 
جنین نیز هست و از این جهت، ولد و قتل، در قرآن کریم، 
بر جنین نیز می تواند اطالق شود که همگی، شأن انسانی 

جنین را نشان می دهد.
نتیجه این نکات آن است که جنین، از لحظه انعقاد نطفه، هرچند 
دارای روح کامل انسانی نشده است، اما مرتبه ای از وجود انسانی 
داشته و در حال عبور از داالن انسانیت است و از این جهت، از 
بین بردن آن )هرچند در حد قتل مرتبه کامله انسانی نیست(، 

ولی قتل است.

چگونه می توانیم از قتل جنین های بی گناه 

جلوگیری کنیم؟

برخی از پیشنهادات در این خصوص، چنین تقدیم می شود:

اصالح  را  فرزند  درباره  نادرست  دیدگاه های   -  1
کنیم. دیدگاه منفی نسبت به فرزند انسان، از جمله 

زمینه های قتل جنین های بی پناه است.
را  و قتل جنین و جایگاه جنین  اسقاط  2 - حرمت 

درک و برای جامعه تبیین کنیم.
3 - برای اصالح روندهای تسهیل کننده قتل جنین 
مطالبه  قانون گذاری(،  و  پزشکی  در فضای  ویژه  )به 

کنیم.
4 - با تبیین جایگاه الهی انسان، نگاه به جنین ها و 

حتی انسان های دارای معلولیت را اصالح کنیم.
5 - به خانواده های ضعیف در سرپرستی کمک کنیم.
برای  را  قتل جنین  بهانه های  بودن  غیرعقالنی   -  6

جامعه توضیح دهیم.
7 - ساماندهی مناسب مسئله فرزندخواندگی را از 

طریق پژوهش و مطالبه، دنبال کنیم.
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ایده  اینکه  و  بفرمایید  معرفی  را  »لطفا خودتان   
کردید؟  شروع  کی  و  رسید  ذهنتان  به  کجا  از  کار 

مؤسسه ای که دارید را هم برای ما معرفی بفرمایید.«
مؤسسه »اندیشه مسطور«، تقریباً از سال88 آغاز به کار کرد. 
از همان زمان با کمک دوستان به تولید محتوا برای مبلغین 
می پرداختیم که جزء اولین کارهای ما بود. بخشی از این 
تولیدات در سبد دفتر تبلیغات قرار می گرفت؛ کتاب هایی 
»شکوفه های  احکام«،  »شکوفه های  »ره توشه«،  مثل 
آسمانی« و »گلبرگ احکام«. این ها تقریباً تا سال  نود انجام 
شد. تولیدات دیگری هم داشتیم که با همکاری ناجا و ویژه 
بخش عقیدتی سیاسی آن منتشر و ارسال شد؛ اما از وقتی 
که حضرت آقا بحث جمعیت را مطرح کردند و به عنوان 
سؤال  برایمان  کردند  عذرخواهی  مملکت  اولین شخصیت 
شخصیت  بزرگترین  که  افتاده  اتفاقی  چه  که  آمد  پیش 
مملکت دارد عذرخواهی می کند؟! این شد که با تحقیق و 
پژوهش مختصری که انجام دادیم متوجه شدیم در آینده 
خیلی  دچار بحران خواهیم شد و وضعیت بسیار اسفناکی 
خواهیم داشت؛ لذا از آن زمان به بعد ما سیاست مؤسسه به 

سمت بحث جمعیت رفت.

 »شما در بخش تولید کتاب، چند اثر را گردآوری 
مؤسسه  یک  برای  این ها  همه  که  کردید  منتشر  و 
غریب  و  عجیب  گرفت وگیرهای  مردم نهاد،  فرهنگی  

اقتصادی ایجاد می کند. شما در این حوزه چه راهکاری 
داشتید؟«

ایده و طرحی که داشتیم  ابتدا سعی می کردیم آن  ما در 
را به مراکز مختلفی از جمله عقیدتی سیاسی ناجا، سپاه، 
بسیج، دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات ارائه کنیم و باالخره 
هر کدام از این ها تمایل داشتند ما هم آن اثر را برای آن 

مجموعه تولید می کردیم؛ لذا ما هم مشکل مالی نداشتیم.

 »موسسه شما حدود هشت سال است که در حوزه 
جمعیت فعالیت می کند. چه دستاوردهایی داشته اید و 

در چه حوزه هایی ورود کرده اید؟« 
از کارهایی که انجام دادیم بحث تحقیق و پژوهش بود. یکی 
بشود  شاید  و  کردیم  منتشر  که  ارزشمندی  کتاب های  از 
گفت همین االن هم جای کار دارد کتاب »کاهش جمعیت، 
آخرین راهبرد غرب« است؛ که در همان یکی دو سال به چاپ 
ششم رسید. کار دیگری که انجام شد، یک سی دی  با عنوان، 
»جمعیت، آموزش، تبلیغ« بود که به صورت فشرده حاوی 
اطالعات جمعیتی بود و اگر کسی بخواهد تبلیغ یا تحقیقی 
داشته باشد می تواند از این سی دی استفاده کند. این لوح 
فشره شامل عکس، فیلم، ورد، پاورپوینت و پی دی  اف است. 
بعد از این تحقیق، اتفاق دیگری که افتاد این بود که حضرت 
آقا فرمودند: »نخبگان حوزوی را اقناع کنید.« این شد که 
به سمت آموزش و تربیت کارشناس جمعیت گام برداشتیم. 

ضرورت آگاهی بخشی، اقناع و آموزش 
نخبگان  در مساله جمعیت

گفتگو با حجت االسالم و المسلمین ندیمی، مسئول موسسه اندیشه مسطور
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با  را  دوره  اولین  کردیم.  شروع  فیضیه  علمیه  مدرسه  از 
عنوان تربیت کارشناس جمعیت در سال93 برگزار کردیم 
و چون اولین دوره بود بسیار خوب و بابرکت بود و حدود 
هفتصدهشتصد نفر ثبت نام کردند؛ اما به طور میانگین تقریباً 
چهارصد نفر هر هفته در روزهای پنج شنبه و جمعه حضور 
پیدا می کردند. این دوره ها به صورت همایشی برگزار شد 
که خدا رحمت کند حضرت آیت اهلل مصباح را و خدا حفظ 
کند حاج آقا سقای بی ریا را چون واقعاً خیلی کمک کردند. 
موسسه حضرت امام هم خیلی به ما کمک کرد و سالنشان 
را به صورت رایگان در اختیار ما قرار دادند. آن ها اولین و 
تنها مؤسسه  مرکزی بودند که پای کار آمدند و به شدت از ما 
حمایت کردند. ده جلسه به صورت مقدماتی در آنجا برگزار 
امتحانات  در  در  که  بودند  بچه هایی  هم  آن  شد. خروجی 
آن دوره شرکت کردند و امتیاز خوبی آوردند و وارد دوره 
تخصصی شدند. همین دوره  زمینه خوبی شد که دوره  های 
بعدی برگزار شوند. سال بعد سه دوره به صورت همزمان 
برگزار  کردیم. یکی در موسسه حضرت امام، یکی  در مسجد 
امیرالمؤمنین شهرک مهدیه قم و دیگری در مسجد حضرت 
زینب پردیسان قم که با حضور چشمگیر طلبه ها تشکیل 
شکل  هفتم  و  پنجم، ششم  دوره های  هم  آن  از  بعد  شد. 
اندیشه مسطور هست  موسسه  افتخارات  از  یکی  و  گرفت 
که توانست با دست خالی در این چند سال حدود 1500 
نفر از طالب حوزه علمیه قم را در امر جمعیت، تربیت کند. 
دوره ها  این  در  که  طلبه هایی  این  داشتیم  تمایل  خیلی 
فعالیت جمعیتی   و  استان ها بشوند  وارد  شرکت می کردند 
خود را در مراکز استان ها و در شهرها برگزار کنند. طرح ها 
و ایده هایمان را به آن ها می گفتیم و آن ها مباحث جمعیتی 
را در استان های خودشان پیاده می کردند. دوم اینکه خود 

این ها حداقل یک فرزند به فرزندانشان اضافه کردند.

 »این راه همچنان ادامه دارد یا پایان یافته است؟«
در بحث دوره ها باید این را هم تکمیل کنم که ما به همین جا 
روحانی نژاد  حجت االسالم  با  رایزنی   ضمن  نکردیم.  اکتفا 
اندیشه  ایشان موسسه  بودند  تبلیغات  معاونت سازمان  که 
و  معرفی کردند  تبلیغات کشور  ادارات  به همه  را  مسطور 
مؤسسه  این  به  کمک  به  ملزم  را  کشور  تبلیغاتی  ادارات 
کشور  تبلیغات  ادارات  مدیران  با  تماس هایی  ما  کردند. 
می گرفتیم و خیلی از مسئوالن تبلیغات اسالمی آن موقع، 

اقناع نشده بودند. خود این یک مشکل بزرگی برای ما بود 
هم  ادارات  این  از  برخی  ولی  نبودند؛  توجیه  خیلی  ها  که 
پای کار آمدند؛ لذا برای برای مبلغان و طالب استان ها هم 
برگزار کردیم.  را هم  این دوره ها  برگزار کردیم.  هم  دوره 
تا  کردیم  رایزنی  شدیم  تخصصی  دوره  وارد  که  بعد  اما 
دانش آموختگان دوره های تخصصی یا اساتید دوره ها را در 
ایام مختلفی مثل ماه مبارک رمضان و اعتکاف به استان ها 
اعزام کنیم. الحمداهلل استقبال خوبی شد. گرچه انتظار ما 
به  استان ها  و می خواستیم همه  بود  این ها  از  فراتر  خیلی 
میدان بیایند؛ اما متأسفانه در این هشت سال دولت تدبیر و 
امید چندان نتوانستیم در استان ها ورود پیدا کنیم. متأسفانه 
بعضی از ادارات تبلیغات اسالمی هم چندان استقبالی نشان 
نمی دادند. با همان حرکتی که صورت گرفت؛ بچه هایی که در 
این دوره ها شرکت کردند را در ایام مختلف حتی اربعین به 
مراکز استان ها اعزام می کردیم تا در کاروان ها و موکب ها به 
صورت تبلیغ چهره به چهره، مقوله افزایش جمعیت را نشر 
دهند. شاید یکی از سؤاالت این باشد که مثالً در اربعین چه 
کار جمعیتی ای می شد انجام داد؟! فقط کافی بود یک بیل بورد 
را در اختیار بگیریم و یک بنر بزنیم که تصویری از اربعین98 
را نشان می دهد که سیل جمعیت دارد به سمت کربال می رود، 
پایین تصویر هم نقشی از اربعین سال1420 را نشان بدهیم 
که جمعیت بسیار اندکی از افراد پیر، عصازنان دارند حرکت 

می کنند و کسی نیست کمک و همراهی شان کند.
بیماری کرونا  به  توجه  با  االن چه می کنید؟  فرمودید  اما 
پیش  بزرگی  بسیار  معضل  شده،  ما  جامعه  دامن گیر  که 
ما  است.  شده  فراهم  برایمان  خوبی  زمینه های  اما  آمده؛ 
تخصصی  نشست های  و  دوره ها  برگزاری  سمت  به  هم 
مجازی رفتیم که الحمداهلل در این یکی دو سال گذشته 
از همین  این زمینه صورت گرفت.  فعالیت های خوبی در 
جا به خصوص از کسانی که در دوره های ما شرکت کردند 
ما  کنند.  کمک  ما  به  می توانند  اگر  می کنم  درخواست 
زیاد  خیلی  درخواست ها  اخیرا  چون  داریم؛  نیرو  کمبود 

شده و نیاز به کمک داریم.
کار ما در فضای مجازی و بستر »دانه« دارد صورت می گیرد. 
دوره ها به صورت کوتاه مدت و بلندمدت مقدماتی و تخصصی 
کار  قسمت  سه  در  هم زمان  داریم  االن  و  می شود  برگزار 
می کنیم؛ تربیت مبلغ جمعیت، تربیت کنشگر جمعیت و 

تربیت مدرس و مربی جمعیت.

فقط کافی بود 
یک بیل بورد را 
در اختیار بگیریم 
و یک بنر بزنیم 
که تصویری از 
اربعین98 را نشان 
می دهد که سیل 
جمعیت دارد به 
سمت کربال می رود، 
پایین تصویر هم 
نقشی از اربعین 
سال1420 را نشان 
بدهیم که جمعیت 
بسیار اندکی از 
افراد پیر، عصازنان 
دارند حرکت 
می کنند و کسی 
نیست کمک و 
همراهی شان کند.
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بشنویم،  شما  زبان  از  را  مؤسسه  راهکارهای   
باالخره خانواده ای که عالقه مند به فرزندآوری است 
او  برای  راهکارهایی  چه  شما  دارد،  مشکالتی  اما 

دارید؟«
بحث جمعیت از مباحثی است که نمی توانیم به خصوص 
برای مردم به صورت مستقیم ورود پیدا کنیم؛ لذا ناگزیر 
جمعیت  بحث  با  مرتبط  که  دیگری  بحث های  با  هستیم 
آسیب های  بحث  مثال  عنوان  به  شویم؛  وارد  است 
تک فرزندی، آسیب های سالمندی و ارتقاء جایگاه مادری. 
متأسفانه جایگاهی که مادر دارد را از دست داده ایم و نقش 
مادر کمرنگ شده است. در این زمینه ها باید بیشتر حضور 
می توانیم  هم  غیرمستقیم  صورت  به  چون  باشیم؛  داشته 

بحث جمعیت را دنبال کنیم.

بود  قضیه  این  متولی  که  سازمانی  اصلی ترین   
کجای کار را گرفته است؟ از شما حمایتی کرده اند یا 

نه؟«
ما  راه  نکند و سد  وزارت بهداشت همین که سنگ اندازی 
نشود ما چیزی از آن ها نمی خواهیم. تاکنون مرکز خدمات 
حوزه و قرارگاه جمعیت به ما کمک کرده است و اخیرا هم 

مجموعه ملی فعاالن جمعیت توانستند به ما کمک بدهند.

  یکی از آفاتی که معموالً بعد از چند سال دامن گیر 
مؤسسات می شود این است که حضور و پیگیری های 
کمرنگ  اندیشه ورزشان  هیئت  و  مرکزی  هسته 
در  می کند.  پیدا  عملیاتی  جنبه  فقط  کار  و  می شود 

مؤسسه اندیشه مسطور هم این آفت هست یا نه؟
برای اینکه این اتفاق نیفتد، هرازچندگاهی نشست داریم و سعی 
کرد ه ایم افراد متخصص حوزه جمعیت را جمع کنیم و مشورت 
بگیریم؛ حاال چه حوزوی باشند و چه غیرحوزوی؛ یعنی در کنار 

هیئت اندیشه ورز از این دوستان هم استفاده کنیم.

بگوید  اندیشه مسطور می تواند  »امروز موسسه   
چه دستاوردهایی داشته است؟«

الحمداهلل به نظرم می آید پیرو آن نکته ای که حضرت آقا 
فرمودند که »بروید هزار نفر از نخبگان حوزه را اقناع کنید.« 
ما فراتر از هزار نفر را اقناع کردیم؛ در میان دانش آموختگان 

ما هم افرادی هستند که در رشته تبلیغ حضور دارند، هم 
افرادی که در حوزه تدریس مباحث حوزوی تخصص دارند 
و حتی اساتیدی که در دانشگاه تدریس می کنند. طالبی که 
در دانشگاه حضور دارند به عنوان مدرس دانشگاه هستند، 
الحمداهلل توانستیم اینها را اقناع کنیم و فراتر از هزار نفر را 

توانستیم آموزش دهیم. 

  موسسه اندیشه مسطور اگر به کجا برسد احساس 
می کند رسالتی که بر دوش داشته را تمام و کمال به 

انجام رسانده است؟
به نظرم می رسد با این روندی که ما داریم پیش می رویم 
به  می دانم  بعید  داریم،  ما  که  احوالی  و  اوضاع  این  با  و 
این سرعت سیاست موسسه را برای کار دیگری بگذاریم؛ 
پیدا  کاهش  دارد  باروری  نرخ  سال94  از  متأسفانه  چون 
پیش  مؤسسه  برای  زیادی  موقعیت های  حاال  تا  می کند. 
آمده؛ اما چون مسئله جمعیت یک مسئله مهمی است و 
جزء اولویت های ماست آن را رها نکردیم. به نظرم می آید 
یکی از مباحثی است که حداقل تا پنج تا ده سال آینده 
بعید می دانم دست از این کار برداریم. تمام تالشمان این 
جمعیت  حوزه  وارد  را  جامعه  نخبگان  بتوانیم  که  هست 
کنیم، طالب را وارد جمعیت کنیم. ما دنبال این هستیم 
که ان شاءاهلل بتوانیم کنشگرانی در این عرصه داشته باشیم 

تا اقناع جامعه را عهده دار شوند. 
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هفت خوان خیالی

          نویسنده: سحر فرهادی

باب  در  است  نگاشته ای  خیالی،  هفت خان 
برخی  بررسی  به  که  تربیت«  و  »معیشت 
در  فرزندی  کم  به  میل  در  موثر  عوامل 
جامعه پرداخته و روایتگر خوان های خیالی 
فرزندآوری  مسیر  در  خانواده ها  که  است 

برای خود ساخته اند.

بحران خاموش

             نویسنده: اسماعیل چراغی کوتیانی

رشد  ایران  در  جمعیتی  رشد  تغییرات 
می  نشان  پیش بینی ها  و  دارد  منفی 
چندان  نه  ای  آینده  در  ایران  که  دهد 
رو  روبه  جمعیت   پیری  پدیده   با  دور 
پیامد های  تواند  می  خود  این  بود.  خواهد 
باشد. داشته  کشور  برای  زیادی   منفی 

جامعه  نگاهی  با  است؛  کوشیده  اثر  این 
شناختی، عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر در 
باروری را واکاود، و در این میان به عوامل و 
زمینه های کاهش باروری از سویی، و موانع 
ایران  در  آن  افزایش  فرهنگی  و  ساختاری 
تحلیل  ضمن  و  افکند،  نظر  دیگر  سوی  از 
افزایش  برای  راهکارهایی  آنها،  تبیین  و 
باروری و جلوگیری از کاهش آن، متناسب 
راهبردی  اقتضائات  و  اسالمی  آموزه های  با 
کشور مطرح کند، و برای نیل به این هدف، 
رویکرد  از  شناختی   جامعه  خوانشی  به 
اسالم به مسئله جمعیت و باروری در قالب 
طراحی الگوی فرهنگی مطلوب و متناسب 

با جامعه ایران نیز بپردازد.
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خانه ی مغایرت

              نویسنده: محمدعلی جعفری

و  حال  با  داستانی  مغایرت«،  »خانه  رمان 
نام  به  جوانی  پسر  ماجرای  جوانانه،  هوای 
فرزند  تنها  که  کند  می  روایت  را  سعید 
از  و  است  یزد  اهل  ثروتمند  ای  خانواده 
از  دختری  سحر،  عاشق  روزگار  قضای 
شود.  می  سنتی،  و  پرجمعیت  ای  خانواده 
او حاال باید خود را با این شرایط جدید و 
وفق  است،  غریبه  برایش  کاماًل  که  دشوار، 
بدهد. از دل این تالش گاه موقعیت هایی 

بسیار طنزآمیز خلق می شود.

کابوس سالمندی

             نویسنده: محمدتقی شفیعی

در این اثر تا حّد امکان از بیان اصطالحات 
علمی و طرح مسائل تخصصی اجتناب شده 
و سعی بر این است تا با بیانی ساده و قابل 
به  نیز رعایت اختصار  فهم و قلمی روان و 
جمعیتی  مسائل  حوزه  در  سواالت  تمام 
کشور پاسخ کافی داده شود. در این نگاشته 
ابتدا بعد از تبیین اصطالحات مهم جمعیتی 
و بیان دیدگاه های مختلف در جهت کاهش 
از  تاریخچه ای مختصر  افزایش جمعیت،  یا 
روند جمعیتی جهان و ایران بیان می گردد، 
مؤثر  و  مهم  عوامل  بررسی  از  پس  سپس 
باروری  نرخ  و  جمعیت  نزولی  روند  در 
آسیب های  و  چالش ها  بیان  به  ایران،  در 
کاهش جمعیت پرداخته می شود. در ادامه 
راه  و  جمعیت  کاهش  با  مقابله  بستر های 
نهایت  در  و  شده  مطرح  آن  از  رفت  برون 
بعد از تبیین جایگاه فرزند و فرزندآوری در 
اسالم، به برخی از شبهات موجود در این-

حوزه و پاسخ به آن ها پرداخته می شود.
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اطالعات  که   است  افزاری  نرم  خانواده  مثبت 
مورد نیاز خانواده ها را برای رسیدن به خانواده 

مثبت تامین می کند.

در  زیادی  مشغولیات  جامعه  افراد  که  آنجا  از 
طول روز دارند شاید بسیاری از اطالعات مورد 
نیاز یک خانواده سعادت مند را به صورت یکجا 
در اختیار نداشته باشند از این رو در نرم افزار 
نیاز  مورد  اطالعات  تالش شده  خانواده  مثبت 
افزار گردآوری شده و  نرم  خانواده ها در یک 

در اختیار خانواده ها قرار گیرد.
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