
 مجموعه ای که پیش روی شما است تحلیل برخی رویداد های مهم است 
که محور های آن در نشست های هم اندیشی سیاسی با حضور نخبگان و 
صاحب نظران این عرصه تعیین و توسط کارشناسان مسائل روز تدوین و 

نگارش می گردد. 
شده  ارائه  مطالب  که  است  این  بر  گران  تحلیل  و  نویسندگان  تالش  
نزدیک ترین تحلیل به دیدگاه های مقام معظم رهبری مدظله العالی باشد 

و مورد توجه و استفاده سخنرانان برای طرح در منابر قرار گیرد. 
خوشحال خواهیم شد نظرات و پیشنهادات اصالحی را برای تکمیل این 

مجموعه ارسال نمائید. 
معاونت فرهنگی هیأت رزمندگان اسالم

تلفن : 88960430
نمابر : 89780313

info@eheyat. com : پست الکترونیک
شماره پیامک : 6600099755
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چکیده                                                                                                                                          
تحریف مکاتب الهی، شخصیت های دینی و برجسته و رهبران انقالب ها، یکی از 
مسلمات قطعی تاریخی به شمار می آید. به عبارت دیگر خطر تحریف، بزرگترین 
خطری به شمار می آید که هر انقالب و هر مکتب و صاحب مکتبی را تهدید 
می کند. بر همین اساس، با توجه به جایگاه حضرت امام خمینی)قدس اهلل 
نفسه الزکیه( و مکتب ایشان در انقالب اسالمی، تحریف مکتب امام از سوی 
دشمنان و منحرفان یک امر قطعی بوده و باید برای حفظ انقالب اسالمی، 
از تحریف این مکتب جلوگیری کرد. رهبر حکیم انقالب اسالمی در سال های 
گذشته همواره مردم و جریان مومن انقالبی را نسبت به این خطر هشدار داده 
و در مراسم سالگرد امام در سال جاری نیز فرمودند: نگذارید امام در جامعه 
کمرنگ شود و تحریف گردد. از دیدگاه معظم له حضرت امام)ره( روح جمهوری 
گر بخواهیم هویت انقالب اسالمی را حفظ کنیم، باید با خطر  اسالمی بوده و ا
تحریف مکتب حضرت امام)ره(  به صورت منطقی و اثربخش مقابله کرده، 
همواره آراء و اندیشه های آن عزیز سفر کرده را زنده نگه داشته و بر اساس این 
اندیشه ها، حرکت انقالب اسالمی را به سمت آرمان های الهی اش استمرار 
، به اختصار موضوع تحریف مکتب امام)ره(  جریان  بخشیم. در این نوشتار

تحریف گر و راه های مقابله با جریان تحریف مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدهم 
تجربه تاریخی نشان می دهد که بزرگترین دشمن برای مکاتب توحیدی، جریان 
تحریف گر می باشد. انقالب بزرگ حضرت موسیعلیه السالم با تحریف مواجه شد 
و آسیب دید. نهضت اسالمی و انقالب پیامبر عظیم الشأن اسالم نیز پس از 
رحلت آن حضرت، با خطر تحریف مواجه گردید و متاسفانه با سقیفه، بزرگترین 
انحراف تاریخ رقم خورد و نتیجه این انحراف و تحریف، پدیدآیی اسالم اموی 
در برابر اسالم نبوی بود. استمرار این نوع تحریف ها در تاریخ اسالم از صدر 
تا کنون، موجب شده که امروز به تعبیر رهبر حکیم انقالب اسالمی، با دو نوع 
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اسالم مواجه باشیم؛ اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله و سلم و اسالم آمریکایی.
 به طور قطع ریشه تمامی مشکالت در جهان اسالم و مشکالت بی شماری که مسلمانان 
در طول تاریخ با آن دست و پنجه نرم کرده اند، به همین تحریف های در مکتب اسالم و 
مکتب پیامبر عظیم الشان اسالم بر می گردد. بر همین اساس، باید خطر تحریف انقالب 
اسالمی و تحریف مکتب امام)ره(، را جدی گرفت و با آن مقابله کرد. دشمنان به تجربه 
تاریخی دریافته اند که برای تحریف هر انقالبی، باید نرم افزار و اندیشه ها و عقایدی که 
مبتنی بر آن انقالب شکل گرفته را تحریف کرد. به تعبیر رهبر حکیم انقالب اسالمی، مکتب 
امام، اندیشه های امام و در یک کالم سیره نظری و عملی امام)ره(، نرم افزار اصلی انقالب 
اسالمی به شمار می آید. ایشان در بیانات روز ۱۴ خرداد سال جاری، به جوانان انقالبی 
توصیه کردند برای حفظ انقالب اسالمی پیش بردن کشور و رساندن آن به قله های 
، هیچ نرم افزاری مطمئن تر از امام و سیره امام وجود ندارد. با  پیشرفت، عزت و افتخار
چنین نگاهی حضرت امام خامنه ای)مد ظله العالی(، در توصیه های هفت گانه خود، 
مکتب امام)ره( را هم مورد توجه قرار داده و فرمودند: »نگذارید امام در جامعه کم رنگ 

شود. «، »نگذارید امام تحریف شود.«
به طور قطع مخاطب رهبر حکیم فرزانه انقالب اسالمی در این عبارت "نگذارید" همه 
اقشار و آحاد جامعه، به ویژه نخبگان، علما و اصحاب رسانه و صاحبان تریبون هستند.
سخنرانان مذهبی و مداحان اهل بیت سالم اهلل علیهم و دست اندرکاران هیات های مذهبی، 
وظیفه سنگینی در راستای حفظ و زنده نگه داشتن مکتب امام)ره( و مقابله با جریان 
تحریف گر مکتب آن عزیز سفر کرده بر عهده دارند. در این نوشتار با بهره گیری از 
رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری، اول به این سوال پاسخ داده می شود که تحریف 
گر واقعیت دارد به چه صورت انجام می شود، و دوم  مکتب امام و واقعیت دارد یا خیر؟ و ا
به این سوال پاسخ داده می شود که تحریف گران چه کسانی هستند و چگونه می توان با 

آنان مقابله کرد و جلوی تحریک مکتب امام)ره( را گرفت؟
آیا تحریف مکتب امام واقعیت دارد؟

رهبر حکیم انقالب اسالمی در طول ۳۳ سال گذشته، بیشترین اهتمام را برای زنده نگه 
داشتن مکتب امام داشته و با رصد دقیق تحوالت، بر این اعتقاد می باشند که، تحریف 
اندیشه و شخصیت حضرت امام)ره(، یک پروژه واقعی طراحی شده از سوی دشمنان 
خارجی و جریان های منحرف داخلی است. معظم له در این خصوص، در مراسم سالگرد 
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کثر شما می دانید که  رحلت امام خمینی)ره( در ۱۳96/۳/۱۴ فرمودند: »ا
انگیزه هایی برای تحریف شخصیت امام و تحریف انقالب که بزرگ ترین هنر 

امام بزرگوار بود، هست.«
حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( که در سال های گذشته، همواره نسبت 
به خطر تحریف امام هشدارهای الزم و پی در پی داده اند، در بیانات ۱۴ خرداد 
سال ۱۳9۴، چیستی تحریف امام را تشریح نموده و اظهار کردند: »معموال 
عنوان تحریف را و اصطالح تحریف را درباره ی تحریف متن به کار می بریم، آیا 
شخصیت ها را هم می شود تحریف کرد؟ بله تحریف شخصیت ها به این است 
که ارکان اصلی شخصیت آن انسان بزرگ، یا مجهول بماند یا غلط معنا شود، یا به 
صورت انحرافی و سطحی معنا شود، همه اینها برمی گردد به تحریف شخصیت 
شخصیتی که الگو است، امام و پیشوا است. رفتار او گفتار او برای نسل های بعد 
گر تحریف شود زیان بزرگی به وجود خواهد  از خود او راهنما و رهنمود است، ا

آمد. «
مصادیق و چگونگی تحریف امام 

با قطعی دانستن پروژه تحریف امام)ره(، رهبر حکیم انقالب اسالمی برخی از 
حیله ها و چگونگی تحریف مکتب رهبر حکیم انقالب اسالمی را اینگونه تشریح 

می کنند.
1- معرفی امام به عنوان یک فرد انقالبی خشن

 در تبلیغات جهانی خود، امام را به صورت یک انقالبی خشک و خشن - از 
نوع آنچه در تاریخ انقالب های بزرگ و معروف عالم مثل انقالب فرانسه، 
انقالب مارکسیستی شوروی و بعضی از انقالب های دیگر می شناسیم- معرفی 
می کنند؛ یک انسانی که خشک است و خشن است و گره ابروی او بازنمی شود 
و صرفا نگاه می کند به مقابله با دشمن و هیچ عاطفی ای، هیچ انعطافی در او 
نیست، امام را اینجور معرفی می کردند که این غلط بود.)بیانات ۱۳9۴/۳/۱۴(

2-نسبت دادن برخی حرف ها به امام 
در داخل هم بعضی ندانسته، بعضی هم دانسته، تحریف می کردند؛ حتی زمان 
حیات خود امام، هر حرفی را به نظرشان پسندیده بود، به امام نسبت می دادند 
در حالی که ارتباطی به امام نداشت. بعد از رحلت امام هم همین جریان ادامه 
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داشته است؛ حتی تا آنجایی که بعضی حرفا و بعضی اظهارات، امام را به صورت یک آدم 
لیبرال که هیچ قید و شرطی در رفتار او در زمینه های سیاسی، حتی در زمینه های فکری و 
فرهنگی وجود ندارد معرفی می کنند. این هم به شدت غلط و خالف واقع است.)بیانات 

)۱۳9۴/۳/۱۴
3-محصور کردن امام به حیطه معنویات 

یکی از حیطه های تحریف مکتب و شخصیت امام)ره(، خوانش صرفًا معنوی از خط 
امام)ره( است. رهبر حکیم انقالب اسالمی در پاسخ به این تحریف امام)ره( می فرمایند: 
»بعضی دل های غافل، ممکن است خیال کنند که راه امام و خط امام، معنویات و آخرت 
را برای مردم تأمین می کند، اما دنیایشان آبادنمی شود! این خطاست. راه خدا برای 
انسان ها، دنیا و آخرت را آباد می کند؛ زندگی را شیرین و آسان می کند و فشار تحمیل 
دشمن را از سر آنها برمی دارد و کم می کند. راه خدا اینگونه است و راه امام نیز همین راه 

خداست. « 
)بیانات ۱۳75/۳/۱6(

تاریخی خواندن شخصیت امام و پایان بخشیدن به دوران آن 
یکی از شیوه های تحریف حضرت امام)ره( در دهه هفتاد، تاریخی خواندن ایشان بود. 
در همان زمان رهبر حکیم انقالب اسالمی نسبت به این تحریف امام هشدار داده و 

فرمودند: 
»دشمنان اسالم و مسلمین می خواهند نام امام زایل شود و از بین برود و یا کمرنگ گردد. 
می خواهند وانمود کنند این حادثه که پیش آمد و اتفاق افتاد، گذشته است. می خواهند 
در آینده تاریخ اثری نداشته باشد. مالحظه می کنید در اعمال این تصمیمات، شیوه ها و 
کنی ها، این چیزها،  گین و تحریف ها و لجن پرا طرقی هم به کار می برند؛ مثل تبلیغات زهرآ

در همه جای حوزه نفوذ قدرت های استکباری وجود دارد.« )بیانات ۱۳75/۳/۱6(
در دوره اصالحات جریان انحرافی و تحریف گر امام، تالشی بسیار داشت با هم امام را 
کبر گنجی  تحریف کرده و هم ایشان را به موزه تاریخ بسپارد. در حاشیه اجالس برلین، ا
از فعاالن اصالح طلب شرکت کننده در این اجالس، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه 
آلمانی مبنی بر اینکه، اصالحات مورد نظر شما در ایران چیست؟ می گوید، اصالحات 
یعنی اینکه شما در آینده خمینی را در تاریخ خواهید دید! در واقع این جریان به دنبال 
پایان بخشیدن به تفکر و اندیشه امام در ایران بود. مقام معظم رهبری نسبت به این 
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کنش نشان داده و می فرمایند: »امام را نباید به عنوان صرفًا  نوع تالش ها وا
یک شخصیت محترم تاریخی مورد توجه قرار داد؛ بعضی این جور میخواهند. 
امام یک شخصیت محترمی است در تاریخ این کشور که روزگاری بود، فعال 
بود، مفید بود، بعد هم از میان جمعیت رفت و روزگار او تمام شد. احترامش 
می کنیم، نامش را هم با تجلیل می آوریم، صرفًا همین؛ بعضی می خواهند امام 
را اینجور بشناسند و بشناسانند و اینجور تلقی کنند این غلط است. )بیانات 

)۱۳9۴/۳/۱۴
آثار و پیامدهای کمرنگ شدن امام در جامعه 

تحریف امام، فراموش کردن امام و یا کمرنگ شدن شخصیت و اندیشه امام در 
کی خواهد بود. رهبر حکیم انقالب اسالمی  جامعه، دارای عواقب بسیار خطرنا
ک، بارها هشدار داده اند،  نسبت به آثار و پیامدهای چنین رخداد خطرنا
معظم له در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( در ۱۳9۴/۳/۱۴ در همین 

خصوص فرمودند:
گر ملت ایران بخواهد به آن هدف ها برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید  »ا
راه امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست بشناسد، نگذارد شخصیت 
امام را تحریف کنند که تحریف شخصیت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن 
گر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا  مسیر صراط مستقیم ملت ایران است. ا

کرده عمدا به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد.« خدای نا
از منظر حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(، آراء و اندیشه های امام راحل 
همانند سدی مستحکم در مقابل قدرت های شیطانی، مانع نفوذ آن در کشور 
می شود و چنانچه این اندیشه های دشمن شکن نادیده انگاشته شود خطرات 

جدی متوجه کشور خواهد شد.
معظم له این خطر را اینگونه هشدار داده و می فرمایند: 

»همه باید بدانند که با هاضمه ی سیری ناپذیر استکبار جهانی چشم از 
کشورمان بر نداشته است، یک کشور بزرگ، یک کشور ثروتمند، یک کشور واقع 
شده در یک چهار راه حساس جهانی، برای قدرتمندان دغل باز عالم خیلی 
مهم است. اینها دست از طمع خود برنداشته اند، چشم برنداشته اند، فقط 
آن وقتی عقب خواهند نشست که شما ملت ایران آن چنان قدرتی پیدا کنید، 
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آن چنان پیشرفتی پیدا کنید که امید آنها قطع بشود. اینجاست که خطر تحریف امام 
گر شخصیت امام تحریف شد، بد معرفی شد، غلط معرفی شد،  اهمیت پیدا می کند؛ ا

همه ی این خطرات بزرگ متوجه ملت ایران خواهد شد.« )بیانات ۱۳9۴/۳/۱۴(
ضرورت شناخت امام از سوی نسل جوان

چه ضرورتی دارد که نسل جوان، شخصیت امام و اندیشه های ایشان را بشناسد؟ مقام 
معظم رهبری در مراسم سالگرد رحلت امام در سال ۱۴۰۱ ، از امام بزرگوار به عنوان »روح 

جمهوری اسالمی« یاد کرده و فرمودند:
گر این روح جمهوری اسالمی گرفته بشود و مورد بی توجهی قرار بگیرد، نقشی بر دیوار  »ا
باقی خواهد ماند.«  به عبارت دیگر از نظر رهبر معظم انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی 

منهای امام، دیگر جمهوری اسالمی واقعی نخواهد بود.
حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( در باب ضرورت شناخت امام)ره( از سوی نسل 

جوان کشور در بیانات ۱۴ خرداد سال ۱۴۰۱ فرمودند:
»نسل جوان و هوشمند ما که قرار است مسئولیت ملی و انقالبی گام دوم این انقالب را 
بر عهده بگیرد و آینده این کشور را اداره بکند، احتیاج دارد به یک نرم افزار واقعی. برای 
اینکه بتواند راه انقالب را درست طی کند که این انقالب، ایران را به منتهای قّله خواهد 
رسانید، احتیاج دارد به یک نرم افزار مطمئن و جامع که بتواند به او کمک کند. این نرم 
افزار که می تواند شتاب دهنده باشد، کمک کننده باشد و حتی در مواقعی تحول آفرین 
باشد، عبارت است از درس های امام؛ درس هایی که هم در گفتار امام، هم در رفتار امام، 

می توان آنها را جستجو کرد و یافت.«
نسل جوان باید با نقش بی بدیل حضرت امام خمینی)ره( در به پیروزی رساندن انقالب 
اسالمی و رهایی بخشیدن به کشور و ملت از چنگال استکبار جهانی، به درستی آشنا 
گر جوانان به این نکته توجه کنند که انقالب اسالمی بدون رهبری حضرت امام  شود. ا
راحل، امکان پیروزی نداشت، به طور قطع بیشتر قدر امام را خواهند دانست و برای 

آشنایی با شخصیت و اندیشه های آن بزرگوار تالش خواهند کرد.
مقام معظم رهبری در مورد نقش و جایگاه رهبری امام در نهضت و انقالب اسالمی 
در بیانات ۱۴ خرداد سال جاری فرمودند: »انقالب را مردم پیروز کردند، اما آن دست 
قدرتمندی که توانست این اقیانوس را به تالطم دربیاورد، آن دست قدرتمند دست چه 
کسی بود؟ این مهم است. آن دست قدرتمند، آن شخصیت فوالدین، آن دل مطمئن، 
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آن زبان ذوالفقارگونه که توانست میلیون ها انسان را از قشرهای مختلف وارد 
میدان کند، اینها را در میدان نگه دارد، یاس و ناامیدی را از اینها دور کند، 
، او عبارت بود از  جهت حرکت را به اینها تعلیم بدهد، عبارت بود از امام بزرگوار

خمینی عظیم! «
جریان شناسی تحریف کنندگان مکتب امام)ره(

برای مقابله با جریان تحریف گر در مکتب امام )ره(، باید اوال این جریان و عناصر 
آن را شناخت و ثانیا با چگونگی تحریف امام)ره( از سوی این جریان آشنا شد. با 
یک بررسی اجمالی می توان مهم ترین جریان های تحریف گر در مکتب امام)ره( 

را به صورت زیر دسته بندی کرد:
1- برخی از یاران اولیه امام)ره( 

در هر انقالبی با گذر زمان، برخی از نیروهای انقالبی تغییر موضع داده و از 
روحیات و مواضع انقالبی و تالش برای تحقق آرمان و اهداف انقالب فاصله 

می گیرند.
این اتفاق در انقالب اسالمی و برای برخی از نیروهای انقالبی و  از جمله برخی 
از یاران همراه امام در جریان مبارزات و پیروزی انقالب و سال های پس از آن رخ 
کنون، شاهد افرادی هستیم که روزگاری با امام بودند و اینک به لحاظ  داد و هم ا

فکر و اندیشه، در مقابل امام!
با توجه به اعتبار و جایگاه حضرت امام در جامعه از یک سو، و اعتبار یافتن این 
، برخی از این  افراد در جامعه به واسطه ارتباط و همراهی با امام از سوی دیگر
افراد فاصله گرفته از امام، به جای اعتراف نسبت به انحراف خود از مسیر امام، 
تالش می کنند با تحریف شخصیت و اندیشه امام، همچنان امام را موید خود 

معرفی کنند.
2- دشمنان خارجی

دشمنان خارجی با بهره گیری از ابزار رسانه و در راستای جنگ شناختی علیه 
انقالب اسالمی و ملت ایران، تالش می کنند تصویری خشن و غیر منطقی از 
حضرت امام)ره( ارائه دهند. هدف اصلی دشمنان از اینگونه تصویرسازی غلط 
و منفی از شخصیت امام)ره( ایجاد حسن بدبینی در جامعه و به ویژه در نسل 

جوان نسبت به امام است.
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3- اصالح طلبان و جریان غربگرا
گروه و یا جریان سوم تحریف کننده امام)ره(، برخی از نخبگان فکری اصالح طلب و عناصر 
لیبرال و غرب گرا هستند. معموًال این افراد برای کاهش تاثیر امام در جامعه و ایجاد 

موقعیت برای خود، دست به تحریف امام می زنند.
4- صاحبان ثروت های بادآورده و دنیا گرای بعد از انقالب

کسانی که در دوران بعد از انقالب اسالمی، با وجود داشتن سابقه انقالبی و ساده زیستی، 
در مسیر دنیا گرایی افتاده و صاحب و ثروت های بادآورده شده اند این قبیل افراد نیز 

بعضًا برای توجیه مواضع و رفتار خود، دست به تحریف مکتب امام)ره( می زنند.
ح شده در خصوص امام)ره( شبهات و نسبت های ناروای مطر

یکی از اقدامات دشمنان و جریان های تحریک کننده حضرت امام)ره( ایجاد شبهه و وارد 
ساختن یک سری از اتهامات بی پایه و اساس به امام)ره( در جامعه می باشد. اتهاماتی 

از قبیل:
اتهام یکه ساالری و انحصار گرایی به حضرت امام)ره(. ۱

اتهام خشونت گرایی و برخورد شدید با مخالفین. 	
اتهام پایبند نبودن امام به قانون و انجام اقدامات فراقانونی. ۳
اتهام فقدان آزادی در زمان امام)ره(. ۴
متهم ساختن حضرت امام)ره( به رفتارهای پوپولیستی. 5
گر امروز امام زنده بود، آیا وضعیت همین طور بود؟. 6 طرح این شبهه که ا
گر امام زنده بود، به خاطر حل مشکالت مردم، با آمریکا کنار . 7 القاء این مطلب که ا

می آمد!
چگونه با جریان تحریف گر باید مقابله کرد؟ 

با علم واقعی بودن تحریف مکتب امام)ره( و فعال بودن یک جریان تحریف گر در این 
عرصه از یک طرف و ضرورت حفظ مکتب و اندیشه های امام راحل برای بقای انقالب 
اسالمی و دفع خطرات متوجه کشور و ملت از طرف دیگر، به این پرسش باید پاسخ داد که 
چگونه می توان با تحریف مکتب امام)ره( مقابله کرد و نگذاشت مکتب رهبر کبیر انقالب 

اسالمی گرفتار خطر تحریف شود؟
راهبرد اصلی برای مقابله با جریان تحریف، بازخوانی مستمر اندیشه ها، اصول، مبانی، 
اهداف و آرمان های امام در جامعه به طرق مختلف و آشنا سازی نسل جوان با خمینی 



39

1313
تیر ماه 1401
هيأت رزمندگان اسالم

حقیقی و واقعی است. جریان تحریف گر تالشش بر تصویرسازی غیر واقعی و 
مخدوش از امام می باشد و کسانی که می خواهند با تحریف مقابله بکنند، باید 
هنر و توانایی تصویرسازی درست و واقعی از امام را داشته باشند. باید در کشور 
برای نسل جوان نهضت صحیفه خوانی به راه انداخت. باید با استفاده از ابزار 
، اصول و مبانی فکری  رسانه و تریبون های مختلف به اقتضای شرایط و نیاز
امام را بازخوانی کرد. باید مسئولین کشور خط امام و راه امام را همیشه مدنظر 
قرار دهند. باید وصیت نامه سیاسی - الهی حضرت امام را به عنوان نقشه راه، 
همیشه پیش روی در تمامی عرصه ها و زمینه ها داشت و این کاری می باشد 

که پرچمدار اصلی اش رهبر حکیم انقالب اسالمی است.
مقام معظم رهبری در همان روزهای اول رسیدن به رهبری با صراحت 
فرمودند: »راه ما راه امام است و ما با قوت این راه را ادامه خواهیم داد.« 
گاهان شهادت  با گذشت ۳۳ سال از زمان بیان این جمله تاریخی، همه آ
می دهند که مقام معظم رهبری در این گفته خویش  صادق بوده و نه تنها راه 
امام)ره( را با قوت ادامه داده، بلکه بیش از هر کس دیگری، در تبیین مکتب 

امام و صیانت از اندیشه و شخصیت امام کوشش کرده است.
معظم له همه ساله در سالگرد ارتحال حضرت امام)ره(، موضوع بیاناتشان امام 

و بازخوانی مکتب امام و شرح آن است.
 بر اساس همین سیره و سنت همیشگی، در سالگرد ارتحال امام)ره( رهبر معظم 
انقالب اسالمی، ضمن تشریح جایگاه و نقش و موقعیت امام)ره( در انقالب 
اسالمی و جمهوری اسالمی و تصریح بر این نکته که امام روح جمهوری اسالمی 
گی های  و نرم افزار مطمئن انقالب اسالمی می باشد، به شرح خصوصیات و ویژ
امام پرداختند. در ادامه این نوشتار، معرفی امام و شخصیت استثنایی ایشان 
و دیگر ابعاد امام از بیان رهبری در ۱۴ خرداد سال جاری در مرقد مطهر دنبال 

می شود.
خصوصیات شخصی امام رحمه اهلل علیه

مقام معظم رهبری فرمودند: »در مورد خصوصیات شخصی امام بزرگوار به 
معنای واقعی کلمه یک آدم ممتاز بود؛ واقعا ممتاز بود بنده واقعًا در طول تاریخ 
خودمان هم کسی که همه این خصوصیات رو با هم داشته باشد سراغ ندارم.«
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خصوصیاتی مانند: 
ک و پرهیزکار بود.. ۱ پا

اهل معنویت و حاالت عرفانی بود، اهل سحر بود.. 	
اهل نظافت روحی بود؛ این کتاب های معنوی امام مثل آداب الصاله، مثل شرح . ۳

حدیث[ جنود ]عقل و جهل را امام تقریبًا در جوانی یا اوایل میانسالی - حدود چهل 
سالگی- نوشته بود؛ از جوانی این جور بود.

امام جمع کرده بود بین حماسه و عرفان؛ هم حماسه ساز بود، هم دارای معرفت . ۴
و معنویت بود.

از لحاظ اخالقی به معنای واقعی کلمه شجاع بود.. 5
دارای حکمت و عقالنیت بود؛ اهل محاسبه بود. تردید و تزلزل در کارش وجود . 6

نداشت.
هرگز مایوس نمی شد؛ این همه حوادث در همان سال های اول انقالب رخ داد، این . 7

گون، ولی مطلقا در دل امام  شهادت ها، شهادت های دسته جمعی، حوادث گونا
تاثیر نگذاشت که ایشان را مایوس کند.

به معنای واقعی کلمه اهل صداقت بود، صادق بود، هم با خدا صادق بود، هم با . 	
مردم صادق بود.

به وعده خود، به عهد خود پایبند بود.. 9
بسیار منظم و وقت شناس بود.. ۱۰
اهل توکل بود؛ به وعده ی خدا اطمینان داشت.. ۱۱

مبارز بود. . 	۱
هدف امام از قیام چه بود؟ 

یکی از جنبه های تحریف امام)ره(، تحریف در هدف امام از قیام و مبارزه علیه حکومت 
پهلوی و ساقط کردن شاه است. عده ای این چنین القاء می کنند که امام هم دنبال 
قدرت بود و با انقالب تنها اتفاقی که افتاد این بود که یکی رفت و دیگری جایش آمد! برای 
آشکار شدن این دروغ و جلوگیری از تحریف این بعد از سیر امام)ره( باید به صورت دقیق، 

اهداف امام از قیام علیه طاغوت را بازخوانی کرد.
مقام معظم رهبری بارها به تشریح اهداف امام)ره( از قیام پرداخته و در بیانات ۱۴ خرداد 
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سال جاری نیز به این مهم اشاره کرد و فرمودند: 
»همان که در یادداشت معروفشان در دوران جوانی در دفتر مرحوم وزیری 
ما َاِعُظُکم ِبواِحَدٍة أْن َتُقوُموا هلِلِّ َمثنی َو ُفرادی قیام 

َ
یزدی )ره( نوشته اند: ُقْل ِاّن

هلل که این قیام هلل ریشه قرآنی بسیار مستحکمی دارد. قیام هلل، در یک دوره به 
شکل مبارزه آن چنانی است، در یک دوره به شکل کار علمی است، در یک دوره 

به شکل حرکت سیاسی است، اما در همه اینها هدف قیام اهلل است. «
کید بر اینکه هدف اصلی امام قیـام هلل بود،  مقام معظم رهبری با تصریح و تـا

کید می کنند هدف در قیام هلل سه چیـز است:  تـا
۱- اقامه حق 	- اقامه قسط و عدل ۳- ترویج معنویت.

معظم له با چنین مقدمه ای در شرح اهداف امام می فرمایند: 
»اقامه حق و عدل هدف امام بود، اما آیا در زیر سقف که نکبت بار حکومت 
پهلوی، یا هر حکومت وابسته ای می شود اقامه حق و عدل کرد؟ طبعًا امام 
دنبال این حرکت بود که این سقف نکبت بار حکومت پهلوی را از روی سر این 
ملت بر دارد، برطرف کند و میدان را برای حرکت اینها و قیام این ها و پیشرفت 

این ها فراهم کند.«
آری کار امام هم جنبه نفی داشت و هم جنبه اثبات. اول نفی رژیم طاغوتی 

پهلوی و بعد اثبات یک عرصه سیاسی مطلوب که مردم را به پیش ببرد.
نکات برجسته در دوران نفی و اثبات

از نظر مقام معظم رهبری چند نکته برجسته و قابل توجه در دوران مبارزه و 
دوران نفی در حرکت عظیم حضرت امام خمینی)ره( به صورت نمایان وجود 
: ۱- ترس در او نبود 	- به مردم اعتماد داشت ۳- قدر  داشت که عبارت است از
گی ها مربوط به دوران نفی، دوران  مجاهدت های مردم را می دانست. این ویژ

مبارزه با نظام طاغوت بود.
اما برای دوران اثبات و استقرار نظام جمهوری اسالمی هم امام)ره( در حرکت 
عظیم و الهی امام)ره(، نکات قابل توجهی وجود دارد. مقام معظم رهبری در 

این خصوص در بیانات ۱۴ خرداد سال جاری فرمودند:
»در دوران اثبات، دوران ایجاد جمهوری اسالمی، سعی و نقشه راه امام این بود 
که طرح جدید را از گذشته منحط کشور جدا کند، آینده را از گذشته به کلی جدا 
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کند. این آینده را چه جوری می توانست جدا کند؟ به این صورت که طرحی که ارائه می کرد 
، در ذیل فرهنگ و تمدن و قاموس غربی قرار نگیرد.  و پیشنهاد می کرد برای اداره کشور
ح، جمهوری اسالمی در ذیل آنچه در غرب به آن می گویند:  امام اصرار داشت این طر
»جمهوری« یا »مردم ساالری« قرار نگیرد. جمهوری وام گرفته از غرب نیست، مربوط 
کید می کند، این ناشی است از  به خود اسالم است. این که امام روی مردم این همه تا
معرفتی که به مساله اسالم داشت. لذا یکی از شعارهای اصولی امام، شعار نه شرقی، نه 

غربی بود، نه کمونیسم، نه لیبرالیسم بود. «
هماهنگی دوگانه ها در مکتب امام)ره(

در بازخوانی مکتب امام و آشنایی با منظومه فکری رهبر کبیر انقالب اسالمی، یکی از 
نکات قابل توجه در بیانات مقام معظم رهبری، اشاره معظم له به این نکته است که در 
الگو و مکتب امام)ره( دوگانه هایی با همدیگر هماهنگ و هم ساز شدند. به عبارت دیگر 
امام)ره( این هنر و توانایی را داشت که اجرای احکام اسالمی را در کنار رعایت اقتضائات 

و مصلحت عمومی دنبال کند.
مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: 

»این مجمع تشخیص مصلحت را امام تشکیل دادند؛ بعضی ها خیال می کنند این را 
بنده تشکیل دادم؛ نه، بنده رئیس جمهور بودم، امام به من نامه نوشتند و این جلسه 
را امام برای تعیین مصلحت به وجود آوردند. احکام اسالمی اجرا می شود؛ اما اقتضائات 
زمان و مصالح عمومی جامعه هم باید رعایت بشود، مراد از مصلحت این است؛ مصلحت 

اشخاص نیست؛«
 مقام معظم رهبری در این همراه سازی اجرای احکام و رعایت مصالح عمومی، به 

دوگانه هایی که امام هماهنگ کرده اشاره کردند. دوگانه های مانند:
مساله رعایت حال ضعفا و اصرار بر عدالت اقتصادی در کنار تولید ثروت، هم تولید . ۱

ثروت مجاز است، هم حتمًا بایستی عدالت در کشور رعایت شود و حال ضعفا و 
مورد رعایت قرار بگیرد.

هم نفی ظلم، هم نفی انظالم، ظلم پذیری.. 	
هم علم و دانش را و اقتصاد کشور را تقویت کنیم، هم دفاع کشور را تقویت کنیم.. ۳
هم انسجام ملی و وحدت ملی پایدار رعایت بشود، هم تنوع آرا و گرایش های . ۴
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مختلف سیاسی باید به رسمیت شناخته و پذیرفته بشود.
هم تقوا و طهارت مسئوالن الزم است، هم کارشناسی و کاربلدی مسئوالن . 5

الزم است.
جمع بندی و نتیجه گیری

خطر تحریف، همه مکاتب توحیدی و انقالب ها را با خسارت های جبران 
ناپذیری مواجه کرده است. هم جنس بودن، هم فکر بودن و هم اندیشه بودن 
رهبری دوم با رهبری اول در انقالب اسالمی از هر جهت، مانع از انحراف در 
کنون شده است. اما تحریف مکتب امام از سوی یک  مسیر انقالب اسالمی تا
جریان تحریف گر داخلی و خارجی با اهداف و انگیزه های مختلف یک واقعیت 
گر راه  تلخ است. این هشدار رهبر حکیم انقالب اسالمی را که می فرمایند: »ا
امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمدًا کنار بگذاریم، ملت ایران 
سیلی خواهد خورد « را باید جدی بگیریم. راهبرد اصلی برای گم نکردن راه امام، 
بازخوانی مستمر اصول و شاخص های مکتب امام و حرکت بر اساس این اصول 

است. اصول و شاخص هایی مانند:
اثبات اسالم ناب محمدی و نفی اسالم آمریکایی. ۱

اتکال به کمک الهی و اعتماد به صدق وعده الهی. 	
ضدیت با استبداد و استکبار و تداوم استکبار ستیزی. ۳
اعتقاد به اراده و نیروی مردم. ۴
مساله جاذبه و دافعه ی امام. 5
قضاوت بر اساس حال فعلی افراد. 6
عدالت و توجه خاص به محرومین و مستضعفان. 7
عقالنیت. 	
کید بر حفظ وحدت. 9 تا

  اصرار بر سازندگی کشور و ساخت کشور الگو و نمونه برای جهان اسالم. ۱۰
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چکیده
کید بر روحیه و گفتمان »انقالبیگری« و تجلیل از »انقالبی ها« طی چند سال  تأ
اخیر جایگاهی ویژه در ادبیات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی پیدا کرده و ایشان به مناسبت های مختلف بر این موضوع 
کید کرده  و به تبیین ابعاد و اثرات آن پرداخته اند و به همین دلیل  در تمامی  تأ
ادوار و فراز و نشیب های حرکت نظام اسالمی ،حفظ وتقویت روحیه انقالبیگری 
در کنار دیگر مؤلفه ها ی مادی ومعنوی انقالب، اصلی ترین نقش را  در استمرار 
حرکت انقالب وپویایی و اعتالی نظام اسالمی داشته است. و تردیدی در این 
نیست که عامل اصل این توفیقات و شکست راهبردهای دشمن که در طول 
۴۳ سال گذشته در هرمرحله یکی از مؤلفه قدرت ایران را هدف گرفته است، 
حفظ وتداوم آن ارزشها و روحیات انقالبیگری است و به همین دلیل است که 
رهبر معظم  انقالب پرچم انقالبیگری را در دست گرفته و خود را انقالبی دانسته 

کید می کنند که  »من انقالبی ام.« وتأ
که  از سوی دیگر اهمیت حفظ وتداوم روحیه انقالبی سبب شده است 
دشمنان بیرونی ومعاندان داخلی از همان آغاز انقالب تمامی توان خود را 
؛ تهی کردن نظام از  بر تضعیف آن معطوف کرده و با اتخاذ راهبرد هایی نظیر
محتوای اسالمی و انقالبی، نفوذ برای حذف عناصر قدرت نظام، سرمایه گذاری 
روی عناصر داخلی ومنفعل کردن آنها، متهم سازی انقالبیون به تندروی، 
نرمالیزاسیون  یا  انقالب زدایی و آرمان زدایی از رویکردها و قراردادن مردم در 

برابر نظام برای  فروپاشی آن تالش کنند.
اما آنچه که در طول سال های پس از انقالب سبب گردیده که راهبردهای 
دشمنان در انقالب زدایی و نرمالیزاسیون به نتیجه نرسد،حفظ شاخصه های 
انقالبیگری است و هدایتهای امامین انقالب اساسی ترین نقش را در آن داشته 
: پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقالب،   و دارد، شاخصه هایی نظیر
هدفگیری آرمان های انقالب و هّمت بلند برای رسیدن به آنها، پایبندی به 
، حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن  استقالل کشور
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گر چه تردیدی درآن نیست که اهتمام مردم برای تحقق این  و تقوای دینی و سیاسی.ا
شاخصه ها  با رعایت الزامات آن از مظاهر تجلی پیوند امام و امت است.

 تحول و پویایی شاخصه های انقالبیگری، سبب گردیده است که تجلی مظاهر آن تنها 
متوقف به  سال های اولیه پیروزی انقالب اسالمی نشده، بلکه در طول سال های پس 
کید کرده اند : »انقالب مثل  از انقالب جاری باشد، وآنگونه که رهبر معظم انقالب برآن تأ
گر آنجا نجوشد اینجا  آتشفشان است، تمام شدن ندارد؛ مثل یک جویبارى است، ا
خشک خواهد شد؛ دارد میجوشد که می بینید اسالم و قرآن در جریان است و همچنان 

دشمن را می لرزاَند و می ترساَند و دوست ها را شاداب می کند و به قّوت وادار می کند.

مقدهم
کید بر روحیه و گفتمان »انقالبیگری« و تجلیل از »انقالبی ها« طی چند سال اخیر  تأ
جایگاهی ویژه در ادبیات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  
کید کرده  و به تبیین ابعاد  پیدا کرده و ایشان به مناسبت های مختلف به این موضوع تأ
و اثرات آن پرداخته اند. رهبر معظم انقالب در دیدار اخیرخود با نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی)۱۴۰۱/۳/۴( اظهارات برخی افراد که شعارهای انقالب را دردسر برای 
کشور می دانند، مردود دانستند و گفتند: حرکت به سمت آرمان های انقالب به نفع 
کشور و موجب درمان دردهای آن است ایشان در عین حال انقالبی ماندن را مهم تر از 
انقالبی بودن خواندند و خاطرنشان کردند: بعضی افراد در سال های اول انقالب بسیار 
پر شور و حرارت و به تعبیری سوپرانقالبی بودند اما استقامت و طاقت ماندن در این راه را 
نداشتند و نتوانستند در مسیر بمانند بنابراین مشکل تر از انقالبی بودن، انقالبی ماندن 

فردی و جمعِی مجلس است. 
کید معظم له بر این موضوع و تأثیر تعمیم و نهادینه شدن روحیه ی  درک چرایی تأ
انقالبیگری به ویژه در میان نسل جوان موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته 

خواهد شد.
کید بر انقالبیگری  چرایی تأ

با  پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ۱۳57 و تشکیل نظام جمهوری اسالمی؛ متأثر از 
ویژگی های نرم افزاری انقالب نظیر: ایمان، باورهای دینی مذهبی و انقالبی مردم، روحیه 
کاری و ازخودگذشتگی، تفکر و روحیه استقالل خواهی، شوق پیشرفت و عرق ملی در  فدا
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مردم ایران و...،و با بهره گیری از مجموعه ای از منابع مادی و انسانی سرزمین 
ایران  نظیر منابع عظیم انرژی ) نفت و گاز (، منابع غنی معدنی و مواد اولیه 
موردنیاز و... به عنوان داده های اولیه، در ذیل هدایت های امامین انقالب، 
دوران جدیدی را در این سرزمین رقم خورد، که محصول آن شکل گیری تحولی 
بنیادین در سرزمین ایران و شکل گیری نظامی مستقل و مبتنی بر آراء مردم  
بر پایه ارزش های انقالبی و اسالمی  بود که عالوه بر پیامدهای داخلی، منجر 
به گشوده شدن فصلی جدید در تاریخ معاصر جهان شد. از دیدگاه بسیاری 
از تحلیلگران تجدید حیات معنوی و دینی بشر »با پیروزی انقالب اسالمی در 
گر بنا باشد تاریخی را برای احیای هویت دینی در جهان  ایران آغازشده است و ا
در نظر بگیریم آن تاریخ سال۱979میالدی  یعنی مقارن با پیروزی انقالب 
اسالمی ایران در بهمن 57 است که خیزش عظیمی را برای تفکرات دینی در 
تمام ادیان به وجود آورده است. و به تعبیر اندیشمند پسا مدرن فرانسوی، 
میشل فوکو، »امام خمینی )ره( منادی معنویت و روحی جدید برای جهان 
بی روح در عصر حاضر گردید«. انقالب اسالمی با طرح حیات معنوی و باطنی 
برای بشریت، و ارائه مدل دقیق و کارآمد حکومت اسالمی در پاسخگویی به 
نیازهای همه جانبه انسان، عمًال حیات تک ساحتی و تک بعدی غرب را به 

چالش کشید  و نقطه پایانی بر سلطه »ایسم ها«در زندگی بشر بود. 
به لحاظ سیاسی نیز تحول در موقعیت جهانی ایران نماد روشنی از تجلی 
که تا قبل از پیروزی انقالب  منظومه قدرت نظام جمهوری اسالمی است. چرا
اسالمی، کشور ایران نه  تنها در سطح جهانی و در بین کشورها و قدرت های 
جهانی نقش و قدرت تعیین کننده ای نداشت و در معادالت سیاسی و 
تصمیم گیری های جهانی، محسوب نمی شد، بلکه به علت وابستگی و تبعیت 
از ابرقدرت غرب و ایفاء نقش ژاندارمی در منطقه برای آمریکا، بین مسلمانان 
جهان و نهضت های اسالمی و آزادی بخش نیز منفور و مطرود بود. رژیم ایران 
به عنوان حکومتی دین ستیز و مخالف اسالم و نوکر آمریکا و حامی اسراییل 
در میان مسلمانان شهرت داشت. و در ابعاد مختلف در حال عقب ماندگی، 
انحطاط، انزوا و ذلت روزافزون بود. اما پس از چهار دهه از عمر انقالب و به رغم 
توطئه ها و تهدیدها و تحریم ها و فشارهای کم نظیر علیه  مردم ایران که هرکدام 

 آنچه که در طول 
سالهای پس از 

انقالب سبب گردیده 
که راهبردهای 

دشمنان در 
انقالب زدایی و 

نرمالیزاسیون به 
نتیجه نرسد،حفظ 

شاخصه های 
انقالبیگری است و 
هدایتهای امامین 

انقالب اساسی ترین 
نقش را در آن داشته 

و دارد،
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کنون دستاوردها و مظاهر اقتدار نظام در  بری فروپاشاندن  یک نظام کفایت می کرد، ا
عرصه های؛ علمی، امنیتی، دفاعی و گسترش نفوذ و... قدرت و موقعیت کم نظیری را 
برای کشورمان ایجاد کرده که مصداق آن می توان به اعتراف آمریکائی ها به پذیرش 
کثری )اعترافات   شکست فاحش از مردم ایران در جریان اعمال فشار و تحریم حدا
ندپرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰(، اعتراف به ناتوانی 
آمریکا در مقابله با توان موشکی و اقتدار نظامی ایران )سخنان ژنرال مکنزی  فرمانده 
تروریست های آمریکایی مستقر در منطقه موسوم به سنتکام  در روزهای پایانی 
مأموریت(  درماندگی در برابر پیشرفت  های هسته ای ایران)ایضًا سخنان ندپرایس(، 

غلبه اراده مردم ایران که فرار آنها از منطقه را رقم زده است، اشاره کرد.
تردیدی در این نیست که عامل اصل این توفیقات وشکست راهبردهای دشمن که در 
طول ۴۳ سال گذشته در هرمرحله یکی از مؤلفه قدرت ایران را هدف گرفته است حفظ 
وتداوم آن ارزشها وروحیات انقالبیگری است و به همین دلیل است که رهبر معظم  

انقالب پرچم انقالبیگری را در دست گرفته و خود را انقالبی می نامند: »من انقالبی ام.«
در تمامی ادوار و فراز و نشیبهای حرکت نظام اسالمی، حفظ و تقویت روحیه انقالبیگری 
در کنار دیگر مؤلفه های مادی و معنوی انقالب، اصلی ترین نقش را در استمرار حرکت 
انقالب و پویایی و اعتالی نظام اسالمی داشته است. مقام معظم رهبری، در مراسم 
بیست  و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه اهلل( در ۱۴خرداد 95 می فرمایند:»ما 
تا امروز به برکت حرکت در جهت انقالب، دستاوردهای زیادی پیدا کرده ایم اّما هنوز تا 
آن هدفها فاصله بسیار زیاد است. می توانیم به آن هدف ها برسیم، مشروط بر اینکه 
این قطار بر روی همین ریل حرکت کند؛ بر روی ریلی که امام، قطار جامعه ی اسالمی را 
به حرکت درآورد. بعد از رحلت امام، ما هرجا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از 
کام شدیم؛ مردم ما، قشرهای  انقالبیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم، عقب ماندیم و نا
مختلف ما، جوانهای ما، روحانّیون ما، پیشه وران ما، دانشگاهیان ما، محّققین ما، 
مسئوالن ما، دولتی های ما، مجلسی های ما باید انقالبی بمانند و انقالبی حرکت بکنند. 

همه انقالبی باشند تا بتوانیم این راه را با موّفقّیت پیش ببریم و ادامه بدهیم. «
راهبرد های دشمنان برای تضعیف  روحیه انقالبی

 ریشه اصلی دشمنی های قدرتهای سلطه علیه مردم ایران نیز به دلیل حفظ و بقای 
این روحیه به رغم گذر از بیش از  ۴۳ سال از عمر انقالب و تحول نسلی است. رهبر معظم 
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انقالب در بیانات خود در سالگرد ارتحال امام در ۱۴خرداد ۱۴۰۱ با اشاره به اینکه 
جبهه ی گسترده ی دشمن از اّول انقالب علیه مردم ایران وارد میدان شد، 
در بیان چرایی آن یادآور شدند: بعضی خیال می کنند ما دشمن ها را وادار به 
دشمنی کردیم؛ نه، ذات جمهوری اسالمی که می گوید با ظلم مخالف است، به 
طور طبیعی ظالم را با خودش مخالف می کند. مگر شما نمی گویید ما با استکبار 
مخالفیم، با ظلم مخالفیم؟ خیلی خب، هر کسی که مستکبر است، هر کسی 
ظالم است، هر دولتی که این صفات نکوهیده در او هست، با شما دشمن 
می شود؛ جمهوری اسالمی این است. شما می گویید ما اهل معنوّیتیم، آن 
کسانی که با معنوّیِت آحاد مردم دشمنند، با شما مخالف می شوند. جمهوری 
اسالمی می گوید ما با منکرات مخالفیم، آن کسانی که با منکرات خو گرفته اند، 
دنبال منکراتند و نمی توانند جدا بشوند از منکرات، طبعًا با جمهوری اسالمی 
مخالف می شوند؛ این چیز طبیعی ای است. جبهه ی دشمن و دشمنی ها را 

نباید ندیده گرفت.
۱-»تهی کردن نظام از محتوای اسالمی و انقالبی« یکی از راهبردهای دشمنان 
است، رهبر انقالب در این زمینه می فرمایند: »آن ها به این نتیجه رسیده اند 
که باید از محتوای نظام هرچه می توانند کم کنند... انقالب را از محتوای خود، 
از مضمون اسالمی و دینی خود، از روح انقالبی خود تهی کنند و جدا کنند... 
جمهوری اسالمی، اسمش جمهوری اسالمی باشد، اسمش نظام انقالبی 
باشد، اما از محتوای اسالم، از محتوای انقالب در آن خبری نباشد«.دشمن 
در چنین مدلی برای »هضم انقالب اسالمی در هاضمه ی استکبار جهانی« 
و »تجدید سلطه ی خود بر ایران اسالمی« حتی »از اینکه یک عمامه  بسری 
گر چنانچه جمهوری  کی ندارند[؛ ا در رأس جمهوری اسالمی باشد هم ]با
اسالمی محتوای خود را از دست بدهد، اسالمی بودن را و انقالبی بودن را از 
دست بدهد، این ها با آن کنار می آیند. آنچه با آن دشمنی دارند عبارت است از 
محتوای جمهوری اسالمی؛ جبهه ی دشمن این جور است... دنبال این است 

که سلطه ی خود را بر این کشور دوباره تجدید کند.«
	-»نفوذ برای حذف عناصر قدرت نظام  « راهبرد دیگر دشمنان است. دشمن 
در پازل »نفوذ« به  دنبال این است تا با از بین بردن »عناصر قدرِت نظام« ما را به 

 شاخصه هایی نظیر: 
پایبندی به مبانی و 
ارزش های اساسی 
انقالب،  هدفگیری 
آرمان های انقالب و 

هّمت بلند برای رسیدن 
به آنها، پایبندی 

به استقالل کشور، 
حساسیت در برابر 

دشمن و نقشه دشمن 
و عدم تبعیت از آن و 

تقوای دینی و سیاسی.
اگر چه تردیدی درآن 

نیست که اهتمام 
مردم برای تحقق این 
شاخصه ها  با رعایت 
الزامات آن از مظاهر 

تجلی پیوند امام و امت 
است.
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»تبعیت« بکشاند: »تالش در این جنگ نرم، زمینه سازی برای تهی شدن نظام از عناصر 
قدرت است... وقتی عناصر قدرت در او نبود، وقتی اقتدار نبود، دیگر از بین بردنش 
و کشاندنش به این َسمت و به آن َسمت، کار مشکلی برای ابرقدرت ها نخواهد بود؛ 
می خواهند او را وادار کنند به تبعّیت« »پیوستن به جامعه ی جهانی« را می توان »اسِم 
رمز« این توطئه دانست: »]می گویند[ تا ِکی می خواهید انقالبی باشید، تا ِکی می خواهید 
مرّتب دم از انقالب بزنید، بیایید جزو جامعه ی جهانی... یعنی ضعیف بشوید، تا ما 

بتوانیم شما را ببلعیم«
۳-»سرمایه گذاری روی عناصر داخلی ومنفعل کردن آنها « راهبرد دیگر آنان است  و برای 
گون، به دست  آن حساب ویژه ای باز کرده است: »سعی شان این است که به وسائل گونا
خوِد کسانی که تو این انقالب بودند و هستند، از این محتوا ذره ذره بکنند.«  رهبر معظم 
انقالب در توصیف این طیف از انقالبیون دوران اول در بیانات خود در دیدار با نمایندگان 
مجلس در ۴خردادماه۱۴۰۱ می فرمایند:  کسانی بودند که سال 	5 مثًال که بنده عضو 
شورای انقالب بودم، آن وقت آنها -هنوز رئیس جمهور هم نبودم- می آمدند پیش ما 
می نشستند، -ما که حاال خودمان جزو بچه های انقالب بودیم و با سوابق مبارزاتی- حاال 
مثًال فالن حرف هایی می زدند تند، داغ، آتشین که ما چشممان خیره می ماند که اینها 
که هستند دیگر، اینها این قدر یعنی به اصطالح به تعبیر فرنگی مابها سوپر انقالبی، خب 
بعد برگشتند همان ها، انقالبی نماندند، همان افراد با آن شیوه ی برخورد، با آن شیوه ی 
نگاه نتوانستند خط را ادامه بدهند طاقت نیاوردند. مشکل تر از انقالبی بودن و گرایش 

انقالبی داشتن، انقالبی ماندن است، «
۴-»متهم سازی انقالبیون به تندروی«:»انقالبیگری« در منظومه ی فکری رهبر انقالب 
چارچوب مند بوده و »تعریف« دارد: »انقالبیگری به  آن  است  که  ما مواضع  اسالمی و 
انقالبی را قاطعانه  و بدون  رودربایستی و مرعوب  شدن  و خام  شدن  در مقابل  برخی از 
چهره های امیدبخش  کاذب ، حفظ کنیم . وقتی توانستیم  خط روشن  مواضع  انقالبی 
و اسالمی را دقیقًا حفظ کنیم  و مرعوب  قدرت ها نشویم  و با کسی رودربایستی نداشته  
باشیم  و فریب  نخوریم ، در حقیقت  به  ممشای انقالبی و اسالمی توجه  کرده ایم «، 
»انقالبیگری برخالف نظر و تبلیغ برخی ها، تندروی نیست بلکه انقالبیگری یعنی عادالنه، 
خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن است.«
5-» نرمالیزاسیون « انقالب زدایی و آرمان زدایی از رویکردها: از آنجائیکه  انقالب اسالمی 

هر فرد و هر 
جریانی که 
برای اسالم و به 
نام اسالم کار 
می کند، اگر به 
آمریکا اعتماد 
کند، دچار خطای 
بزرگ شده و 
سیلی آن را 
خواهد خورد. 
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بزرگترین مانع بر سر راه استقرار کامل جهان آمریکایی و سلطه کامل آمریکا 
بر جهان است. به خصوص که توانسته است با گسترش تفکر مقاومت  در 
منطقه مهم و راهبردی غرب آسیا، سد محکمی در برابر غرب شکل دهد. لذا 
نرمالیزاسیون ایران با اتکاء به عوامل داخلی به مهمترین راهبرد آمریکائیها در 

دوران اوباما و ترامپ تبدیل شده بود.
مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در دوران وزارتش در دیدار  برخی 
فعاالن ضدانقالب ایرانی مقیم آمریکا یکی از اهداف اصلی اعمال تحریم ها  
علیه ایران را نرمال کردن ایران دانسته و  گفته بود »ما به دنبال اقدام نظامی در 
داخل ایران برای تغییر حکومت نیستیم… مأموریت ما ایجاد فرصت و فراهم 
کردن حمایت انتقالی است. بهترین نفع برای ما این است که رهبران ایران، 
غیر انقالبی باشند« پروه نرمالیزاسیون که  از طریق تعامل با بخش هایی از 
نیروهای داخلی  و ایجاد تغییرات مطلوب خود در نظام محاسباتی آنها از یکسو 
و تقویت ابزارهای دیپلماسی عمومی، فرهنگی و رسانه ای، برای تأثیرگذاری بر 
افکار عمومی صورت می گیرد تالش دارد تا، جمهوری اسالمی را وارد چرخه ای 
از ایدئولوژی زدایی یا »نرمالیزاسیون« کرده و تدریجًا از سیرت انقالبی تهی 
ح بر پایه جنگ های پنجگانه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و  سازد. این طر
ح ریزی و عملیاتی گردید که البته جنگ  دیپلماتیک، اطالعاتی و نیابتی طر
اقتصادی اهمیت باالتری دارد. این طرح که با هدف تغییر وضعیت ایران از یک 
کشور انقالبی به یک کشور نرمال پی ریزی شده و بنا داشت تا جمهوری اسالمی 
ح مشخص، از یک کشور انقالبِی ضِد هژمون به یک کشور  ایران را در یک طر

اقمارِی نظام سلطه تغییر وضعیت دهد.
کامی  6-»قراردادن مردم در برابر نظام با القاء نزدیک بودن فروپاشی«.پس از نا
دشمنان در فشار و تحریم ها و نرمالیزاسیون کردن نظام، سلب امید و اعتماد 
از مردم به مهمترین هدف آنها تبدیل شده است. رهبر معظم انقالب در 
سالگرد ارتحال امام )ره()۱۴۰۱/۳/۱۴( از دو توطئه دشمنان در این حوزه  پرده 
برداشتند و گفتند: جزء اول این نقشه، امید بستن دشمنان به اعتراضات 
مردمی برای ضربه زدن به کشور است که از طریق کار روانی و فعالیت در فضای 
مجازی و با پول، مزدورپروری و انواع حیله ها به دنبال قرار دادن مردم در مقابل 
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نظام اسالمی هستند. ایشان جزء دوم از این توطئه را القاء محاسبات غلط درباره رو به 
سقوط بودن جمهوری اسالمی دانستند و افزودند: بدخواهان، ابتدای انقالب می گفتند 
شش ماه دیگر انقالب سقوط خواهد کرد و بعد که محاسبه آنها غلط از آب درمی آمد وعده 
شش ماه دیگر را می دادند در حالی که امروز بیش از هشتاد، شش ماه از انقالب گذشته 
و آن نهال باریک به درختی تناور و مقتدر تبدیل شده است، و محاسبات امروز آنها نیز 

همچون گذشته کامًال غلط است.
شاخصه های انقالبیگری

گرچه سابقه تبیین واژه انقالبی گری و شاخص های آن در سخنرانی های مقام معظم  ا
رهبری  به  اواخر سال 	۱۳6 برمی گردد اما به دلیل  تمرکز جنگ روانی و رسانه ای دشمنان 
بیرونی و معاندان داخلی در حذف  و یا تحریف این مفهوم و دیگر واژه های مرتبط با آن، 
گی های آن، در عین تالش برای  معظم له در سالهای اخیر با تبیین دقیق ابعاد و ویژ
ک و معیار برای سنجش  احیا، تقویت و تحکیم این مفاهیم، از آن به عنوان بهترین مال
ک هایی که  جریان ها، گروه ها و شخصیت شخصیت های سیاسی بهره برده اند. مال
ح  می تواند به عنوان بهترین معیار برای شناخت پایبندی گروه ها و جریانهای مطر
سیاسی کشور به مبانی وارزش های انقالب مورد استناد  قرار گیرد. مهمترین این 

شاخصه ها بر اساس بیانات معظم له به ویژه ۱۴خرداد ۱۳95 عباتند از:
 1-پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقالب

اعتقاد به اسالم ناب در مقابل اسالم آمریکایی، اصلی ترین نکته این شاخص است. 
سالم آمریکایی دو شاخه ی »اسالم متحجر« و »اسالم سکوالر « دارد که استکبار از هر دو 

شاخه حمایت می کند.
اعتقاد عمیق به محور بودن»مردم« از دیگر مبانی است، در نظام اسالمی، رأی و خواست 
و اهداف و منافع مردم  اصل است و اعتقاد واقعی به این حقایق، ازضروریات انقالبیگری 
است. وقتی ما مردمی بودن را و محور بودن مردم را با اسالم همراه می کنیم، ترکیب آن 
می شود جمهوری اسالمی که در آن هدف ها متعّلق به مردم است، منافع مال و ِملک 

مردم است.
یکی دیگر از مبانی اساسی و ارزش های اساسی نظام اسالمی عبارت است از حمایت از 
گر کسی، کسانی یا جریانی  محرومان در هر نقطه عالم، از اینهانمی شود صرف نظر کرد. ا
نسبت به محرومین بی تفاوت باشد، یا نسبت به مظلومان عالم بی تفاوت باشد، این 
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»انقالبیگری 
برخالف نظر و 

تبلیغ برخی ها، 
تندروی نیست 

بلکه انقالبیگری 
یعنی عادالنه، 

خردمندانه، 
دقیق، دلسوزانه، 

منصفانه، 
قاطعانه و بدون 

رودربایستی عمل 
کردن است.«

شاخص در او وجود ندارد.
»پیشرفت، تحول و تکامل « از دیگر ارز شهای اساسی انقالب است و فرد انقالبی 
به این ارزش نیز اعتقاد دارد و هر روز در پی تحول و بهتر شدن اوضاع است. 
گر این پایبندی به ارزش های اساسی وجود داشت - که این شاخص اّول  ا
بود - حرکت، حرکت مستمر و مستقیم خواهد بود و در تندباد حوادث، این 
گر این پایبندی وجود نداشت، نقطه مقابل  حرکت تغییر پیدا نمی کند. [اّما] ا
این پایبندی، عملگرایی افراطی است؛ یعنی هر روزی به یک طرف رفتن و هر 

حادثه ای انسان را به یک طرف کشاندن.
2- هدفگیری آرمان های انقالب و هّمت بلند برای رسیدن به آن ها

شاخص دّوم، هّمت بلند برای رسیدن به آرمان ها، صرف نظر نکردن از آرمان ها 
و منصرف نشدن از هدف های بزرگ است نقطه مقابل آن، تنبلی و محافظه 
کاری و ناامیدی است، بعضی سعی می کنند جامعه و جوان های ما را دچار 
ناامیدی کنند و بگویند آقا فایده ای ندارد،نمی شود، چه جوری ممکن است 
با این همه مخالفت ودشمنی، البتّه شما وقتی که در یک راهی می روید که 
دشمنی بر سر آن راه هست، برای شما مانع ایجاد می کند؛ اّما این مانع بایستی 
مانع نشود از رفتن شما؛ تسلیم فشارها نشویم، رضایت به وضع موجود ندهیم 

گر رضایت به وضع موجود دادیم نتیجه اش عقبگرد است.  که ا
3-پایبندی به استقالل کشور

معنای حقیقی استقالل سیاسی این است که فریب شیو ه های مختلف دشمن 
را نخوریم و در هر موقعیتی، مراقب استقالل داخلی، منطقه ای و جهانی باشیم. 
دشمنان به خصوص آمریکا همیشه با تهدید جلونمی آیند، گاه با لبخند و 
حتی تملق حرف می زنند، مثًال نامه می نویسند که بیایید مشکالت جهانی 
را با مشارکت هم حل کنیم، در این مواقع انسان ممکن است دچار وسوسه 
شود که خوب است برویم با یک ابرقدرت در حل مسائل بین المللی همکاری 
کنیم، غافل از اینکه دشمن در باطن قضیه دنبال اهداف دیگری است. دعوت 
دشمن برای همکاری در حل مسائل جهانی، یعنی دعوت به کمک و ایفای 
نقش در بازی و میدانی که او برای حل مسائل مورد نظرش ترسیم و تعیین کرده 
است. این جور کارها که در ظاهرمنافاتی با استقالل ندارد، در عمل به معنای پر 
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کردن جدول کاری دشمنان است. و حقیقتًا ضد استقالل است.
استقالل فرهنگی شاخه ای دیگر از شاخص استقالل است: انقالبی گری یعنی انتخاب 

سبک زندگی ایرانی اسالمی  وپرهیز جدی از تقلید از غرب وبیگانگان.
استقالل اقتصادی ؛ به معنای هضم نشدن در هاضمه اقتصاد جامعه جهانی، 
کرات هسته ای گفتند. معامله ی هسته ای با ایران باید موجب  آمریکایی ها بعد از مذا
ادغام اقتصاد ایران در جامعه ی جهانی بشود، معنای این حرف این است که ایران 
»نقشه و نظامی که سرمایه داران عمدتًا صهیونیسم برای تصرف منافع مالی جهان  در

ترسیم کرده اند«هضم و جذب شود.
4-حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن

شاخص چهارم انقالبیگری، حساسیت در مقابل دشمن است، همچون جبهه ی جنگ 
باید هر حرکت دشمن را رصد و تحلیل کرد، اهداف او را شناخت و با حساسیت الزم در 
مقابل زهر احتمالی فعالیت های دشمن، پادزهر آماده کرد. انکار دشمنی های عمیق، 
مستمر و واضح آمریکا با جمهوری اسالمی و ملت ایران، توطئه ای است برای کاهش 
حساسیت ها در مقابل شیطان بزرگ.خصومت آمریکا با انقالب ذاتی است، نظام سلطه 
با جنگ افروزی، حمایت ازتروریسم، سرکوب آزاد یخواهان و ظلم و ستم بر مظلومان 
فلسطینی، طبیعت خودرا آشکار می کند و نظام اسالمی نمی تواند در مقابل این سرکوبها، 
کت و بی اعتنا بماند. هر فرد و هر جریانی که برای اسالم و به نام اسالم کار می کند،  سا
گر به آمریکا اعتماد کند، دچار خطای بزرگ شده و سیلی آن را خواهد خورد. در همین  ا
کتیک  سالهای اخیر نیز برخی جریان های اسالمی منطقه به اسم »عقل سیاسی « و»تا

کنون چوب اعتماد به شیطان بزرگ را می خورند. « با آمریکایی ها همکاری کردند اما ا
کوچک هم داریم،  ما البّته دشمن های ریزو درشت زیادی داریم؛ دشمن های 
دشمن های حقیر هم داریم اّما عمده ی دشمنی ها از سوی آمریکا و از سوی انگلیس 
اینها  است؛  صهیونیستی  سرطانی  و  منحوس  رژیم  دیگر  دشمن  است.  خبیث 
دشمن های اصلی اند. این دشمن را باید شناخت و در مقابل کارهای او باید حّساسیّت 
گر نسخه ی اقتصادی هم به ما می دهند، باید با احتیاط برخورد کرد؛  نشان داد؛ حتّی ا
طبعًا این حّساسّیت وقتی بود، دیگر تبعیت نخواهد بود، که عدم تبعّیت همان جهاد 

کبیر است.
5- تقوای دینی و سیاسی
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شاخص پنجم و آخرین شاخص، تقوای دینی و سیاسی است؛ یک تقوای فردی 
داریم که من و شما خودمان از گناه پرهیز کنیم (و یک تقوای اجتماعی)، تقوای 
اجتماعی -تقوای اسالمی مربوط به اجتماع- این است که در راه تحّقق این 
چیزهایی که اسالم از ما مطالبه کرده است، تالش کنیم. اینکه ما عرض کردیم 
باید به آن آرما نها پایبند بود، باید دنبال عدالت اجتماعی بود، دنبال حمایت از 
محرومین بود، دنبال حمایت از مظلوم بود، با ظالم و مستکبر باید مقابله کرد، 
زیر بار او نرفت، اینها همه مطالبات اسالمی است، اسالم اینها را از ما خواسته 
است؛ این جور نیست که فقط یک محاسبه ی عقالئی و انسانی باشد؛ تکلیف 
دینی است. هرکسی حوزه ی معرفتی اسالم را و حوزه ی عملی اسالم را از محیط 
زندگی اجتماعی مردم و سیاسی مردم دور کند، بالشک اسالم را نشناخته است. 
گر تقوای دینی حاصل شد، تقوای سیاسی نیز حاصل خواهد بود. تقوای  ا
سیاسی یعنی انسان از لغزشگاه هایی که دشمن می تواند از آن استفاده کند، 

پرهیز بکند.
الزامات انقالبیگری 

تحول و پویایی شاخصه های انقالبیگری، سبب گردیده است که تجلی مظاهر 
آن تنها متوقف به  سال های اولیه پیروزی انقالب اسالمی نشده، بلکه در طول 
سال های پس از انقالب جاری باشد، رهبر معظم انقالب در ۱۴ خرداد سال 
۱۳95، انقالب را چون شطی جاری دانسته و یادآور می شوند: انقالب یک رود 
جاری است. این خطا است که گمان کنیم انقالبی فقط آن کسی است که در 
دوران امام بوده است، یا در دوران مبارزات در کنار امام بوده است؛ نه، بعضی 
کأّنه این جور خیال می کنند که انقالبّیون آن کسانی هستند که در دوران امام یا 

»به نظر من کاری که علی العجاله باید کرد این است که در اتّخاذ مواضع انقالبی، باید 
صراحت داشت؛ یعنی رودربایستی نکنیم. مواضع انقالبی را، مبانی امام بزرگوار را 
صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رودربایستی نکنیم، ترس نداشته باشیم و بدانیم 
مواِت َو االَرِض َو کاَن اهللُ َعزیًزا َحکیًما«. همه  امکانات عالم و سنن  که »َو هلِل  ُجنوُد السَّ
عالم، جنود الهی هستند، می توان آن جنود الهی را پشت سِر خود قرار داد و به کمک 

خود کشاند با توّکل به خدا، با پیمودن راه خدا«



3030

39

شاخصه های 
انقالبیگری 
والزامات انقالبی 
ماندن
عباس حاجی نجاری

تیر ماه 1401
هيأت رزمندگان اسالم

در دوران مبارزات یا در دوران حکومت امام بزرگوار حضور داشتند... جوان ها انقالبی اند 
و می توانند انقالبی باشند... انقالب یک شّط جاری است. ایشان درسال ۱۳97 با 
اشاره به شهید حججی یادآور می شوند: یک نمونه از جوانانی که امام)ره( را ندیده 
بودند اما از ُعمق جان مومن به انقالب و انقالبی اند شهید حججی است: »یک حرکت 
وسیع فرهنگی علیه کشور ما در دهه ی 7۰ شروع شد؛ حاال شما نگاه کنید؛ متوّلدین 
دهه ی 7۰، امروز دارند میروند به عنوان مدافع حرم جان می دهند، سر می دهند و نیرو 
می دهند؛ نعششان برمی گردد! چه کسی این را حدس می زد؟ در همان دورانی که آن 
تهاجم وسیع فرهنگی بود، این گل ها در بوستان جمهوری اسالمی شکفته شدند، این 
نهال ها روییدند، حججی ها درست شدند. در این نگاه »انقالب مثل آتشفشان است، 
گر آنجا نجوشد اینجا خشک خواهد شد؛  تمام شدن ندارد؛ مثل یک جویبارى است، ا
دارد می جوشد که می بینید اسالم و قرآن در جریان است و همچنان دشمن را می لرزاَند 

و می ترساَند و دوست ها را شاداب می کند و به قّوت وادار می کند.) 9/5/	۱۳6(
ح زیر می توان  مهمترین الزامات انقالبیگری را دربیانات رهبر معظم انقالب به شر

برشمرد:
1-عمل هوشمندانه و پرهیز از تند روی

»انقالبیگری« در منظومه ی فکری رهبر انقالب چارچوب مند بوده و »تعریف« دارد: 
»انقالبیگری به  آن  است  که  ما مواضع  اسالمی و انقالبی را قاطعانه  و بدون  رودربایستی 
و مرعوب  شدن  و خام  شدن  در مقابل  برخی از چهره های امیدبخش  کاذب ، حفظ 
کنیم . وقتی توانستیم  خط روشن  مواضع  انقالبی و اسالمی را دقیقًا حفظ کنیم  و مرعوب  
قدرت ها نشویم  و با کسی رودربایستی نداشته  باشیم  و فریب  نخوریم ، در حقیقت  به  
ممشای انقالبی و اسالمی توجه  کرده ایم .« )بیانات در دیدار وزیر و کارکنان وزارت امور 

خارجه 5/۳۱/	۱۳6(
 »عدالت«، »ِخَرد«، »انصاف« و »قاطعیت«، در انقالبیگری به یکدیگر پیوند می خورند: 
»انقالبیگری برخالف نظر و تبلیغ برخی ها، تندروی نیست بلکه انقالبیگری یعنی عادالنه، 
خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن.« 

)بیانات در مراسم بیست  و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره( ۱۳95/۳/۱۴ 
2- کنار گذاشتن مالحظات بخشی

مقام معظم رهبری در دیدار خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های 
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گر می خواهیم مشکالت این کشور حل  شهدای مدافع حرم می فرمایند: »ا
گر می خواهیم این کشور عّزت پیدا کند، رفاه پیدا کند، کشوری بشود  بشود، ا
که از لحاظ پیشرفت های ماّدی و معنوی و اخالقی و فرهنگی الگو بشود، باید 
راه انقالب را ادامه بدهیم؛ انقالب، راه عالج منحصر این کشور بود و هست و در 
که »تجربه« به ما می گوید: »ما هرجا به انقالب تکیه  آینده هم خواهد بود.« چرا
کردیم، به روحّیه ی انقالبی تکیه کردیم، پیش رفتیم؛ هرجا از ارزش ها کوتاه 
آمدیم، انقالب را ندیده گرفتیم، از این گوشه اش زدیم، از آن گوشه اش زدیم، 
تأویل و توجیه کردیم، برای خوشایند عناصر استکبار که دشمنان اصلی اسالم 
و دشمنان اصلی این نظامند، مدام حرف را جویدیم، حرف را خوردیم، عقب 
ماندیم؛ قضّیه این جوری است. راه پیشرفت ایران اسالمی، احیاء روحّیه ی 

انقالبی و احیاء روحّیه ی مجاهدت است.« ۱۳95/۴/5

3- ایجاد امید واعتماد اجتماعی
مقام معظم رهبری در دیدار دانش آموزان و دانشجویان در آبانماه سال ۱۳95 
می فرمایند:»عالج مشکالت این کشور -چه مشکالتی که امروز داریم، چه 
مشکالتی که بعدها خواهیم داشت، چه مشکالتی که هر کشوری و هر مّلتی 
دارد؛ باالخره هیچ کشوری که بدون مشکل نیست- و حّل این مشکالت، 
در گرو جوشیدن اراده و استقامت از درون مّلت است؛ از درون مّلت بایستی 
؛ روحّیه ها با توّکل  اراده، استقامت، عزم راسخ، ایستادگی بجوشد؛ چشم ها، باز
گر به خدا توّکل داشته باشیم و به خودمان  به خدا و اعتمادبه نفس، قوی. ا
اعتماد کنیم، روحّیه هایمان قوی خواهد بود؛ هم در زمینه ی علمی، هم در 
زمینه ی مدیرّیتی، هم در زمینه ی اداری. آنچه من بر روی آن تکیه میکنم 
روحّیه ی انقالبیگری است؛ این روحّیه را باید حفظ کنید. معنای روحّیه ی 
انقالبی چیست؟ معنایش این است که یک انسان انقالبی، شجاعت دارد، 

»انقالبیگری به  آن  است  که  ما مواضع  اسالمی و انقالبی را قاطعانه  و بدون  رودربایستی 
و مرعوب  شدن  و خام  شدن  در مقابل  برخی از چهره های امیدبخش  کاذب ، حفظ کنیم . 
وقتی توانستیم  خط روشن  مواضع  انقالبی و اسالمی را دقیقاً حفظ کنیم  و مرعوب  
قدرت ها نشویم  و با کسی رودربایستی نداشته  باشیم  و فریب  نخوریم ، در حقیقت  به  

ممشای انقالبی و اسالمی توجه  کرده ایم «، 
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اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتکار می ورزد، بن بست شکنی می کند، گره گشایی 
میکند؛ از چیزی نمیترسد، به آینده امیدوار است، به امید خدا به سمت آینده ی روشن 
حرکت می کند؛ انقالبی گری یعنی این؛ این ]فرد[ انقالبی است؛ این روحّیه ی انقالبی را 

باید حفظ کرد. »	۱/	۱۳95/۰«
4- تربیت صحیح نسل آینده

 مقام معظم رهبر ی در دیدار با نخبگان علمی جوان در مهرماه 95 ،ضمن ترسیم 
شاخصه های یک ایران پیشرفته  ،تحقق آن را مستلزم تربیت صحیح وانقالبی نسل آینده 
دانسته ومی فرمایند: »یک نسلی باید به وجود بیاید شجاع، باسواد، متدّین، دارای 
، غیور -البّته خوشبختانه ما امروز در نسل جوان بسیاری  ، پیش گام، خودباور ابتکار
از این خصوصّیات را داریم اّما این بایستی گسترش پیدا کند- چنین نسلی الزم داریم. 
بایستی ایمان داشته باشد، سواد داشته باشد، غیرت داشته باشد، شجاعت داشته 
باشد، خودباوری داشته باشد، انگیزه ی کافی برای حرکت داشته باشد، توان جسمی و 
فکرِی حرکت داشته باشد، هدف را در نظر بگیرد، چشم را به اهداف دور متوّجه بکند و 
به تعبیر امیرالمؤمنین »َاِعِر اهلَل ُجمُجَمَتک«؛ زندگی خودش و وجود خودش را بگذارد 
در راه این هدف و با جّدّیت حرکت کند؛ در یک کلمه یعنی یک موجود انقالبی؛ معنای 

انقالبی این است« ) 		/۱۳95/۰7(
5-ساده زیستی

الگوی سبک زندگی مسئوالن، یکی از شاخصه های تأثیرگذاری در شناخت انقالبی گری 
آنها است. در این میان دولت انقالبی دولتی است که در آن مسئوالن ساده زیست باشند 
کثریت جامعه باشد. از دیدگاه امام)ره( نیز می توان  و سطح زندگی شان متناسب با ا
ساده زیستی و نفی اشرافیت را شاخص با اهمیتی برای دولت تراز نظام اسالمی دانست. 
کید  ایشان در پیامی به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس شورای اسالمی تأ
گر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و  می کنند: »ا
ابرقدرتان و سالح های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه های آنان در روح شما اثر نگذارد 
و شما را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال 

و منال و جاه و مقام بپرهیزید...«)صحیفه نور، جلد ۱9، ص۱۱(
کید دارند:  رهبر معظم انقالب نیز ساده زیستی مسئوالن را قابل تقدیر دانسته و تا
گر بخواهیم تجمل و اشرافی گری و اسراف و  »ساده زیستی چیز بسیار باارزشی است. ما ا
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زیاده روی راـ  که واقعًا بالی بزرگی استـ  از جامعه مان ریشه کن کنیم، با حرف و 
گفتن نمی شود؛ که از یک طرف بگوییم و از طرف دیگر مردم نگاه کنند و ببینند 
عمل مان جور دیگر است! باید عمل کنیم. عمل ما بایستی مؤید و دلیل و شاهد 
بر حرف های ما باشد تا اینکه اثر بکند. این خوشبختانه هست. فاصله تان را با 
طبقات ضعیف کم کرده اید و کم نگه دارید و هر چه که ممکن است آن را کمتر 

کنید.	/7/6	۱۳(
6-صراحت در بیان مواضع انقالبی:

در اتخاذ مواضع انقالبی باید صراحت داشت، خجالت نکشید، ترس نداشته 
نباشید، رودربایستی نکنید! رهبر حکیم انقالب اسالمی که نسبت به تضعیف 
روحیه انقالبی در دولت یازدهم نگرانی هایی داشتند، در دیدار با رئیس جمهور 
کید می دارند: »به نظر من کاری که علی العجاله باید کرد  و هیئت وزیران چنین تأ
این است که در اّتخاذ مواضع انقالبی، باید صراحت داشت؛ یعنی رودربایستی 
نکنیم. مواضع انقالبی را، مبانی امام بزرگوار را صریح بیان کنیم، خجالت 
نکشیم، رودربایستی نکنیم، ترس نداشته باشیم و بدانیم که »َو هلِل  ُجنوُد 
مواِت َو ااَلرِض َو کاَن اهلُل َعزیًزا َحکیًما«. همه  امکانات عالم و سنن عالم،  الّسَ
جنود الهی هستند، می توان آن جنود الهی را پشت سِر خود قرار داد و به کمک 

خود کشاند با توّکل به خدا، با پیمودن راه خدا«)۱۳9۴/6/5(
7-مرعوب نشدن در برابر دشمن

یکی دیگر از الزامات انقالبیگری مرعوب نشدن در برابر دشمن و مقاوم بودن در 
برابر تهدیدات و هوشیاری در مواجهه با دشمن است. نیروهای انقالبی با تمام 
گاه و هوشیارهستند و اقدامات و تحرکات  وجود نسبت به خطر دشمن خودآ
آن را با چشمانی باز رصد می کنند و تمامی منافذ نفوذ دشمن را بسته و همه 
توان خود را برای بازدارندگی و مقابله با تهدیدات احتمالی به کار می گیرند. به 
فرموده رهبر حکیم انقالب اسالمی؛ »روحیه و آرمان انقالبی، بدین معنی است 
که میل به زندگی راحت و مرفه، جامعه و مسئوالن را به سازشکاری و تسلیم 
در برابر زورگویی قدرت های جهانی و غفلت از توطئه استکبار و بی اعتنایی 
که خدای نخواسته جمهوری  به پیام جهانی انقالب نکشاند. آن روزی 
اسالمی، رفاه و آبادی را هدف عمده خویش قرار داده و در این راه حاضر به 

مشکل تر از انقالبی 
بودن و گرایش 
انقالبی داشتن، 

انقالبی ماندن است.
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چشم پوشی از آرمان های  انقالبی  و جهانی و فراموشی از پیام جهانی انقالب شود، روز 
انحطاط و زوال همه امیدها خواهد بود و خدا چنین روزی را إن شاءاهلل هرگز نخواهد 

آورد.«۳	/۴/	۱۳6«
8-هویت بخشی و انسجام بخشی به جبهه انقالب 

تحوالت دهه اخیر و تشدید جنگ روانی دشمن نیروهای انقالبی دچار اختالف و تفرقه 
گونی دارد که بخشی از آن به غره شدن به چیرگی  کرده است. این موضوع علل گونا
در مقطعی قابل توجه مربوط بوده و برخی دیگر به نادیده گرفتن دشمن و غفلت از 
برنامه های آن ارتباط پیدا می کند. این موضوع سبب شد که حتی در مقاطعی به جای 
هماهنگی و اتحاد با یکدیگر برای غلبه بر جبهه غرب گرا، حریف و رقیب را رها کرده و 
مشغول رقابت و دشمنی با یکدیگر شدند! در چنین شرایطی نیاز است تا جریان انقالبی 
گیر انقالبی را شکل دهد و با بازتولید گفتمان انقالب و تسری آن، به  ، جبهه فرا بار دیگر
گیر بپردازد. رهبر معظم انقالب برای  ایجاد یک جریان اجتماعی - سیاسی قدرتمند و فرا
کمک به شکل گیری این جبهه قدرتمند انقالبی و بازیابی هویتی و انسجام نیروهای 
انقالبی، با هدف یکپارچگی برای مقابله با پروژه های »نرمال سازی ایران« و »ترمیدور 
انقالب ایران« که توسط سه گروه نظام سلطه، جریان نفوذ و شبکه غرب گرایان پیگیری 

می شود، به طرح و تبیین »انقالبی گری« پرداختند.
9-توسعه عمق راهبردی و محور مقاومت در منطقه 

همانگونه که پیشتر اشاره گردید، نظام سلطه در طرح »نرمالیزاسیون ایران«، با یک طراحی 
پیچیده به دنبال عقب راندن انقالب اسالمی از منطقه و محصور کردن آن به مرزهای ایران 
بود. یکی از جنگ هایی که به این منظور طراحی گردید، جنگ نیابتی است که هدف از 
آن، قطع محور مقاومت و عقب راندن ایران از منطقه بود. رهبر معظم انقالب با مدیریت 
هوشمندانه خود این تهدید دشمن را تبدیل به فرصت نمود و با مدیریت معظم له، محور 
مقاومت معنای تازه ای پیدا کرد و بازوهای جدیدی پیدا کرد. چند سال جنگ نیابتی 
جریانات تکفیری - صهیونستی سبب گسترش جغرافیایی و نیز شکل گیری بازوهای جدید 
برای این محور بود و آن  را از حیث مقابله با توطئه ها ورزیده تر کرد. عمق راهبردی ایران در 
منطقه به گونه ای به لحاظ کمی و کیفی رشد کرده که ایران را در وضعیت  بی سابقه ای قرار 
گر هوشمندی به خرج دهد و روند فوق  کنون در وضعیتی است که ا داده است. ایران هم ا

را مدیریت نماید، ایران را در آستانه قرار دادن در یک موقعیت برتر جهانی قرار خواهد داد.
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10-استحکام ساخت درونی قدرت 
استحکام ساخت درونی قدرت موضوع بسیار با اهمیتی است که در صورت 
تحقق آن، انقالب و کشور از همه توطئه ها در امان خواهد ماند و راه خود را 
خواهد رفت. در این باره رهبر معظم انقالب پیشرفت به سمت آرمان های 
انقالب را در گرو استحکام ساخت درونی قدرت می دانند و می فرمایند: »در 
پیشرفت به سمت هدفهای آرمانی، باید ساخت درونی قدرت را استحکام 
گر می خواهیم این راه را ادامه دهیم و به این  بخشید؛ اساس کار این است. ما ا
سمت حرکت کنیم و این هدفها را دنبال کنیم و چشم به این آرمانها بدوزیم 
و پیش برویم و در مقابل این معارضه ها ایستادگی کنیم و صبر و توکل را به کار 
بگیریم، باید ساخت قدرت ملی را در درون کشور تقویت کنیم و استحکام 

ببخشیم. )۴/۳۰/	۱۳9(
11-مبارزه با فساد، تبعیض و اشرافی گری مسئولین 

مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و اشرافی گری مسؤولین، از اهداف انقالب اسالمی 
کنون توانسته به بسیاری از اهداف خود به صورت  بوده است. انقالب اسالمی تا
نسبی دست پیدا نماید ولی حضور جریان تکنوکرات غرب گرا که به دنبال 
سودجویی از جایگاه سیاسی و منتفع شدن از رانت بوده، سبب شده که طی 
سالهای اخیر فساد، تبعیض و اشرافی گری در بین برخی مسؤولین رسوخ پیدا 
ح منظومه انقالبی گری، مقابله با این جریان و رویکرد  نماید. یکی از ابعاد طر
کم شود، عملکرد افراد  گر منظومه انقالبی گری در کشور حا غلط در کشور است. ا
بر اساس معیارهای انقالبی سنجیده خواهد شد و افکار عمومی اجازه نخواهد 
داد تا فضای این نوع مسؤولیت به سمت برخورداری مفسدانه و اشرافیت 

افسارگسیخته پیش رود.
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چکیده: 
جمعیت همواره به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های تولید قدرت ملی به 
شمار رفته و جایگاه باالیی در دکترین و راهبرد دفاعی و محاسبه قدرت کشورها 

داشته است. 
 کاهش جمعیت جوان، به معنای کم شدن تعداد نیروهای توانمند برای دفاع 
، امنیت و تمامیت ارضی کشور است و این موضوع برای کشوری با  از اقتدار
گی  های نظام جمهوری اسالمی ایران که همواره در معرض تهدیدهای  ویژ

فزاینده نظام سلطه و جهان استکبار است، بسیار خطرساز است.
 طی ۱۰ سال گذشته، رهبر معظم انقالب بیش از 5۰ بار درباره مخاطرات کاهش 
رشد جمعیت و سالمندی کشورمان هشدار داده و در تعبیری تکان دهنده 
در آذر سال 	9 و در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی فرمودند : 
»مسئله ی جمعّیت یکی از خطراتی است که وقتی انسان درست به عمق آن 

فکر می کند، تن او می لرزد.«
 ،  یکی از مصادیق آشکار مداخله مجامع مخفی در سرنوشت ملت های دیگر
موضوع کاهش و کنترل جمعیت جهان است. این مجامع با هدف گسترش 
سلطه خود بر جهان، از سال ها پیش موضوع کاهش جمعیت جهان را در 

گون پی می گیرند. دستور کار قرار داده اند و این موضوع را از راه های گونا
کودکان در خانواده های کم جمعیت، به ویژه تک فرزندی، همواره با سلسله 
کثر آنها برآورده  خواست ها و انتظارات بی پایانی رشد می کنند که همه یا ا
می شود. از این رو، فرزندان در چنین خانواده هایی با مفاهیم ارزشی و 
، شکیبایی،  ، گذشت، کمک به هم نوعان، صبر اخالقی ای نظیر قناعت، ایثار

تحمل، مدارا و… بیگانه خواهند بود.
با در نظر گرفتن نرخ پایین باروری، نرخ کاهشی رشد، میزان تجرد قطعی، تعداد 
زیاد خانواده های تک فرزند و تعداد ناباروران، و میزان شیوع سقط جنین و 
خ باروری ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه ما را به این  وضعیت نر
کی در  گر برای مسأله جمعیت تدارک نبینیم آینده هولنا اهمیت می رساند که ا
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پیش داریم و در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهیم بود.
جمعیت و تولید قدرت ملی

جمعیت همواره به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های تولید قدرت ملی به شمار رفته و 
جایگاه باالیی در دکترین و راهبرد دفاعی و محاسبه قدرت کشورها داشته است. 

 طی ۱۰ سال گذشته، رهبر معظم انقالب بیش از 5۰ بار درباره مخاطرات کاهش رشد 
جمعیت و سالمندی کشورمان هشدار داده و در تعبیری تکان دهنده در آذر سال 	9 
و در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی فرمودند : »مسئله ی جمعّیت یکی از 
خطراتی است که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می کند، تن او میلرزد … مسئله ی 
جمعّیت را جّدی بگیرید؛ جمعّیت جوان کشور دارد کاهش پیدا می کند. یک جایی 
خواهیم رسید که دیگر قابل عالج نیست. یعنی مسئله ی جمعّیت از آن مسائلی نیست 
گر چند سال بگذرد، وقتی نسل ها پیر  که بگوییم حاال ده سال دیگر فکر می کنیم؛ نه، ا

شدند، دیگر قابل عالج نیست. «
 متاسفانه در کشورمان با وجود اینکه ایران طی ۳۰ سال گذشته باالترین رکورد سرعت 
کاهش نرخ موالید در دنیا را از آن خود کرده و جمیعت کشورمان با سرعت فزاینده ای در 
حال مسن شدن است و حتی تامین نیروی انسانی و مولد طی دهه های آینده با چالش 
جدی مواجه خواهد بود، اقدام عملی خاصی برای اصالح رویه جمعیتی کشور صورت 
نگرفته و علی رغم گذشت ۱۰ سال از اولین تذکر رهبر انقالب به مسئوالن مبنی بر لزوم 
بازنگری در سیاست های جمعیتی کشور در راستای افزایش جمعیت، متاسفانه اقدام 
درخوری در دولت، مجلس، شورای عالی انقالب فرهنگی و نهادهای مسئول صورت 

نگرفته است.
جهت روشن شدن بخشی از این اهمال و کم کاری ها و حتی خیانت ها، مروری بر 
مصاحبه دکتر امیرحسین بانکی پورفرد نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس در مهر ماه سال ۱۴۰۰ گویای برخی نکات است: »در آبان سال گذشته 
نامه ای از سوی وزیر فعلی بهداشت به رهبر معظم انقالب نوشته شده است که 
کنون این وزارتخانه درباره رشد جمعیت اعالم کرده دروغ بوده و رشد  آمارهایی که تا
جمعیتی نداشته ایم! نامه ای نیز از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت به کل 
مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها ارسال شده که فوریت دار بوده است؛ در 
آن نامه خواسته شده که مدیران شبکه بهداشت دستور دهند ضمن خودداری از خرید 



39

3939
تیر ماه 1401
هيأت رزمندگان اسالم

یکی از مهم ترین 
موجودی های با 
ارزش ما، همین 

نسل جواِن 
تحصیلکرده 

است. نسل جوان 
تحصیلکرده، هم 

شجاعت دارد، 
هم امید دارد، هم 

نشاط و تحرک 
دارد.

و توزیع یارانه ای اقالم مرتبط با خدمات مراقبت بارداری به ویژه از تاریخ نامه 
به بعد، موجودی اقالم فاصله گذاری موقت در کلیه واحدهای تحت پوشش 
شهرستان جمع آوری شده و تا تعیین تکلیف در انبار ستاد دپو شود. این یعنی 
اینکه بودجه های رشد جمعیت در کشورمان در طول سال های گذشته خرج 

اقالم کنترل جمعیت شده است.«
بانکی پور معتقد است خیانت ها و جنایت های زیادی در حق کشورمان با 
کنترل جمعیت صورت گرفته و منجر به بروز بحران جمعیت شده است. او 
می گوید: »باید خیلی از افراد را دادگاهی کنیم زیرا دروغ های بزرگی به مردم گفته 
شد. مسئله پیری جمعیت مانند ورود به یک سیاه چاله است که بحران آن از 
ک تر است حتی فراتر از دولت ها و  تمام بحران های تاریخی ایران زمین خطرنا
گر ما وارد سیاه چاله پیری جمعیت شویم تا ۱۰۰ سال  جمهوری اسالمی است. ا
بعد امکان بیرون آمدن از آن وجود ندارد و ما با جمعیت ۳۰ میلیونی روبرو 
خواهیم شد که 6۰ تا 7۰ درصد آن پیر هستند. ما وقت طالیی 	 ساله در دو دوره 
ح جمعیت و تعالی خانواده از دست داده ایم  مجلس را برای نهایی کردن طر
که ضربه بزرگ و جبران ناپذیری به جمهوری اسالمی بود و بایستی در قیامت 

جوابگوی آن باشند.«
 اشاره بانکی پور به طرحی است که برای اولین بار در خرداد ماه سال 	9 با 
هدف افزایش نرخ باروری به حداقل 5.	 فرزند به ازای هر زن با 5۰ ماده ازسوی 
نمایندگان وقت، تهیه و اعالم وصول شد. با این حال این طرح به دالیل متعدد 
در مجلس به سرانجام نرسید تا در مجلس دهم همراه با اصالح و حذف برخی 
ح در  از مواد آن، مجددًا در دستور بررسی قرار گیرد. علی رغم تصویب این طر
کمیسیون فرهنگی مجلس دهم اما تا پایان دوره مجلس، این طرح در دستور 
کار صحن علنی قرار نگرفت تا مجلس دهم نیز بدون تصویب طرحی در جهت 
ح مذکور  حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری به  کار خود پایان دهد. طر
 در دستور کار مجلس یازدهم است و امید می رود این بار به 

ً
کنون نیز مجددا ا

سرانجامی غیر از سرنوشت گذشته خود برسد. با این وجود، تصویب چنین 
طرحی نیز تنها تعیین اقداماتی است که باید توسط دستگاه های مختلف انجام 

شود و مسئله اصلی، بدون شک، اجرای صحیح آن خواهد بود.«
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سرانجام طرح تعالی جمعیت و حمایت از خانواده پس از 	۱ سال در آبان ۱۴۰۰ از تصویب 
مجلس گذشت تا با تصویب این قانون گام موثری ) به شرط اجرای صجیج و دقیق آن( 
در راستای ریل گذاری قانونی در جهت از حمایت از خانواده و در اولویت قرار گرفتن 

نیازهای آنها برداشته شود.
 مروری بر دیدگاه رهبر انقالب بر موضوع جمعیت

خ باروری، رفع موانع ازدواج،   ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعّیت با افزایش نر
تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، اختصاص تسهیالت مناسب برای 
مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان 
ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی مربوط، توسعه و تقویت نظام 
تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی، اصالح و تکمیل 
آموزش های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و ارتقای امید به زندگی 
از دیگر مواردی هستند که رهبر انقالب درخصوص سیاست های جمعیتی به آنها اشاره 

کید می کنند. و بر آنها تا
گی جغرافیای سیاسی کشور برای افزایش جمعیت،  مناسب بودن ظرفّیت طبیعی و ویژ
باال بودن توان مدیریتی و استعدادهای انسانی ممتاز و ضرورت برنامه ریزی و سرمایه 
گذاری برای حرکت معقول و معتدل کشور به سمت افزایش جمعیت از نکات دیگری 

است که مورد نظر رهبر انقالب درخصوص جلوگیری از تحدید نسل است.
رهبر معظم انقالب در شانزدهم مرداد 9۰ با انتقاد از سیاست کاهش جمعیت در ایران 
، هفتاد و پنج میلیون. البته بنده همین جا عرض بکنم؛  می فرمایند: »جمعیت کشور
من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، می تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت 
داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می خواهد برای 

متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد.«
 سوم مرداد 9۱ هم مقام معظم رهبری این تذکر را مجدد تکرار کردند و گفتند:  »از لحاظ 
نیروی انسانی، ما هفتاد و پنج میلیون نفر جمعیت داریم؛ این جمعیت عامل خیلی 
مهمی است. من این را همین جا عرض بکنم؛ جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و 
، امروز یکی از عامل های مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهایی که  باسواد کشور
گاه و پرنشاط و پرنیرو را می بینید. ما باید  داده می شود، نقش جوان های تحصیلکرده و آ
در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه ای از زمان 
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درست بود، یک اهدافی هم برایش معین کردند. آنطوری که افراد متخصص و 
عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما 
در سال 7۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 
7۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می دادیم، خطا کردیم، تغییر ندادیم. 

امروز باید این خطا را جبران کنیم. «

 رهبر معظم انقالب در نوزدهم مهر 9۱ هم فرمودند: »یکی از مهم ترین 
موجودی های با ارزش ما، همین نسل جواِن تحصیلکرده است. نسل جوان 
تحصیلکرده، هم شجاعت دارد، هم امید دارد، هم نشاط و تحرک دارد. من 
همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیمـ  بنده 
خودم هم در این خطا سهیممـ  این مساله تحدید نسل از اواسط دهه 7۰ به 
این طرف باید متوقف می شد. البته اّولی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، 
خوب بود، الزم بود، لیکن از اواسط دهه 7۰ باید متوقف می شد. این را متوقف 
نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، 
خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر 
گر ما پیش برویمـ   ما ببخشد.نسل جوان را باید حفظ کرد. با این روند کنونی ا
من چندی پیش هم در ماه رمضان در سخنرانی گفتمـ  کشور پیر خواهد شد. 

خانواده ها، جوان ها باید تولید مثل را زیاد کنند و نسل را افزایش دهند. «
 یازدهم اردیبهشت 	9 هم مقام معظم رهبری فرمودند: من بارها این را به 
، کم شدن نسل جوان در چندین سال  مردم عرض کرده ام: »پیر شدن کشور
بعد، از همان چیزهایی است که اثرش بعدًا ظاهر خواهد شد، وقتی هم اثرش 
ظاهر شد، آن روز دیگر قابل عالج نیست؛ اما امروز چرا، امروز قابل عالج است. 

غرب به  خوبی دریافته است که جمعیت، مهم ترین عامل قدرت در کشورهاست. از 
این رو مأموریت خود را در کشورهای مسلمان و رو به توسعه، تحت پوشش هایی مانند 
»آژانس صندوق جمعیت« از سال ها پیش آغاز کرده است. این صندوق که به سازمان 
ملل وابسته است، فعالیت خود در ایران را پیش از انقالب آغاز، و تا به امروز و تحت 
عناوینی چون تنظیم خانواده، حقوق زن، بهداشت مادر و کودک دنبال کرده است. 
هدف اصلی این آژانس، چه در ایران و چه در دیگر کشورهای مسلمان، پایین نگه 

داشتن نرخ رشد جمعیت بوده است. 
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فرزندآوری یکی از مهم ترین مجاهدت های زنان و وظایف زنان است، چون فرزندآوری 
در حقیقت هنر زن است؛ اوست که زحماتش را تحمل می کند، اوست که رنجهایش را 
می برد، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. خدای متعال ابزار 
پرورش فرزند را به مردها نداده، در اختیار بانوان قرار داده؛ صبرش را به آنها داده، عاطفه 
اش را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده، اندام های جسمانی اش را به آنها داده، 
گر چنانچه ما اینها را در جامعه به دست فراموشی نسپریم،  در واقع این هنر زن ها است. ا

آن وقت پیشرفت خواهیم کرد. «
سیزدهم شهریور 9۳ هم ایشان فرمودند که مساله جمعیت تأثیر زیادی دارد در اقتدار 
ملی و افزایش نسل جوان و بزرگ بودن کشور از لحاظ جمعیت، خیلی تأثیر دارد در 
، مساله فرهنگ است؛ بخصوص در سطح باورها  . البته از همه اینها مهم تر ایجاد اقتدار

و عقاید مردم.
رهبر انقالب همچنین در دیدار جمعی از زوج های جوان در فروردین 	۱۳9 با اشاره به 
مسأله جمعیت در کشورهای مختلف و ایران فرمودند: »افزایش فرزند باید به صورت یک 
فرهنگ دربیاید. شما ببینید، در بعضی از کشورهای غربیـ ـ مثًال در آمریکاـ ـ خانواده ای 
پانزده تا بّچه دارند، بیست تا بّچه دارند و از این قبیل، تشویق ]هم[ می شوند و هیچ کس 
مذّمتشاننمی کند. اما نوبت به کشور ما که می رسد، این طرف قضیه تشویق می شود، 
]یعنی[ کم فرزندی و مانند اینها. بنابراین این هم یک نکته است که ان شاءاهلل باید مورد 

توجه باشد.”
در سخنرانی نوروزی سال 99 خطاب به ملت ایران در تاریخ ۰۳/ ۰۱/ ۱۳99 بار دیگر با 
گر موالید در کشور به قدر الزم و کافی نباشد، چند سال دیگر نسل  هشدار درباره اینکه ا
جوان کمیاب خواهد شد، حفِظ جمعّیِت جواِن کشور را یکی از ابزارهای قّوت دانستند.
رهبر معظم انقالب در ۴ خرداد سال ۱۴۰۱ و در دیدار با نمایندگان مجلس نیز  با اشاره 
، خطر بزرگ تحدید نسل برای کشور را  به رونِد رو به کاهِش جمعیت جوان کشور
پیری عمومی دانسته و درباره مسئله »ازدواج جوانان و راه های تسهیل آن« و مسئله  

فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشور به  سمت پیری جمعیت  تذکر دادند.  
جمعیت و مجامع مخفی

سال هاست سران »مجامع مخفی« جهانی مانند مؤسسه سلطنتی امور بین الملل، 
شورای روابط خارجی، جامعه بیلدربرگرها، کمیسیون سه جانبه، فراماسونری، باشگاه رم 
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 نخستین مدیرکل 
دفتر سالمت 

جمعیت وزارت 
بهداشت، دکتر 

»صمد اسدپور« بود. 
فردی که اکنون 
یک ضدانقالب 
تابلودار و مرید 

رضا پهلوی است 
و در کانادا زندگی 

می کند. حقیقتا 
مشخص نیست 

که این فرد چگونه 
توانسته با وجود 
سخت گیری های 

ابتدای انقالب، به 
آن جایگاه در وزارت 

بهداشت برسد؟

گون، زمینه نفوذ و اقتدار نظام سلطه  و کمیته ۳۰۰، و ... با طرح برنامه های گونا
بر مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ملل جهان را فراهم  آورده و سرنوشت 

ملت ها و کشورهای مستقل جهان را به میل و اراده خود تغییر می دهند. 
 ، یکی از مصادیق آشکار مداخله مجامع مخفی در سرنوشت ملت های دیگر
موضوع کاهش و کنترل جمعیت جهان است. این مجامع با هدف گسترش 
سلطه خود بر جهان، از سال ها پیش موضوع کاهش جمعیت جهان را در 

گون پی می گیرند. دستور کار قرار داده اند و این موضوع را از راه های گونا
گر  آمریکایی، نشانه شناس و تحلیل  کوبایی  ، نویسنده  گونزالز سرواندو 
اطالعاتی، در مقاله ای به بررسی تالش »باشگاه میلیونرها« ی آمریکایی برای 
کاهش جمعیت جهان می پردازد و می نویسد: در پنجم می  ۰۰9	، تعدادی از 
کفلر، تد ترنر، اپرا وینفری، وارن  بدنام ترین اعضای »باشگاه میلیونرها« دیوید را
، جان  ج سوروس، الی براود، پیتر جی. پترسون، پتی استونس فایر بافت، جر
مورگریده، مایکل بلومبرگ و تعدادی از میلیونرهای دیگر مخفیانه در اقامتگاه 
، در منهتن مالقات کردند. همان طور که  کفلر سر پل نرس، رئیس دانشگاه را
انتظار می رفت، رسانه های جریان اصلی آمریکا بسیار مراقب بودند تا مردم 
گاه نکنند، ولی برخی از جزئیات  آمریکا را از این جلسه میلیونرها در منهتن آ

این جلسه، به بیرون درز کرد.
یک روزنامه بزرگ انگلیسی، به نقل از یک فرد ناشناس که در این جلسه شرکت 
داشته است، گزارش کرد که در این جلسه »بر سر این نکته اجماع شد که آن ها 
باید به راهبردی روی آورند که در آن، از رشد جمعیت به عنوان یک تهدید 

زیست  محیطی، اجتماعی و صنعتی بالقوه فاجعه  بار جلوگیری شود.«
 ، یکی دیگر از افراد شرکت کننده در جلسه منهتن، سزار رسانه ای، تد ترنر
میلیونر مؤسس سی. ان. ان بود که در سال ۱996 در مصاحبه ای با مجله 
طبیعت شناسی آدوبون گفته بود کاهش 95 درصدی جمعیت جهان به 5		 

تا ۳۰۰ میلیون نفر »ایده آل« خواهد بود.
، پژوهشگر و تحلیل گر مسائل سیاسی، نیز درباره تصمیم  مایکل اسنایدر
نخبگان جهانی برای کنترل جمعیت جهان می نویسد: از نظر من و شما، شاید 
خالص شدن از 9۰ درصد جمعیت جهان کاری جنون آمیز باشد، اما هرچه 
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می گذرد، این اجماع در بین نخبگان جهانی بیشتر می شود که رسیدن به چنین هدفی 
به نفع سیاره زمین است.

دکتر جان کولمن، نویسنده و پژوهشگر مجامع که پیش تر از جاسوسان حرفه ای 
سرویس های مخفی بریتانیا بوده است، هنگام برشمردن هدف های گروه های پنهان 
می نویسد آن ها بر این باورند که برای تحقق »مسئولیت آسمانی« که بر عهده آنان گذارده 
شده است، باید »از راه ایجاد جنگ های محدود و موضعی در کشورهای پیشرفته و به 
وجود آوردن گرسنگی و بیماری در کشورهای جهان سوم، موجبات مرگ حدود سه 

میلیارد انسانی را که اصطالحًا »مصرف کنندگان بی مصرف« نامیده اند، فراهم شود.
در نشست سال ۰۱۱	 بیلدر برگ که از 9تا 	۱ ژوئن)۱9 تا 		 خرداد ۱۳9۰( با حضور آندرس 
کین آلمونیا، معاون رئیس کمیسیون اروپا، خاویر  فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، خوا
سوالنا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ژان کلود تریشه، رئیس بانک 
، تئوریسین و  مرکزی اروپا، رابرت زولیک، رئیس گروه بانک جهانی، هنری کیسینجر
رئیس شرکت های مختلف و مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، »بیل گیتس«، رئیس سابق 
گیتس در زمان  مایکروسافت و رئیس فعلی بنیاد گیتس، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا)
 ، کفلر کنون از این سمت کنار رفته است(، دیوید را برگزاری نشست، وزیر دفاع بود که ا
سرمایه دار معروف و رئیس سابق بانک منهتن، میچلت وایت، مدیر مسئول هفته نامه 
کونومیست، آنجال مرکل، صدر اعظم آلمان، جورما اولیال، رئیس شرکت نفتی رویال داچ  ا
، پیتر برابک  کان، ولیعهد نروژ کوال، ملکه هلند، ها شل، جرج دیوید، رئیس شرکت کوکا
لتما، رئیس شرکت نستله، سوفیا، ملکه اسپانیا، خوزه لوییز زاپاترو نخست  وزیر اسپانیا 
و… در »سنت موریس« سوئیس برگزار شد، بر موضوع افزایش جنگ و کشتار به ویژه در 

کید شد.« منطقه خاورمیانه به منظور کاهش جمعیت رو به افزایش جهان تأ
غرب به  خوبی دریافته است که جمعیت، مهم ترین عامل قدرت در کشورهاست. از 
این رو مأموریت خود را در کشورهای مسلمان و رو به توسعه، تحت پوشش هایی مانند 
»آژانس صندوق جمعیت« از سال ها پیش آغاز کرده است. این صندوق که به سازمان 
، و تا به امروز و تحت  ملل وابسته است، فعالیت خود در ایران را پیش از انقالب آغاز
عناوینی چون تنظیم خانواده، حقوق زن، بهداشت مادر و کودک دنبال کرده است. 
هدف اصلی این آژانس، چه در ایران و چه در دیگر کشورهای مسلمان، پایین نگه 
داشتن نرخ رشد جمعیت بوده است. ) ابراهیم شفیعی سروستانی؛ »بایسته های تغییر 
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کید بر نقش رسانه ملی«؛ معرفت؛ شماره 9	۱، سال  سیاست جمعیتی با تأ
بیست و دوم، شهریور 	۱۳9، ص 5	 - ۴۴.(

ایران و سیاست های دیکته شده غرب
با اعمال سیاست های دیکته  شده تنظیم خانواده از سوی غرب، رشد جمعیت 
ایران از سال ۱۳۴6 تا شروع انقالب اسالمی، روندی کاهنده داشت. پس از 
انقالب اسالمی و با اجرای سیاست های تشویق موالید، رشد جمعیت افزایش 
یافت و در دهه ۱۳55 - ۱۳65 به رشدی نزدیک ۴ درصد رسید. پس از آن، با از 
سر گرفتن سیاست های تنظیم خانواده از سال 	۱۳6 به بعد، رشد جمعیت 

کشور مجددًا کاهش یافت.
اجرایی شدن برنامه تنظیم خانواده که در حقیقت اجرایی شدن گام به گام 
نقشه دشمن در کاهش جمعیت ایران بود، به تدریج ساختار سنی جمعیت 
ج کرد و به طرف سالخوردگی سوق داد. این  ایران را از وضعیت جوانی خار
در حالی بود که برژینسکی، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا گفته بود: از فکر 
کردن به حمله پیش دستانه علیه تأسیسات هسته ای ایران اجتناب کنید و 
گفت وگوها با تهران را حفظ کنید. باالتر از همه بازی طوالنی مدتی را انجام دهید؛ 
چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران که بین سال های ۱۳69 تا ۳	۱۳ 
با بودجه ای حدود 5	 میلیون دالر و با محوریت مسائل جمعیت و تنظیم 
خانواده به اجرا درآمد، نقش مهمی در روند نگران کننده تغییرات جمعیت 
در کشورمان ایفا کرد. مهم ترین اقدامات صورت  گرفته در برنامه اول صندوق 
جمعیت سازمان ملل متحد که بین سال های ۱۳69 تا 	۱۳7 با ۴ میلیون دالر 
: ایجاد ۳۰ مرکز آموزش ماما روستا و مروج تنظیم  بودجه اجرا شد، عبارتند از

بار درباره مخاطرات کاهش  از 50  انقالب بیش  طی 10 سال گذشته، رهبر معظم 
رشد جمعیت و سالمندی کشورمان هشدار داده و در تعبیری تکان دهنده در آذر 
سال 92 و در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی فرمودند : »مسئله ی 
جمعّیت یکی از خطراتی است که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می کند، 

تن او می لرزد.
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خانواده، تأمین اعتبار ایجاد 9 مرکز آموزش عقیم سازی مردان و زنان )وازکتومی و 
توبکتومی(، اعزام پزشکان به خارج از کشور برای آموزش و گنجاندن مباحث جمعیتی در 
کتاب های نهضت سوادآموزی. در برنامه دوم صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که 
بین سال های ۱۳7۳ تا ۱۳77 با ۱۰ میلیون دالر بودجه اجرا شد نیز اقداماتی مانند ایجاد 
۱5 مرکز آموزش ماما روستا و مروج تنظیم خانواده )آموزش ۱5۰۰ ماما(، اعزام زنان داوطلب 
ج از کشور برای آموزش و نیز احیای  ترویج تنظیم خانواده )رابطان بهداشت( به خار
انجمن غیر دولتی تنظیم خانواده صورت گرفت. برنامه سوم صندوق جمعیت سازمان 
ملل متحد بین سال های ۱۳79 تا ۳	۱۳ با ۱۱ میلیون دالر بودجه، صرفًا در استان های 
بوشهر، سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان و شهر اسالم شهر با هدف کاهش نرخ 

باروری و افزایش استفاده از وسایل پیشگیری اجرا شد. 
افزایش سالمندان،  کشور و  با به صدا درآمدن زنگ خطر ساختار جمعیتی در 
سیاست های کلی جمعیت در ۱۴ بند از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شد و ارتقای پویایی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و 
ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و ... در دستور کار قرار گرفت. 
با اجرایی شدن بخش اندکی از این دستورات، جمعیت کشور در روزهای پایانی سال 

۱۳96 بیش از ۱	 میلیون نفر اعالم شد. 
کنون شاهد موج سالمندی در کشور هستیم؛ به طوری که آمارهای این  متأسفانه ا
پدیده به شدت در حال افزایش است و در حال حاضر نرخ سالمندان باالی 6۰ سال در 
کشور ۱۳ درصد است. اما آمار عجیب و نگران کننده دیگر آن است که پیش بینی می شود 
تا سال 9	۱۴ یعنی حدود سه دهه آینده، شمار سالمندان به بیش از 	۳ درصد می رسد. 
این امر به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور آسیب وارد کرده و کشور را دچار 

مشکل های جدی خواهد کرد.
کاهش جمعیت و روند حرکت جمعیت از جوانی به سالمندی و پیری، اثرات سوء بسیاری 
به دنبال دارد. انقطاع نسل بشر، عدم رشد و توسعه اقتصادی و به تبع آن عقب ماندگی 
، بی نشاطی جمعیت، آسیب های اخالقی و تربیتی همچون خود برتربینی و  کشور
رفاه طلبی فرزندان در خانواده های تک فرزند و بیگانه بودن خانواده ها با مفاهیم ارزشی 
، تحمل و ...، اختالل در جامعه پذیری  ، کمک به هم نوعان، صبر همچون قناعت، ایثار
و ارتباطات اجتماعی بچه های خانواده های کم جمعیت، معضالت روحی و روانی 
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  وقتی که برژینسکی 
در مصاحبه معروفش 
با وال استریت ژورنال 

می گوید: »از فکر کردن 
به حمله پیشدستانه 

علیه تاسیسات هسته ای 
ایران اجتناب کنید و 

گفت وگوها با تهران را 
حفظ کنید، باالتر از 

همه بازی طوالنی مدتی 
را انجام دهید، چون 

زمان، آمارهای جمعیتی 
و تغییر نسل در ایران 

به نفع رژیم کنونی 
نیست«، مقصودش این 
است که جنگ را به بعد 

از سالخوردگی شدید 
جمعیت ایران موکول 

کنید.

نسل آینده به دلیل بهره مند نبودن از موهبت های اجتماعی خویشاوندان 
)برادران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دایی ها و عموها(، هنجار شدن فرهنگ 
اروپایی زندگی بدون فرزند در میان بخشی از مردم، هزینه نگهداری سالمندان 
و باال رفتن هزینه های درمانی و بیمه ای، کاهش جمعیت جوان و نخبه کشور 
، از جمله اثرات سوء  و پیامدهای منفی  و ضعیف شدن نیروی دفاعی کشور

کاهش جمعیت است.
آغاز برنامه های تنظیم خانواده در ایران

سال ۱۳۳7 را می توان سرآغاز برنامه های تنظیم خانواده در ایران دانست. 
در این سال »سّتاره فرمانفرمائیان« - شاهزاده قجر که در آمریکا مددکاری 
اجتماعی خوانده بود و سال ها کارشناس رسمی سازمان ملل بود - از آمریکا 
به ایران بازگشت و با تأسیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، زمینه  تربیت 

نیروی انسانی برای اجرای برنامه هایی مانند تنظیم خانواده را ایجاد کرد.
وی »انجمن بهداشت و تنظیم خانواده ایران« را تأسیس کرد که بالفاصله به 
عضویت فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده )IPPF( درآمد. او در دوران 
حضور در ایران و پس از آن سعی کرد که چهره ای ملی، وطن پرست و خیرخواه 

محرومان از خود نشان دهد.
در حالی که اسناد متعددی نشان می دهد که او گماشته آمریکایی ها در 
موضوع کنترل جمعیت ایران بود و ذیل شورای جمعیت آمریکا و به نفع 
همان آمریکایی هایی کار می کرد که علیه مردم ایران و پسر عمه اش - محمد 
مصدق- کودتا کرده بودند. او هزینه فعالیت هایش را از آمریکا می گرفت و طبق 
سند افشا شده ویکی لیکس، حتی برای اینکه به نمایندگی از ایران در کنفرانس 
بین المللی جمعیت شرکت کند، پول بلیت پرواز خود به مانیل را از سفارت 

آمریکا گرفته است.
دانشگاه هاروارد این فرد به اصطالح وطن پرست را به پاس خدماتش به آمریکا، 
در لیست »زنان تأثیرگذار تاریخ آمریکا« قرار داد! به جز فرمانفرمائیان، دو نفر 
دیگر نیز مهم ترین نقش را در اجرای پروژه تحدید نسل ایرانیان داشتند. یکی 

دکتر »امیرمنصور سرداری« و دیگری دکتر »شاپور راسخ.«
سرداری، فراماسون و عضو رسمی لژهای »روشنایی« و »جویندگان کمال 
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سقراط« بود. او بهایی بود و به شبکه های اسرائیلی داخل ایران کمک مالی می کرد. 
ک در گزارش مورخ 	۱۳5/	۱/	۱ پیرامون سرداری آورده است: »نامبرده پسرخاله  ساوا
آقای هویدا - نخست وزیر- می باشد. فردی خوش گذران، خودخواه، بددهن و تندخو که 
از نظر صحت عمل و درستی مورد اعتماد نیست؛ کما اینکه در سال 	۱۳۴ رقمی معادل 
6۰ هزار دالر از طریق شورای جمعیتی آمریکا جهت اجرای برنامه بهداشت و تنظیم 
خانواده به ایران حواله شده ولی این اعتبار به حساب شخصی امیرمنصور سرداری 
منظور گردیده است... گفته می شود دکتر جرالد زاتوشنی که نماینده شورای جمعیتی 
آمریکا در ایران می باشد، در این جریان با دکتر سرداری همکاری می نماید.« البته این 
گزارش و گزارش دیگری که در آن ذکر شده بود: »عیاشی وی زبانزد خاص و عام است« 
نهایتا راه به جایی نبرد و سرداری که در آمریکا تحصیل کرده بود، در سال ۱۳55 معاون 
ک هم  امور جمعیتی و تنظیم خانواده وزارت بهداری و بهزیستی شد و رئیس وقت ساوا

به او تبریک گفت!
شاپور راسخ نیز که از پایه گذاران برنامه تحدید نسل در ایران به شمار می آید، یک بهایی 
متعصب بود و در تمام پرسشنامه های اداری، خود را علنًا بهایی معرفی می کرد. او سه 
سال رئیس مرکز آمار ایران بود و از خرداد 	۱۳5 معاون امور نظارت و هماهنگی سازمان 
برنامه شد. او در سرشماری سال ۱۳55 که تحت نظارتش انجام شد، سعی کرد که به هر 
طریق آمار بهاییان را چند برابر جلوه دهد و بهاییت را به  عنوان بزرگ ترین اقلیت دینی 
ح نموده و از شاه و دولت، رسمیت قانونی دریافت نماید. راسخ نیز مانند  ایران مطر

سرداری از ماسون های نشان دار بود.
ورود این افراد و مانند آنها در موضوع جمعیت، شاخ و برگ شجره خبیثه ای را نشان 
می دهد که ریشه اش در آمریکا بود. تحدید نسل ایرانیان این قدر برای آمریکایی ها 
اهمیت داشت که شخص رئیس جمهور آمریکا آن را از شاه پیگیری می کرد؛ چنان که شاه 
 » در مالقات سال ۱۳5۱ خود با »جرالد فورد« - رئیس جمهور وقت آمریکا- و »کیسینجر
در کاخ سفید از برنامه کنترل موالید ایران گزارش می دهد. همچنین در اسفند ۱۳5۳ 
که دکتر »هوشنگ انصاری« - وزیر وقت اقتصاد ایران- در کاخ سفید با فورد و کیسینجر 
جلسه دارد، فورد بالفاصله پس از خوش آمدگویی به هیئت ایرانی، از موضوع جمعیت 
می پرسد. انصاری نیز در پاسخ می گوید: »رشد جمعیت ایران ساالنه حدود سه درصد 

است؛ اما ما یک برنامه ریزی داریم و امیدواریم که آن را کاهش دهیم.«
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ادامه تحرکات تحدید جمعیتی بعد از انقالب
موضوع جمعیت البته از این عجایب زیاد دارد و حکایت های آن ضمن وقایع 
انقالب و پس از آن نیز ادامه پیدا می کند. مثال هنوز انقالب پیروز نشده است که 
- در نوفل لوشاتو به  « - خبرنگار روزنامه لس آنجلس تایمز خانم »جرجی گایر
سراغ حضرت امام)ره( می رود و از ایشان می پرسد که: نظر حضرتعالی در مورد 
کنترل موالید و تحصیل زنان و مردان در دانشگاه به صورت مختلط چیست؟! 
بله، شانزدهم آذر 57 است، هنوز انقالب پیروز نشده و به قول معروف نه به 
؛ اماآمریکایی ها نگران برنامه تحدید نسل ایرانیان هستند! دار است و نه به بار

کاظم سامی« - وزیر  بعد از پیروزی انقالب و در ابتدای پاییز 	۱۳5 نیز دکتر »
بهداری دولت موقت- نامه ای بلند باال خطاب به حضرت امام)ره( می نویسد 
و در آن درخواست می کند که ایشان جواز از سرگیری برنامه تنظیم خانواده 
را صادر نمایند. اما موضع امام)ره( در اردیبهشت 	5 و صرفا سه ماه پس از 
پیروزی انقالب بیان شده بود. آنجا که فرموده بودند: »مملکت ایران ۳5 
میلیون حاال می گویند جمعیت دارد. وسعتش آن قدر است که برای ۱5۰ میلیون 
گر ۰۰	 میلیون جمعیت داشته باشد،  تا ۰۰	 میلیون جمعیت کافی است. یعنی ا

در ایران با رفاه زندگی می کنند.«
گاهی از موضع حضرت امام)ره( به  اما گروهی در دولت های دهه شصت، با وجود آ
شدت پیگیر کنترل جمعیت بودند؛ به گونه ای که حتی می خواستند سرشماری را 
که باید ۱۰ سال یک بار صورت بگیرد؛ پیش از موعد و به جای سال ۱۳65، در سال 
۱۳6۳ برگزار نمایند. )ر.ک پاورقی ص ۳۴ کتاب جمعیت شناسی؛ مبانی و زمینه ها 
از دکتر حسن سرایی( شوق این افراد برای ازسرگیری برنامه تحدید نسل به اندازه ای 
بود که نهایتا نیز طاقت نیاوردند و پیش از انجام سرشماری سال ۱۳65، کنترل 

جمعیت را بی سروصدا و مخفیانه در روستاهای کشور آغاز کردند.
این جریان پس از رحلت حضرت امام)ره( نیز به فعالیت خود ادامه داد؛ هرچند 
رهبر معظم انقالب موضع خود را صرفا پس از گذشت یک ماه از آغاز زعامت خود 
گر دو برابر امروز هم جمعیت  خ 	۴/۱۳6/	۱ بیان کرده بودند که: »ما ا و مور
داشته باشیم، باز هم می توانیم بدون کمترین نیازی به کشورهای دیگر، خود 

را به بهترین وجه اداره کنیم.«
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دولت سازندگی و تصویب قانون کنترل جمعیت 
دولت وقت به شدت پیگیر کنترل جمعیت بود و آن را در برنامه نخست توسعه جای داد. 
پس از آن هم الیحه ای تهیه کرد و به مجلس فرستاد که در سال 	۱۳7 تصویب و تبدیل 
به قانون تنظیم خانواده و جمعیت شد. در سال ۱۳7۳ نیز هیئتی از طرف دولت وقت به 
کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه قاهره رفتند و در آنجا تعهد دادند که رشد جمعیت 

کشور را به صفر برسانند!
اسنادی که بعدها درز کرد نشان می داد که پیگیری تحدید نسل در دولت های موسوم 
به سازندگی در هماهنگی کامل با بانک جهانی بوده و برای نمونه، اساسًا تشکیل دفتر 
سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت )دفتر جمعیت و تنظیم خانواده 
سابق( ناشی از توافق دولت و بانک جهانی برای دریافت وام بوده است. همین دفتر در 
وزارت بهداشت، متولی پیشبرد عموم برنامه های تحدید نسل در دولت شد و در طول 
این سالیان شاخه ای تنومند از آن شجره خبیثه ای بوده است که ذکرش رفت. نخستین 
« بود. فردی که  مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت، دکتر »صمد اسدپور
کنون یک ضدانقالب تابلودار و مرید رضا پهلوی است و در کانادا زندگی می کند. حقیقتا  ا
مشخص نیست که این فرد چگونه توانسته با وجود سخت گیری های ابتدای انقالب، به 

آن جایگاه در وزارت بهداشت برسد؟
ممکن است برخی افراد نامطلع، در ارتباط شبکه تحدید نسل پیش و پس از انقالب 
تشکیک کنند. مرور بخش ذیل از مقاله دکتر »مهدی امانی« که پدر جمعیت شناسی 
ایران خوانده می شود، برای رفع این تردید کفایت می کند: »فکر تنظیم خانواده از 
سال های قبل از ۱۳۴۰ به وسیله خانم سّتاره فرمانفرمائیان و دکتر موتمنی و سایرین 
به وجود آمد و ... رفته رفته با آمادگی اجتماعی در مقابل این برنامه رسمًا در سال ۱۳۴7 
سازمان تنظیم خانواده در وزارت بهداری به مدیریت مرحوم دکتر سرداری تاسیس شد 
و کار خود را در سراسر کشور آغاز نمود... برنامه های سازمان مزبور را متخصصینی چون... 
دکتر متین، دکتر محیط و سایرین، با دلسوزی و صالحیت تام مدیر اصلی آن )مرحوم 
دکتر سرداری( اجرا و نظارت می کردند. مدت قریب به ۱۰ سال این برنامه با موفقیت و تأثیر 
کنون نیز فکر و عمل در زمینه کنترل جمعیت و تنظیم  قابل توجهی ادامه داشت که هم ا

خانواده در ایران، دنباله طبیعی همان ۱۰ سال است.«
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همچنین تقریبًا سه سال قبل بود که بنیاد چالش های جهانی سوئد گزارشی 
با عنوان »معجزه ایرانی: مؤثرترین برنامه کنترل جمعیت تاریخ« منتشر کرد 
و در آن نوشت: »در سمینار جمعیت و توسعه در مشهد )در سال۱۳67 
که نقطه عطف آغاز مجدد برنامه تحدید نسل در ایران به شمار می آید( 
جمعیت شناسان و دیگر کارشناسان که چندین نفر از آنها در دانشگاه های 
غربی در موضوع »کنترل جمعیت« در دهه ۱97۰ آموزش دیده بودند، گرد هم 
آمدند و به طور جدی خواستار اجرای سیاست کنترل جمعیت ملی با هدف 

کاهش باروری شدند.«
به هر حال برنامه تحدید نسل ایرانیان در تضاد با منافع ملی، ادامه یافت. در 
سال ۱۳79، مطالعات یک جمعیت شناس ایرانی به نام »دکتر محمد جالل 
عباسی شوازی«، نشان داد که سطح باروری در ایران با سرعتی بی نظیر کاهش 
یافته و به حد جانشینی )۱.	 فرزند به ازای هر زن در سن بارداری( رسیده 
است. وی از استرالیا روانه آمریکا شد تا نتیجه مطالعه را به »رونالد فریدمن« 
برساند. فریدمن کسی است که گروه مطالعات جمعیتی دانشگاه میشیگان را 
با حمایت بنیاد فورد تاسیس کرد.  عباسی شوازی در اولین نامه نگاری خود با 
کید کرد که  کفلر را نیز داشت، تأ این دانشمند یهودی که سابقه کار با بنیاد را

می تواند بر سیاست سازان موضوع جمعیت در ایران اثر بگذارد!
در شرایطی که هزینه پروژه های تحقیقاتی و حتی مبلمان و رایانه انجمن 
جمعیت شناسی ایران را صندوق جمعیت سازمان ملل می داد، طبیعی بود 
که صدای هشداری از جمعیت شناسان ایرانی شنیده نشود و کنترل جمعیت 

حتی پس از رسیدن نرخ باروری به حد جانشینی نیز ادامه یابد.
زمان گذشت تا اینکه در سال 9	۱۳، رئیس جمهور وقت با ادامه سیاست 
تحدید نسل مخالفت کرد. شبکه تحدید نسل بالفاصله به میدان آمد. یکی در 
مجلس نطق کرد و علیه این صحبت دکتر احمدی نژاد مصاحبه نمود و یکی 
مثل دکتر »حسین ملک افضلی« که به قول روزنامه واشنگتن پست، معمار 
اصلی پروژه تحدید نسل پس از انقالب است، با صندوق جمعیت سازمان ملل 
مصاحبه کرد و گفت: »متأسفانه این روزها برخی از شخصیت های موثر محلی 
(، توقف برنامه کنترل جمعیت را مطرح کرده اند. بنابراین به نظر  )رئیس جمهور
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گاه کردن سیاستگذاران برای حفظ »تعهد سیاسی« مانند گذشته  می رسد، ضرورت آ
گر ما می خواهیم موضوع جمعیت را همین گونه که هست حفظ کنیم به  وجود دارد... ا
گسترش جدی تر تنظیم خانواده در موضوع کنترل جمعیت و مباحث ایدز و بیماری های 
مقاربتی نیاز داریم. بنابراین ما به کار مصرانه بر روی »تعهد سیاسی« نیاز داریم، )مقصود 
تعهدات کنفرانس جمعیت و توسعه و توسعه هزاره است( زیرا با تغییرات قدرت، ارائه 

اطالعات کافی به سیاستگذاران الزامی است.«
ملک افضلی که تحصیل کرده و تبعه آمریکا است و رئیس انجمن تنظیم خانواده پس 
از انقالب و از اعضای هیئت ایرانی شرکت کننده در کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره، 
این چنین به راهنمایی یک نهاد بین المللی با ماهیت کامًال ضدجمعیتی می پردازد؛ 
صندوق جمعیت که در سال ۱969 و بنا به توصیه کمیته انجمن سازمان ملل به ریاست 

، تأسیس شده بود. کفلر را
صندوق جمعیت در این سال ها به توصیه های ملک افضلی عمل کرده است، به عنوان 
نمونه می توان به طرحی با عنوان »حمایت از وزارت بهداشت برای یافتن فعال موارد 
»اچ.آی.وی« در افراد با رفتارهای پرخطر« با حمایت مالی 95۰۰	 دالری سفارت استرالیا 
یا پرداخت هزینه ۳۰ دستگاه اتوبوس مربوط به کمپین پیشگیری از »اچ. آی.وی« توسط 
صندوق جمعیت در سال ۱۳95 اشاره کرد، اما مگر سازمان ملل یک آژانس ویژه به نام 
دفتر برنامه مشترک ایدز )UNAIDS( ندارد تا به این موضوع بپردازد؟ صندوق جمعیت 

چه ربطی به این موضوع داشته است؟

ورود دستگاه امنیتی به اقدامات ضد جمعیتی
عملکرد مخرب شبکه تحدید نسل در تمام این سال ها ادامه پیدا می کند تا اینکه برخی 
، تحت رصد سازمان اطالعات سپاه  از اقدامات دو تن از جمعیت شناسان مطرح کشور
پاسداران انقالب اسالمی قرار می گیرد. با پیشرفت تحقیقات، زوایای عجیبی از تالش این 

به عنوان نمونه این دو متهم در سال 1392 به همراه دکتر »پیتر مک دونالد« )جمعیت شناس مطرح 
استرالیایی که سابقه امنیتی دارد( به ایران می آیند و در برنامه ای مفصل، نهایت سعی خود را برای 
تأثیرگذاری بر تصمیم گیران کشوری مسئله جمعیت به کار می گیرند. عباسی شوازی در این برهه که 
تهیه و تدوین قانون در مجلس پیگیری می شد، به باالترین سطوح مسئولین کشوری )رئیس جمهور، 
رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...( نامه زده و در مرکز پژوهش های مجلس نیز 

حاضر می شود و برای انحراف سیاست جدید جمعیتی و به تاخیر انداختن اجرای آن تالش می کند.
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دو نفر برای نفوذ در مسئولین کشور مالحظه می شود.
به عنوان نمونه این دو متهم در سال 	۱۳9 به همراه دکتر »پیتر مک دونالد« 
ح استرالیایی که سابقه امنیتی دارد( به ایران می آیند  )جمعیت شناس مطر
و در برنامه ای مفصل، نهایت سعی خود را برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیران 
کشوری مسئله جمعیت به کار می گیرند. عباسی شوازی در این برهه که تهیه و 
تدوین قانون در مجلس پیگیری می شد، به باالترین سطوح مسئولین کشوری 
)رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...( نامه 
زده و در مرکز پژوهش های مجلس نیز حاضر می شود و برای انحراف سیاست 

جدید جمعیتی و به تاخیر انداختن اجرای آن تالش می کند.
هزینه این سفر را صندوق جمعیت سازمان ملل می دهد و نام فایلی که بعدها 
در لپ تاپ متهم پیدا می شود و در آن به گزارش این سفر اشاره شده، »مأموریت 
تهران )Tehran Mission(« است! این کار در مقاطع بعدی نیز پیگیری می شود 
چنان که در سال 97 »ط.س« - نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی- به 
شوازی اطالع می دهد که توانسته »طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده« را از 

دستور کار مجلس خارج کند!
 نفوذی پر دامنه برای ضربه جمعیتی

البته دامنه نفوذ متهمین بسیار بیشتر از موارد فوق بود. برخی از جایگاه ها و 
ک سازی این دو قرار  دستگاه های دیگری که طی این سال ها تحت نفوذ و ادرا
گرفته اند، به قرار ذیل است: شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت بهداشت، 
 ، معاونت امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، وزارت کار
وزارت جهاد کشاورزی، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز آمار، 
فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه تهران، انجمن جمعیت شناسی ایران، 

دانشکده مطالعات جهان و موسسه تحقیقات سالمت.
شوازی در نامه درخواست خود برای دریافت تابعیت استرالیا )فوریه و ژوالی 
کنون چه فایده ای برای استرالیا داشته، به  ۰۱۴	( در مورد آنکه وجودش تا
جمع آوری و انتقال داده های دست اول و ویژه )first hand data( از ایران  
اشاره کرده بود. وی همچنین داده های مربوط به جمعیت میلیونی مهاجران 
افغانستانی را در سطح فرد! در اختیار بیگانگان قرار داده بود؛ داده هایی 
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محرمانه که معموال در اختیار محققین قرار نمی گیرد. وی در نامه درخواست خود برای 
دریافت این داده ها، به رئیس وقت مرکز آمار تعهد داده بود که اصل محرمانگی را رعایت 

کند و آنها را در اختیار فرد یا سازمان دیگری قرار ندهد.
یکی از اساتید خانم جمعیت شناس نیز در سال 97 و در حال انتقال داده های مطالعه 
شاخص های سالمت و جمعیت  )DHS(  ایران به خارج از کشور، در فرودگاه امام خمینی 
تهران دستگیر شده بود. جالب است بدانید پرواز برگشت وی از قطر به استرالیا ۳5 
میلیون تومان قیمت داشت، در حالی که مبلغ قرارداد کل تیم او برای مطالعه بر روی 
این داده ها تنها ۳۰ میلیون تومان بوده است. آیا »م.ح« برای دستیابی به این ۳۰ میلیون 
تومان، بیش از 7۰ میلیون تومان هزینه بلیط هواپیما داده و از استرالیا روانه ایران شده 

بود؟!
تالش برای قانونی کردن سقط جنایی در ایران

متهمین همچنین پروژه هایی را به منظور قانونی کردن سقط جنین جنایی در ایران به 
انجام رسانده بودند. در خالصه یکی از این تحقیقات که شوازی در کنفرانس »اتحادیه 
بین المللی مطالعات علمی جمعیت« در بوسان کره جنوبی ارائه کرده، رسمًا احکام 
اسالمی مورد تخطئه قرار گرفته است: »حقوق زنان ایرانی به وسیله فرهنگ قدیمی 
پیچیده شده در مباحث قانون اسالمی، محدود شده است!« البته »ع.ش« پیش از 
اینکه این تحقیقات را با دالرهای کثیف سازمان بهداشت جهانی، بنیاد فورد وتراست 
انگلیسی ولکام انجام دهد و طبق متن قرارداد بخواهد سیاست سازان )رهبران مذهبی 
و عناصر دولت و مجلس( را متقاعد کند؛ برای قانونی شدن سقط جنین جنایی در ایران 

نقشه راه طراحی کرده بود.
« - از طراحان پروژه  او در نامه خرداد ۰	۱۳ خود خطاب به دکتر »امیرهوشنگ مهریار
تحدید نسل پس از انقالب که در سال ۱۳55 به مدت یک سال در سوئیس دوره 
»بهداشت باروری و تنظیم خانواده سازمان جهانی بهداشت« را گذرانده بود- نوشته 
بود: »چنانچه بر مبنای قطعنامه کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره، تعریف بهداشت 
را به بهداشت روحی و روانی تعمیم دهیم و جوانب مختلف سالمت مادر و کودک مدنظر 
گاهی بخشی پزشکان، روانشناسان و متخصصین بهداشتی در مورد  باشد، احتماال با آ
اثرات منفی فرزندان ناخواسته بر سالمت جسمی و روحی و روانی مادران و فرزندان، و نیز 
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با متقاعد نمودن علمای مذهبی از نظر علمی، می توان حمایت آنها را نسبت 
به تجویز سقط جنین در موارد خاص جلب نمود... همان گونه که قبًال نیز ذکر 
گردید، ارائه خدمات موثر تنظیم خانواده از جمله سقط جنین برای خانواده ها 

الزم و مفید است!«
شوازی عالوه بر اینها، از دولت آمریکا )موسسه ملی سالمت( گرنت تحقیقاتی 
کفلر مرتبط بود، با مسئولین بلندپایه شورای جمعیتی  گرفته بود. با بنیاد را

آمریکا مراوده داشت و با این شورا همکاری می کرد.
 )Carnegie Corporation( وی همچنین در تهیه گزارش براندازانه بنیاد کارنگی
گاهانه پروژه آژانس توسعه  کرده بود. متهمین آ در مورد ایران همکاری 
بین الملل آمریکا )USAID( را انجام داده بودند و با کارشناس ارشد این آژانس 
همکاری داشتند. تحقیقات صورت گرفته ارتباط و همکاری این دو نفر با 	 
مورد از لیست 	6 موردی وزارت اطالعات را اثبات کرد؛ لیستی که در دی ماه 
		۱۳ توسط معاون خارجی وزارت اطالعات منتشر و عنوان شده بود که 
هرگونه ارتباط افراد حقیقی و حقوقی با این موسسات و بنیادهای برانداز 

ممنوع است.
  وقتی که برژینسکی در مصاحبه معروفش با وال استریت ژورنال می گوید: »از 
فکر کردن به حمله پیشدستانه علیه تاسیسات هسته ای ایران اجتناب کنید 
و گفت وگوها با تهران را حفظ کنید، باالتر از همه بازی طوالنی مدتی را انجام 
دهید، چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی 
نیست«، مقصودش این است که جنگ را به بعد از سالخوردگی شدید جمعیت 

ایران موکول کنید.
خ باروری در ایران کاهش اعجاب انگیز نر

در سه دهه گذشته، نرخ باروری کلی در جهان، نزدیک به ۳۳ درصد و در جهان 
اسالم، نزدیک به ۴۱ درصد کاهش داشته اما نرخ باروری کلی در ایران 7۰ درصد 

کاهش یافته است.) تحوالت جمعیتی ایران، ص 	۳( 
خ باروری به متوسط تعداد نوزادانی می گویند که هر زن در سّن باروری به  نر
دنیا می آورد. طبق تعاریف بین المللی زنان ۱5 تا ۴9 سال هر جامعه ای، در سن 

هزینه این سفر را 
صندوق جمعیت سازمان 
ملل می دهد و نام فایلی 

که بعدها در لپ تاپ 
متهم پیدا می شود و در 
آن به گزارش این سفر 
اشاره شده، »مأموریت 

تهران« است! این کار در 
مقاطع بعدی نیز پیگیری 

می شود چنان که در 
سال 97 »ط.س« - 

نماینده پیشین مجلس 
شورای اسالمی- به 

شوازی اطالع می دهد 
که توانسته »طرح 

جامع جمعیت و تعالی 
خانواده« را از دستور کار 

مجلس خارج کند!
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باروری محسوب می شوند.
دکتر نیکوالس ِاِبرِاشتات از محققان انستیتو اینترِپراْیز آمریکا، در مقاله ای با عنوان 
»کاهش باروری در جهان اسالم، تغییری فاحش که در کمال تعجب، کسی متوجه آن 
نشده است«، می گوید: »کاهش نرخ باروری در ایران طی ۳۰ سال گذشته، حیرت انگیز 
و معادل 7۰ درصد بوده است. این میزان، یکی از سریع ترین و چشمگیرترین آمارهای 
، ۱۱ فروردین  کاهش باروری در تاریخ بشر بوده است.«)پایگاه اطالع رسانی مشرق نیوز

.)۱۳9	
نرخ باروری به متوسط تعداد نوزادانی می گویند که هر زن در سّن باروری به دنیا می آورد. 
طبق تعاریف بین المللی زنان ۱5 تا ۴9 سال هر جامعه ای، زنان در سن باروری محسوب 

می شوند.
ضرورت نگاه آینده نگرانه در مسئله جمعیت

درباره بحث جمعیت باید یک نگاه آینده نگرانه داشت. آیندهای که درباره آن حرف 
می زنیم، چندان دور نیست. آیندهای است که بسیاری از جوانان و میانساالن امروز ما 
گر به مشکالتی که در اثر کم شدن جمعیت به سراغمان خواهد  آن را خواهند دید. ما ا
آمد، فکر کنیم، متوجه خواهیم شد که نباید با نگاه به مشکالت امروز برای آینده تصمیم 

بگیریم؛ زیرا با این نگاه، آیندهمان را خراب خواهیم کرد.
ما قبول داریم که مردم در حال حاضر با مشکالت اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم 
می کنند. برای برخی از مردم این مشکالت اقتصادی بسیار طاقت فرساست؛ اما این 
دور از انصاف است که ما به جهت وجود مشکالت اقتصادی که در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته وجود دارد، به طور کلی، پیشرفت هاِی چند دهه بعد از انقالب را فراموش کنیم. 
ما در این سی وَاندی سال، ثابت کرده ایم که می توانیم کشورمان را بسازیم و در آینده هم، 

چنین خواهد بود.
انـفـجـار سالمندی

کنون باید نگران انفجار سالمندی در دهه های آینده باشیم. سالمندی جمعیت،  ا
سه مرحله دارد. در مرحله اول، یک جامعه به سوی سالمند شدن پیش می رود. در 
این مرحله 7 تا ۱۴ درصد از جمعیت جامعه در سنین باالی 6۰ سال قرار می گیرند؛ که بر 
اساس سرشماری سال ۱۳9۰، هشت درصد جمعیت کشور، باالی 6۰ سال هستند. طبق 
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، باید گفت ایران، وارد مرحله سالمندی شده است. این آمار
اما در مرحله دوم، جامعه، دیگر سالمند شده است که بین ۱۴ تا ۱	 درصد 
جمعیت جامعه در سنین باالی 6۰ سال، قرار می گیرند. مرحله سوم، مرحله 
فوق سالمندی یا انفجار سالمندی است که بیش از ۱	 درصد از جمعیت در 
، ایران، ششمین کشور جهان  سنین باالی 6۰ سال قرار دارد. در حال حاضر
است که به سرعت به سوی سالمندی پیش می رود)جنگ جمعیتی،ص ۳۴(.

آثار و پیامدهای کاهش جمعیت
: برخی از آثار و پیامدهای کاهش جمعیت عبارتند از

1.عدم رشد و توسعه اقتصادی
از جمله آثار و پیامدهای منفی کاهش جمعیت، تغییر ساختار جمعی و به 
اصطالح، پیر شدن جمعیت کشور و در نتیجه، عدم رشد و توسعه اقتصادی 
است.  بدین معنا که انتقال هرم سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی، در 
شرایطی است که محرکة اصلی و کلیدی توسعه »منابع انسانی« می باشد؛ 
گر به راستی دولتی بخواهد در خدمت مردم باشد و در تالش برای  زیرا ا
توسعه اقتصادی جامعه باشد، و همه توان و ظرفیت منابع ملی، سرمایه و 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری را به درستی به کار گیرد، افزایش 
جمعیت عاملی برای شتاب روند توسعه اقتصادی می باشد؛ زیرا مهم ترین نیاز 

اولیه توسعه اقتصادی، وجود نیروهای جوان، فعال و کارآمد است. 
بنابراین، کاهش جمعیت موجب پیری جمعیت است که خود مانعی برای 
رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. به عبارت دیگر، در شرایط کنونی که جامعه 
اسالمی ما با معضل گسل کاهش جمعیت مواجه است، این امر عامل مهمی 

برای عقب ماندگی و عدم توسعه کشور است.
2.پیری و بی نشاطی جمعیت

از دیگر مشکالت ناشی از تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، پیری جمعیت و 
فقدان نشاط و تحرک الزم اقتصادی، اجتماعی است. روشن است که توسعه 
و رونق اقتصادی وابسته به نیروی جوان و کارآمد است. با کاهش و رشد منفی 
جمعیت، جمعیت جامعه پیر می شود و از نشاط و سرزندگی الزم برخوردار 
نخواهد بود؛ زیرا جوانان مایۀ پویایی و سرزندگی جوامع هستند و غالب 

یکی از اساتید خانم 
جمعیت شناس نیز 

در سال 97 و در حال 
انتقال داده های مطالعه 
شاخص های سالمت و 

جمعیت   ایران به خارج 
از کشور، در فرودگاه امام 

خمینی تهران دستگیر 
شده بود. جالب است 

بدانید پرواز برگشت وی 
از قطر به استرالیا 35 
میلیون تومان قیمت 

داشت، در حالی که مبلغ 
قرارداد کل تیم او برای 

مطالعه بر روی این داده ها 
تنها 30 میلیون تومان 
بوده است. آیا »م.ح« 

برای دستیابی به این 30 
میلیون تومان، بیش از 70 
میلیون تومان هزینه بلیط 
هواپیما داده و از استرالیا 

روانه ایران شده بود؟!
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نوآوری ها، خالقیت ها و نیز جهش های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسط نیروهای 
جوان به منصه ظهور می رسد. 

، دولت ها و صاحبان سرمایه، احساس خطر می کنند. اساسًا  در جامعه با جمعیت پیر
ناامیدی بر جامعه سایه می افکند و جامعه به سمت محو شدن کامل حرکت می کند. 
ک، نخست وزیر وقت فرانسه، درباره کشورهای مدرن اروپایی پیش بینی  ک شیرا ژا
کرد: »اروپا در حال محو شدن است. به زودی کشورهای ما خالی می شوند.« به همین 
دلیل بعضی کشورهای بزرگ، از جمله کانادا به طور جدی روی برنامه مهاجرت پذیری، 
، ایالت کبک در کانادا حمایت از زادآوری را شروع  سرمایه گذاری کرده اند. در حال حاضر

کرده است. در این ایالت، برای نوزادان جدید 75۰۰ دالر نقد در نظر گرفته شده است .
3.آسیب های اخالقی و تربیتی

کودکان در خانواده های کم جمعیت، به ویژه تک فرزندی، همواره با سلسله خواست ها 
کثر آنها برآورده می شود. از این رو، فرزندان  و انتظارات بی پایانی رشد می کنند که همه یا ا
در چنین خانواده هایی با مفاهیم ارزشی و اخالقی ای نظیر قناعت، ایثار، گذشت، کمک 

به هم نوعان، صبر، شکیبایی، تحمل، مدارا و… بیگانه خواهند بود.
یکی از پیامدهای منفی کاهش و نیز کنترل جمعیت، آسیب های اخالقی و تربیتی است. 
جان رایان، دین شناس کاتولیک امریکایی، از زنان می خواهد که بچه های زیادی 
داشته باشند. وی معتقد است تأمین خانواده های بزرگ، به انواعی از نظم نیاز دارد که 
حاصل آن زندگی موفق است. نوع زندگی ای که فقط با داشتن هزینه ادامه زندگی اتفاق 
می افتد؛ یعنی ایثارکردن، احیای خود برای دست برداشتن از امکانات و پیش دستی 
برای رسیدن به آینده. وی معتقد است: کارشناسانی که به کنترل موالید معتقدند، به 
نوع شخصیت هایی که الزم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و 
به حیات خود ادامه دهد، فکر نکرده اند. نکته دیگر اینکه، خانواده های کم جمعیت 
ک تر است. ممکن است ثروتمند شوند، اما ثروتمند شدن آنان، از فقیر ماندنشان خطرنا
این موضوع به واقعیتی غیرقابل انکار اشاره دارد؛ زیرا ما در مباحث جمعیت شناختی، 
که از ترکیب فقر و پرجمعیتی خانواده ها به  غالبًا به آسیب هایی توجه می کنیم 
وجود می آید. در این زمینه از یک سو، از آسیب های اخالقی و تربیتی ای که متوجه 
خانواده های کم جمعیت، به ویژه تک فرزندی است، غافل می شویم و از سوی دیگر، به 
منافع و فوایدی که در خانواده های پرجمعیت وجود دارد، توجه نکرده ایم؛ زیرا ترکیب 
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رفاه و تک فرزندی، خود مقوله ای است که می تواند موجب بروز مشکالت 
فراوانی شود؛ زیرا کودکان در خانواده های کم جمعیت، به ویژه تک فرزندی، 
همواره با سلسله خواست ها و انتظارات بی پایانی رشد می کنند که همه یا 
کثر آنها برآورده می شود. از این رو، فرزندان در چنین خانواده هایی با مفاهیم  ا
 ، ، گذشت، کمک به هم نوعان، صبر ارزشی و اخالقی ای نظیر قناعت، ایثار
شکیبایی، تحمل، مدارا و... بیگانه خواهند بود. از سوی دیگر، به دلیل اصالت 

رفاه و لذت، والدین نیز فرزند بیشتر را »مزاحم«تلقی می کنند.
والدین در چنین خانواده هایی، از نعمت فرزندان، بی بهره خواهند بود. 
کمک به  گذشت، همیاری،   ، گر در نگرش دینی قناعت، ایثار بنابراین، ا
هم نوعان، کار و تالش برای رشد و راحتی دیگران و سایر ارزش های اخالقی، 
فی نفسه ارزش است و رفاه و لذت مادی در درجه دوم اعتبار و اهمیت قرار 
دارد، سیاست های کاهش جمعیت تا حد پیدایش خانواده های تک فرزند از 
، امری نامطلوب خواهد بود؛ زیرا کنترل جمعیت منجر به هسته ای  این منظر
شدن و تک فرزندی شدن خانواده شده، و این خود تابعی از اولویت یافتن 
رفاه و لذت مادی است. این امر تغییراتی را در رفتارهای جنسی مردان و زنان 
موجب می شود. دستیابی دختران و پسران در سنین مختلف به ابزارهای 
کنترل بارداری و اطمینان از عدم بارداری های ناخواسته، زمینه الزم را برای 
ایجاد روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده افزایش می دهد. عالوه بر اینکه، 
تنظیم خانواده و کنترل جمعیت دستاویز مناسبی برای مدافعان سقط جنین 

در جامعه می شود. 
به همین دلیل، جنبش اصالح نژادی)good birth movement(، شعار کاهش 
جمعیت، عقیم سازی، کنترل زاد و ولد و سقط جنین را به عنوان آرمان جهانی 
خود، در جهت رفع فقر و ایجاد جامعه ای متکامل معرفی کرده است. طبیعی 
، نوید جامعه ای با اندیشه دستیابی به  است که دستاوردهای این شعار
پیشرفت اجتماعی، بدون نیاز به دین و اخالق است. این اقدامات غیراخالقی، 
که در سایه شعارهای به ظاهر جذاب کنترل جمعیت و سقط جنین های 
اختیاری صورت می گیرد، توسط سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی و 
یونیسف در حال پیاده شدن در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته اند. 

شوازی در نامه درخواست 
خود برای دریافت تابعیت 

استرالیا در مورد آنکه 
وجودش تاکنون چه 

فایده ای برای استرالیا 
داشته، به جمع آوری و 

انتقال داده های دست اول 
و ویژه از ایران  اشاره کرده 
بود. وی همچنین داده های 
مربوط به جمعیت میلیونی 

مهاجران افغانستانی را 
در سطح فرد! در اختیار 
بیگانگان قرار داده بود؛ 
داده هایی محرمانه که 

معموال در اختیار محققین 
قرار نمی گیرد. وی در 

نامه درخواست خود برای 
دریافت این داده ها، به 

رئیس وقت مرکز آمار تعهد 
داده بود که اصل محرمانگی 

را رعایت کند و آنها را 
در اختیار فرد یا سازمان 

دیگری قرار ندهد.
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به نظر می رسد، اینها جملگی آسیب های اخالقی است که دامنگیر سیاست کنترل 
جمعیت می باشد.

4. هزینه نگهداری سالمندان
در جوامعی که خانواده ها به سمت تک فرزندی می روند، تأسیس و راه اندازی خانه های 
سالمندان یک ضرورت می شود. وقتی پدر و مادر به سّنی می رسند که به تنهایی توانایی 
، چند  گر این پدر و مادر اداره خودشان را ندارند، نیازمند به شخص دیگری می شوند. ا
فرزند داشته باشند به صورت طبیعی آنان از والدین خود به نوبت مراقبت می کنند؛ اما 
گر آنها یک فرزند داشته باشند، مسئولیت نگهداری والدین به دوش همین یک فرزند  ا
گر بخواهد بار نگهداری از والدین را به دوش بکشد، باید از کار و  می افتد. این فرزند ا

فعالیت چشم پوشیده، بسیاری از کارهای دیگر خود را تعطیل کند.
به صورت طبیعی بسیاری از فرزندان این کار را نمی کنند و یا بهتر است بگوییم نمی توانند 
این کار را انجام دهند. در نتیجه دولت باید وارد عمل شده از سالمندان نگهداری کند. 
گر فرزندان هم بخواهند بار نگهداری از والدین را بر دوش بکشند، پیشرفت جامعه  ا
متوقف خواهد شد؛ زیرا با وجود وقت قابل توجهی که نگهداری از یک سالمند می گیرد، 

نسل بعدی از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی محروم خواهد شد.
در حال حاضر ایرانی ها در حال رفتن به تک فرزندی هستند. در نسل جدید، یعنی 
متولدین بعد از سال ۱۳5٠،  حدود ۴	 درصد از خانواده ها بدون فرزند و ۳۴ درصد دارای 

یک فرزند هستند.
5. کم شدن نیروی کار و کاهش تولید

نیروی کار در هر جامعه ای طبق تعریف استاندارد بین المللی افرادی هستند که بین 
)زیر ۱5 و باالی 65  ۱5 تا 65 سال سّن دارند. این افراد تولید ثروت می کنند و افراد دیگر
ساله ها( مصرف می کنند. وقتی جامعه ای به مرحله سالمندی رسیده باشد، به صورت 
طبیعی نیروی کار)که تولید کننده است( کم می شود و نیروی سالخورده و بازنشسته)که 
مصرف کننده است( افزایش می یابد؛ در این صورت تناسبی بین تولید ثروت و مصرف 

آن جامعه نخواهد بود.
 6 .مهاجرت پذیری

جامعه ای که نیروی کار کافی نداشته باشد، چاره ای جز وارد کردن نیروی کار ندارد. وقتی 
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نیروی کار وارد جامعه شد، فرهنگ خود را هم وارد می کند. به تجربه ثابت شده 
شهرهای مهاجرپذیر مشکالت و ناهنجاری های اخالقی بیشتری نسبت به 
گر ما در دهه های  شهرهای بومی و اصیل دارند. به راحتی می توان تصور کرد که ا
آینده مجبور باشیم از کشورهای دیگر، که حتی در همسایگی ما هستند، نیروی 

کار وارد کنیم، چه بالیی سر فرهنگ ما خواهد آمد.
 7.ضعیف شدن نیروی دفاعی کشور

کاهش جمعیت جوان، به معنای کم شدن تعداد نیروهای توانمند برای دفاع 
، امنیت و تمامیت ارضی کشور است و این موضوع برای کشوری با  از اقتدار
گی  های نظام جمهوری اسالمی ایران که همواره در معرض تهدیدهای  ویژ

فزاینده نظام سلطه و جهان استکبار است، بسیار خطرساز است.
از  ، یکی  بدون تردید جمعیت جوان و همچنین داشتن جمعیت بیشتر
مؤلفه های اصلی قدرت است. با پیشرفت هایی که در عرصه جنگ های مدرن 
شکل گرفته، برخی گمان کرده اند امروزه برای حفظ اقتدار دفاعی، نیاز چندانی 
به جمعیت نیست؛ اما این، یک گمان اشتباه است. همین قدر بدانیم که 
کشورهای مدعی جنگ مدرن، برای افزایش جمعیت خود به تکاپو افتاده اند. 
مثًال رژیم صهیونیستی اسرائیل، با اینکه مدرن ترین تسلیحات نظامی را در 
اختیار دارد؛ اما به شدت با کنترل جمعیت مخالف است و در این رژیم، هر 
خانواده، حداقل باید چهار فرزند داشته باشد. جالب است بدانیم که در میان 
6	 کشور منطقه غرب آسیا، از نظر نرخ باروری کل، رژیم اشغالگر قدس با نرخ 

9۱/ 	، رتبه هفتم و ایران با نرخ 59/ ۱، رتبه بیست و پنجم را دارد.
8. کاهش جمعیت جوان و نخبه کشور

نیروی جوان، در پیشرفت علمی کشور نقش اساسی ایفا می کند. هر اندازه 
جمعیت به سمت سالمندی پیش می رود، به صورت طبیعی از طبقه جوان 
نخبه کاسته می شود. درست است که دانشمندان سالمند از سرمایه های 
بی بدیل هر جامعه محسوب می شوند؛ اما باید پذیرفت که نخبگان جوان 

بازوان اصلی این دانشمندان هستند.
بدون وجود نخبگان جوان، سلسله علمی جامعه دچار آسیب جدی می شود 
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و ممکن است حتی در جایی قطع شده، دیگر تداوم نیابد. برخی از کشورهای پیشرفته 
که با کاهش جمعیت مواجه شده اند، با جذب جوانان نخبه از کشورهای دیگر، این خالء 

بزرگ را ُپر می کنند.
، کافی است بدانیم متوسط   برای درک جایگاه ویژه نخبگان جوان در پیشرفت کشور
کز مهم هسته ای 5	 سال است. توجه به سّن  سنی دانشمندان هسته ای ما در مرا
دانشمندان شهید هسته ای، می تواند گویای نقش آفرینی نخبگان جوان در عرصه 
علمی کشور باشد. شهید مصطفی احمدی روشن، 	۳ساله؛ شهید داریوش رضایی 
نژاد، ۳۴ساله؛ شهید مجید شهریاری، ۴9 ساله؛ و شهید مسعود علی محمدی، 5۰ ساله.

اهمیت فرزند آوری و جمعیت در اسالم 
 در سبک زندگی سنتی ایرانیان و آنچه پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم به آن تشویق کرده 
است همیشه فرزندی در خانه هست و خانواده های پرجمعیت نگرانی ای از تنها شدن 
ندارند و همیشه نورچشمی هست تا به زندگی نشاط و شادابی بدهد. پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله وسلم با ترسیم رابطه مستقیمی بین فرزندان و والدین، می فرماید: »بچه ها را 
دوست داشته باشید و به آنها ترحم کنید خداوند به اندازه ای که به بچه ها رحم می کنید 

به شما رحم می کند.«
 بر اساس آموزه های برگرفته از معارف ناب قرآن و اهل بیت علیهم السالم، یکی از مهم 
ترین فلسفه های ازدواج و تشکیل خانواده، زاد و ولد و تشکیل اجتماعات بشری است. 
اصوًال فلسفة ازدواج و تشکیل خانواده، بقای نسل بشری است که مطابق فلسفه آفرینش 

می باشد.
 افراد از طریق ازدواج و فرزندآوری، موجب پیوند بین نسل ها و تدوام نسل بشر می شوند. 
کید بر اصل ازدواج باشد و زاد و ولد، نه تنها  گر قرار باشد، علی رغم تشکیل خانواده، تأ اما ا
کید بر کنترل موالید  به عنوان یک اصل مطرح نباشد، بلکه سیاست راهبردی جامعه تا
باشد، در بلندمدت جامعه با امحا و انقطاع نسل بشر مواجه خواهد شد؛ معضلی که 
امروزه بسیاری از کشورها با آن مواجه می باشند.  کشور ما نیز در صورت تداوم کاهش 

جمعیت، با این بحران جدی مواجه خواهد شد.
روایات اسالمی و سبک زندگی ایرانی نشان می دهد که فرزند، عامل اقتدار و بازوی تواناِی 
والدین در شرایط سخت زندگی است. امام رضا سالم اهلل علیه فرمود:»…َتْوِفیِر اْلَوَلِد ِلَنَواِئِب  
ُموِر…؛ )از برکات ازدواج( اندوختن فرزند برای )رویارویی با( سختی های 

ُ ْ
ْهِر َو َحَواِدِث ال

َ
الّد
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روزگار و پیامدهای زمانه است.«
در نقلی، روزی امام حسن عسکری سالم اهلل علیه - که به دستور معتمد عباس در 
زندان به سر می برد - به یکی از یاران خود در زندان فرمود: آیا فرزند داری؟ عرض 
ُهّمَ اْرُزْقُه َوَلدًا َیُکوُن َلُه َعُضدًا َفِنْعَم اْلَعُضُد 

َ
کرد: خیر! امام درباره او دعا فرمود: »الّل

که  اْلَوَلُد؛ خدایا! به او فرزندی روزی کن که بازوی توانایی برای وی باشد؛ چرا
فرزند چه خوب بازویی است!« سپس حضرت این شعر را خواندند:

ِذی َلْیَسْت َلُه َعُضٌد»هر کس که 
َ
ِلیَل اّل

َ
َمْن َکاَن َذا َعُضٍد ُیْدِرْک ُظاَلَمَته ِإّنَ الّذ

گر ستمی بر او رود، فرزندش آن را می ستاند. ذلیل و  بازویی )فرزندی( دارد، ا
خوار کسی است که بازو )فرزند( ندارد.«

ن َیُکوَن 
َ
ُجِل أ امام زین  العابدین سالم اهلل علیه  نیز در این مورد فرمود: »ِمن َسَعاَدِة الّرَ

َلُه َوَلٌد َیسَتِعیُن ِبِهم.. از سعادت مرد این است که فرزندانی داشته باشد تا در 
مشکالت به یاریش برخیزند.«

به این جهت قرآن کریم داشتن مال و فرزندان را نشانه امداد الهی و وسیله 
ُکْم  ْمَدْدنا

َ
َة َعَلْیِهْم َو أ قدرتمندی و اقتدار می داند و می فرماید: ُثّمَ َرَدْدنا َلُکُم اْلَکّرَ

ْکَثَر َنفیرًا؛ سپس غلبه و تسلط بر آنها را به شما بازمی 
َ
ُکْم أ ْمواٍل َو َبنیَن َو َجَعْلنا

َ
ِبأ

گردانیم و شما را به وسیله اموال و فرزندانی یاری می کنیم و از حیث نفرات، 
بیشتر )از آنها( قرار می دهیم.
سالمت و شادکامی والدین

وجود فرزندان در خانواده آثار و فواید جسمانی و روحی -روان شناختی 
فراوانی برای والدین به دنبال دارد. خانواده هایی که صاحب فرزندند، بیش از 
خانواده های بدون فرزند از زندگی لذت می برند و احساس خوشبختی بیشتری 

می کنند.
ْحمن« )بندگان خاص خداوند( را معرفی می کند،  قرآن کریم آنجا که »ِعباُد الّرَ
نا َهْب َلنا  ذیَن َیُقوُلوَن َرّبَ

َ
یکی از خصوصیات آنها را این گونه بیان می فرماید: »َو اّل

قیَن ِإمامًا«؛ »و آنان کسانی هستند  ْعُیٍن َو اْجَعْلنا ِلْلُمّتَ
َ
َة أ اِتنا ُقّرَ ّیَ ْزواِجنا َو ُذّرِ

َ
ِمْن أ

که می گویند: پروردگارا! برای ما از همسران و فرزندانمان روشنی دیدگان )و 
ک و مّتقی( عطا کن و ما را بر پرهیزکاران )در مسابقه به سوی  نسل های صالح، پا

ایمان و رهبری در اصول و فروع و معارف( پیشوا گردان.«

 دختر امام )ره(      
می گوید از شیطنت 
بچه ام به امام )ره( 
شکایت کردم. در 
پاسخ گفتند:»من 

حاضرم ثوابی را که 
از تحمل شلوغی 

فرزندت می بری با 
تمام ثواب عبادات 
خودم عوض کنم.« 

این نکته قابل 
توجهی است که 

گاهی از ثوابهایی که 
می بریم، غافلیم.
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امام صادق سالم اهلل علیه  نیز در سفارش به فردی که پس از سال ها ازدواج صاحب فرزند نشده 
َتَذْرِنی  

َ
ُهّمَ ال

َ
بود، فرمود: زمانی که یکی از شما فرزنددار شدنش دیر شود، باید بگوید: »الّل

ْنسًا َو َعاِقَبَة ِصْدٍق ُذُکورًا َو ِإَناثًا، 
ُ
ِری، َبْل َهْب ِلی أ

ُ
َفْردًا َوِحیدًا َوْحشًا، َفَیْقُصَر ُشْکِری َعْن  َتَفّک

ْعَمة.؛ خدایا! مرا  ْشُکُرَک َعلی  َتَماِم الّنِ
َ
ْسُکُن ِإَلْیِهْم ِمَن اْلَوْحَشِة َو آَنُس ِبِهْم ِمَن اْلَوْحَدِة َو أ

َ
أ

تنها و وحشت زده نگذار تا سپاسگزاریم از تدبیرم کمتر شود؛ بلکه محل ُانس و جانشینی 
درست از پسران و دختران را به من ببخش که از وحشت به اینان انس گیرم و از وحدت 

با آنان آرامش یابم و به هنگام کامل شدن نعمت تو را سپاس گویم.«
در این دعا وجود فرزند، باعث آرامش و عاملی برای دوری از وحشت و تنهایی به شمار 
آمده است. به این دلیل، برخی از اندیشمندان در تبیین کارکرد فرزند در کانون خانواده 
معتقدند که: »زناشویی بدون فرزند، پژمردگی است و پس از آوردن فرزند، کانون زندگی 
به شکوفایی می رسد؛ بلکه پس از بچه دارشدن، زندگی دارای معنای حقیقی می شود و 

خانه به وسیله فرزند، ُپر از خنده و نشاط می گردد.«
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که پدر و مادر به سنین پیری می رسند و محیط 
کت و بی فروغ تبدیل می شود و به دلیل نداشتن فرزند، مجبورند  خانه به آشیانه ای سا
در خانه سالمندان یا گوشه خانه ای خاموش، عمر خود را در تنهایی و رنج سپری کنند.

با نگاهی به زندگی علما و بزرگان می بینیم که با تمام مشغله هایی که داشته اند از محبت 
به بچه ها غفلت نکرده اند. به عنوان مثال امام راحل رحمت اهلل علیه وقتی در جماران 

بچه ای گریه می کرد عواطفشان متوجه صدای بچه می شد.
امام رحمت اهلل علیه نقش مادر را در تربیت فرزند بسیار موثر می دانست. عروس ایشان 
می گوید به شوخی به امام رحمت اهلل علیه گفتم با این حساب، زن باید همیشه در خانه 
بماند. با صراحت گفتند: خانه را دست کم نگیرید. در روایت است که پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم 
فرمودند: »جبرییل از خداوند لطیف خبیر خبر آورده است که دختران مثل میوه درخت 
گرازدواج نکنند مثل میوه ای می شوند که چیده نشده اند  هستند وقتی بالغ می شوند ا

وآسیب می بینند.«
 دختر امام رحمت اهلل علیه می گوید از شیطنت بچه ام به امام رحمت اهلل علیه شکایت کردم. 
در پاسخ گفتند:»من حاضرم ثوابی را که از تحمل شلوغی فرزندت می بری با تمام ثواب 
عبادات خودم عوض کنم.« این نکته قابل توجهی است که گاهی از ثواب هایی که 
می بریم، غافلیم. در روایت است وقتی خانمی باردار می شود به منزله روزه دار نماز شب 
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خوان و مجاهدی است که با جان و مالش جهاد می کند. خداوند متعال مهری 
به مادر داده است که رنج حاملگی و زایمان را شیرین می کند. در این باره این 
گونه سختی ها در قرآن دو آیه داریم، آیه ای می گوید:»پس از سختی شیرینی 

می آید.«
 یعنی بچه وقتی از آب و گل بیرون می آید نورچشم می شود وسختی هایش تمام 
می شود و شیرینی هایش به دل می نشیند. درباره دوران سختی ها نیز خداوند 
می گوید: »بدرستی که در سختی ها شیرینی است.« یعنی زنان شیرده از این 
رنج لذت می برند. این است که همسرانی که فرزند ندارند با تحمل رنج فراوان 

و با توسل به هر وسیله ای تالش می کنند فرزندی بیاورند.
سیاست های جمعیتی در کشورها

چین با جمعیتی نزدیک به ۱.5 میلیارد نفر، پس از احساس خطر پیری مفرط 
جامعه، از ۴ سال پیش تا کنون ضمن کنار گذاشتن سیاست های کنترل 
باروری، هر سال بیشتر و بیشتر بر محتوای مشوق های تولد فرزند دوم برای 
زوج های جوان افزوده است. از یارانه های شیر خشک تا انواع وام های بدون 
بهره و هدایای چشمگیر که بگذریم، چینی ها به دنبال کشف راه های متنوعی 
در ایجاد آرامش خاطر زوج های جوان و فراغ خاطر آنان از دغدغه هزینه های 

احتمالی وجود فرزند دوم در خانواده هستند.
پوتین رییس جمهور روسیه در آستانه روز جهانی کودک، به تعدادی از 
خانواده های پرجمعیت کشورش که دارای چندین فرزند هستند، »نشان 
افتخار والدین« اهدا کرد و از دیگر خانواده های روسی، مخصوصا زوج های 
جوان خواست که بدون نگرانی از تامین هزینه ها، فرزندان بیشتری به دنیا 
بیاورند. وی همچنین گفت که خانواده های پرجمعیت عالوه بر مشوق های 
مالی، معافیت های مالیاتی نیز دریافت می کنند تا دیگران نیز به فرزندآوری 
بیشتر ترغیب شوند و این تصمیم به زبان ساده یعنی فرزند بیشتر، مالیات کمتر. 
خ نزولی  پوتین با معرفی چند سیاست جدید که قرار است ضمن مقابله با نر
جمعیت روسیه استانداردهای معیشتی را ارتقا بدهد، به خانواده های روس 

وعده داد که شاهد بهبود سریع در وضعیت زندگی خود خواهند بود.
بر اساس طرح جدید دولت روسیه و برای حمایت از خانواده های پرجمعیت، 
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تا پایان سال جاری میالدی حدود 6۰۰ هزار خانوار جدید در زیر این چتر حمایتی قرار 
می گیرند. خانواده های روسی با ارائه مدرک تولد فرزند سوم خود و ارائه فرم های مرتبط 
به بانک می توانند وام مورد نظر برای رهن و اجازه منزل مسکونی دریافت کنند. میانگین 
وام اجاره منزل مسکونی در روسیه معادل 5۰۰	۳ دالر است. در کنار این، زوج های 
روسی با به دنیا آمدن اولین فرزند خود، مبلغی معادل 7 هزار دالر ) قیمت یک ماشین 
شاسی بلند الدا در روسیه ( موسوم به سرمایه مادری دریافت می کنند. با به دنیا آمدن 
فرزند دوم در یک خانواده روس، آنها می توانند از 7 هزار دالر حمایت دولتی مجدد بهره 
مند شوند. تسویه بدهی خانواده هایی که فرزند سوم خود را به دنیا می آورند از دیگر 
تدابیری بود که والدیمیر پوتین آن ها را برای رشد جمعیت روسیه به اجرا گذاشته است 
عالوه بر این قطعه زمینی به مساحت 6۰۰ متر مربع به ارزش محلی که خانواده مربوطه 
کن است از سوی دولت اهدا خواهد شد. برای افراد با حداقل درآمد در روسیه  در آن سا
نیز تدبیری اندیشیده شده است و دولت موظف شده به آنها ماهیانه معادل دو میلیون 
و ۰۰	 هزار تومان حقوق بدهد. گفته می شود که این یارانه تا رسیدن به سن 	۱ سالگی 

فرزند جدید به آنان پرداخت می شود.
درژاپن امسال حدود 9/۳	 میلیون دالر برای تشویق زوج ها به بچه دار شدن از سوی 

دولت هزینه می شود. 
در دانمارک و سنگاپور به زوج های جوان با گسترش پویش های تشویقی یادآوری 

می شود که خانواده ها چه مسئولیت اجتماعی مهمی در مورد فرزندآوری دارند.
 تبلیغاتی با عنوان »برای دانمارک این کار را بکن!«، توسط یک آژانس مسافرتی دانمارکی 
انجام می شود که زوج های دانمارکی را تشویق می کند تا در سفر بچه دار شوند. به این 
گر بتوانند ثابت کنند که در سفر بارور شده اند می توانند برنده امتیاز  صورت که زوج ها ا
ح با عنوان خالقانه  سه ساله محصوالت و کاالهای مربوط به کودک شوند. این طر

»تعطیالت به نفع کودکان« انجام می شود.
فنالند به خانواده هایی که به تازگی صاحب فرزند شده اند، پکیج زایمان شامل انواع 

لباس گرم، لباس خواب و کتاب و یا کمک مالی به ارزش ۱۴۰ یورو اعطا می نماید.
کودک و سایر  از  کامل  در فرانسه، ترکیبی از دستمزد اضافی، امتیازات مراقبت 
سیاست های مشوق برای افزایش نرخ باروری کشور در نظر گرفته شده است. مسئولین 
امیدوارند این کشور به زودی به یکی از پرجمعیت ترین کشورهای اروپا تبدیل شود. 
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خانواده های دارای دو یا سه فرزند برای استفاده از امکانات مختلف در این 
کشور از تخفیف بهره مند می شوند. این امکانات شامل بسیاری موارد مانند 

بلیت رایگان قطار، سینما و غیره می شود.
 نکته حایز اهمیت و مشترک در تمام موارد باال داشتن برنامه های مدون و 
مشخص از سوی دولت های مختلف برای فرزند آوری و افزایش جمعیت است. 
خ باروری که در جهان مرسوم است، به اصطالح  بیشترین وسیله مشوق نر
، معافیت  »پاداش نوزاد« نامیده می شود که شامل دستمزد و حقوق بیشتر
مالیاتی و یا سایر امتیازات مالی برای خانواده های تازه بچه دار شده است. و 
، در بین تمام کشورهای  این در حالی است که متاسفانه و با شرمندگی بسیار
مسلمان ما دارای کمترین نرخ باروری و فرزندآوری هستیم و در صورت تداوم 
روند فعلی و بی تفاوتی مسئوالن اجرایی، نرخ رشد جمعیت ایران 7	 سال دیگر 

صفر و کشورما یکی از ۴ کشور پیر جهان خواهد شد.
با در نظر گرفتن نرخ پایین باروری، نرخ کاهشی رشد، میزان تجرد قطعی، تعداد 
زیاد خانواده های تک فرزند و تعداد ناباروران، و میزان شیوع سقط جنین و 
خ باروری ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه ما را به این  وضعیت نر
کی در  گر برای مسأله جمعیت تدارک نبینیم آینده هولنا اهمیت می رساند که ا

پیش داریم و در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهیم بود.
نهیب ها و هشدارهای مقام معظم رهبری در سال های پیش رو برای همین 
ک است که باید برای جبران اشتباهات گذشته فکری کنیم. با  آینده هولنا
کنون در پنجره جمعیتی قرار داریم »پنجره جمعیتی  توجه به اینکه ما هم ا
یا دریچه جمعیتی دوره ای است که کمتر از یک سوم جمعیت بیرون از سن 
فعالیت و بیشتر از دو سوم جمعیت)۱5تا65( در سنین فعالیت می باشند« 
کنون بهترین زمان جهت استفاده از این فرصت برای جوانی جمعیت  هم ا

کشور می باشد.
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 مقدهم
 تغییرات در نحوه پرداخت یارانه ها و ارز ترجیحی از سوی دولت سیزدهم که 
از آن به عنوان مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها یاد می شود را می توان 
یک برنامه و اقدام برای تحول یا مبتنی بر مسئله تحول نامید. اقدامی که یک 
ضرورت برای مواجهه و حل مشکالت اقتصادی در کشور به حساب می آید. 
در این اقدام اصالحی که ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات چهار قلم 
نهاده های دامی و روغن حذف و برای جبران آن مبالغی جبرانی به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود. پرداخت یارانه آرد و دارو نیز تغییر می یابد، 
یعنی به جای اختصاص یارانه به واردات گندم و دارو یا تولید آن ها یارانه به 
مصرف آن ها اختصاص پیدا می کند، آرد و دارو با قیمت یارانه ای به نانوا و 
داروخانه تحویل نمی شود، بلکه دولت در صورت فروش به مصرف کننده 
واقعی، ما به التفاوت قیمت آن ها را به نانوا و شرکت های بیمه ای پرداخت 
می کند. البته این برنامه مخالفان و حامیانی دارد و از سوی دیگر چون دارای 
پیامدها و عوارضی پیدا و ناپیدا نیز می باشد، موجب نگرانی هایی در جامعه 
نیز شده است. مهم تر از همه جریانات معاند و فرصت طلب هم تالش می کنند 
در عرصه جنگ روانی و رسانه ای به این نگرانی ها دامن زده و از آن به عنوان 
عاملی برای تحریک افکار عمومی و ایجاد مخالفت و عدم همراهی در جامعه 
بهره برداری نمایند. ازاین رو، این موضوع برای تمامی صاحبان فکر و تریبون 
اهمیت دارد. به ویژه این که مقام معظم رهبری نیز تمامی دستگاه ها و آحاد 
مردم را به کمک به دولت در کارهایی که در زمینه اقتصادی پیش رو دارد، 

دعوت فرموده اند.
الف- چیستی برنامه اصالح یارانه ها 

کز تولید و توزیع گفته می شود.  یارانه، به کمک دولت به افراد یا بنگاه ها و مرا
گذاری اقالم یارانه ای این است که برای دوره های  هدف از پرداخت یارانه یا وا
گذار یا بحران امکان حیات یا فعالیت داشته باشند. مثًال در شرایط جنگ و 
، روغن و  احتمال کمبود غذا، دولت ها چند قلم کاالی اساسی مثل قند و شکر
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نان را با یارانه و کمک های مالی و خدماتی به صورت ارزان در اختیار شهروندان خود قرار 
که دولت ها به جای گرفتن  می دهند، ازاین رو به یارانه مالیات منفی گفته می شود چرا

مالیات یا مبالغی از مردم، مبالغی را در قالب یارانه به آن ها کمک می کنند.
پرداخت یارانه برای سه مرحله تولید، توزیع و مصرف متصور است، مثًال؛ در شرایط 
بازسازی و نیاز کشور به تولید سیمان و آهن داخلی، دولت به تولیدکنندگان سیمان و 

آهن نیز یارانه پرداخت می کرده است.
 یارانه مصرف هم در دو شکل ارائه کاال و خدمات ارزان یا پرداخت نقدی و افزایش قدرت 
خرید مصرف کننده، صورت می گیرد. مثًال؛ پیش از این روغن کره و گوشت در مرحله تهیه 
و تولید با کمک های دولتی، ارزان تهیه و در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت. ولی االن 
به برآورد متوسط مصرف شهروندان و بر اساس دهک های اقتصادی، مبالغی به حساب 

سرپرستان خانوار واریز می شود تا جبران آزادسازی قیمت این اقالم را بنماید.
در کشور ما با اتکا به درآمدهای نفتی و تصور کمک به توسعه و رفاه عمومی از طریق 
ارائه خدمات و کاالی ارزان یا معافیت از هزینه های پرداخت، یارانه با سابقه طوالنی و 
در گستره زیادی داده می شده و به تدریج به یک رویه تبدیل  گردیده است. اما عدم 
امکان نظارت دقیق و اثربخش و باز شدن روزنه های فرصت طلبی از دوگانگی قیمت ها، 
با پدید آمدن بازارهای دولتی و غیردولتی، یارانه و ارز ترجیحی زمینه ساز عوارض منفی، 
آسیب هایی چون رانت، قاچاق و فساد اقتصادی شده و به تدریج با عبور از مرزهای 
که اقتصاد  اقتصادی، زمینه ساز بی عدالتی و شکل گیری فاصله طبقاتی نیز شده و ازآنجا
یارانه ای اقتصاد وارداتی بوده، وسوسه دشمنان برای استفاده از حربه تحریم را به دنبال 

داشته است.
 ازاین رو تجدیدنظر نسبت به این سیاست در دولت های مختلفی در دستور کار قرارگرفته 
و در برخی دولت ها هم با آزادسازی قیمت برخی اقالم، تعداد اقالم یارانه ای محدودتر 
و یا فاصله قیمت ها کمتر شده است. اما عواملی چون جهش یک باره قیمت ها و تسری 
افزایش قیمت اقالم یارانه ای به سایر کاالها و خدمات که موجب فشار بر مردم و نارضایتی 

آن ها می شده، تغییر رویه و سیاست را با محافظه کاری مواجه و به عقب انداخته است.
 آخرین بار پیش از دولت سیزدهم، این دولت دوم آقای روحانی بود که در فروردین97، 
خ ترجیحی دالر به ارزش ۰۰	۴ تومان، اعالم کرد؛ به منظور حمایت از  پس از تعیین نر
معیشت مردم 7	 قلم کاالی اساسی مشمول دریافت ارز ۰۰	۴ تومانی خواهد شد. چون 
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وضعیت کلی اقتصاد به افزایش نرخ دالر در بازار آزاد انجامیده و احتمال جهش 
قیمت های کاالهای اساسی وجود داشت، افزایش قیمت ها، دور از ذهن نبود. 
که چالش برجام شروع شده و ترامپ که با شعار خروج از برجام روی کار آمده  چرا
بود، دست از تهدید خود برنداشته و خروج او از برجام و تکانه های ارزی ناشی از 
این اقدام آمریکا، پیش بینی می شد. با این حال پس از خروج یک طرفه آمریکا از 
برجام در آبان ماه همان سال، دولت مجبور به مدیریت هزینه های خود شد که 
ابتدا میزان کاالهای وارداتی را از 5۰۰۰ قلم به 7۰۰	 قلم کاهش داد و سپس ۳7 
قلم کاال و خدمات مشمول دریافت ارز ۰۰	۴ تومانی را هم در فهرست کاهش 
قرارداد و به صورت تدریجی و غیر اعالمی ارز ترجیحی آن ها به جز هفت قلم 

شامل دارو گندم روغن و چهار نهاده دام و طیور را قطع کرد.
 باوجود اختصاص ارز ترجیحی به این اقالم و باال بودن هزینه های دولت برای 
تأمین آن ها، آنچه در بازار اتفاق می افتاد برخالف فلسفه وجودی یارانه و ارز 
ترجیحی بود. یعنی قیمت همین اقالم هم در بازار افزایش یافته و با خروج مقدار 
زیادی از آن در چرخه تامین تا مصرف، کمبودهای جدی نیز به وجودآمده بود.
 ازاین رو با روی کار آمدن دولت سیزدهم، قرار شد در الیحه بودجه سال گذشته 
برای تامین این هفت قلم، هشت میلیارد دالر اعتبار اختصاص یابد و با قطع 
ارز ترجیحی، برای جبران قدرت خرید مردم با آن ها کارت اعتباری داده شود. 
اما به دلیل شرایط معیشتی جامعه، این قانون اجرا نشد و با اختصاص هشت 
میلیارد دالر دیگر، سال گذشته پشت سر گذاشته شد اما در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ مقرر شد که اجرای این سیاست به شکل سال گذشته تداوم پیدا نکند 
و دولت به جای دادن یارانه به دالل ها و واسطه ها برای واردکردن این کاالها، 

قیمت ها را آزادکرده و یارانه را مستقیم به خود مردم بدهد.
 این طرح االن به مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها موسوم شده که توسط 
دولت، به اجرا گذاشته شده و در واقع اصالح پرداخت یارانه ها بخشی از برنامه 
ح به این صورت  تحول اقتصادی دولت به حساب می آید. نحوه اجرای طر
است که برای هر نفر از سه دهک اول جامعه،  ۴۰۰ هزار تومان و برای شش 
دهک بعدی نفری سیصد هزار تومان نقدی واریزشده است. دهک دهم، یعنی 
یک درصد برخوردار جامعه، یارانه ای دریافت نکرده  و به آنان تعلق نمی گیرد. 
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همچنین برای کلیه آحاد شهروندان حدود صد هزار تومان برای تامین دارو و گندم در 
نظر گرفته شده که به حساب فرد واریز نمی شود، اما به خود این اقالم تعلق می گیرد و عمًال 
سهم نه دهک از یارانه ارقامی حدود چهارصد تا پانصد هزار تومان خواهد بود. واریز اولین 

یارانه هم دو ماهه بوده که یکجا به حساب سرپرستان خانوار واریزشده است.
 در طرح جدید، دو اتفاق مهم در پرداخت یارانه ها صورت گرفته؛ 

۱- به جای دادن پول به واردکنندگان و تولیدکنندگان، اصل آن به خود مردم داده شده 
تا هر کس متناسب با شرایط و نیاز خود آن را خرج کند با این شیوه یارانه ها مردمی شده 

و پول در مالکیت و اختیار مردم قرارگرفته است
	- به جای پرداخت مساوی به همه دهک ها دهک برخوردار یا باالی جامعه از فهرست 
دریافت کنندگان حذف شده و در عوض به سه دهک پائینی و کم برخوردار جامعه رقم 

بیشتری تعلق می گیرد که در واقع به عدالت نزدیک تر می باشد
در رویه قبلی نسبت بهره برداری دهک های باال از یارانه ها چهار برابر دهک های پایینی 

جامعه بود و یارانه نقدی هم به طور مساوی بین همه دهک ها توزیع می شد.
 در آینده احتماًال به جای یارانه نقدی، یارانه ها در قالب کاالبرگ ارائه شود که، معنای 
چاپ برگه ارزاق مثل آنچه در گذشته کوپن نامیده می شد، نیست. بلکه اختصاص یارانه 
در کارت بانکی اما، با تعریف مقدار، برای خرید کاالیی خاص است و تنها امکان هزینه آن، 

برای اقالم اساسی محدود خواهد بود.
ب- چرایی اصالح یارانه ها

 همان گونه که پیش از این، مورد اشاره قرار گرفت، یارانه و اقالم یارانه ای در اصل برای 
، در نظر گرفته شده و باید به اقالم کمی محدود باشد.  شرایط اضطراری و یک دوره گذار
اما در کشور ما، پرداخت یارانه به یک رویه ای جاری تبدیل شده و در این اواخر بخش 

عمده ای از درآمدهای ارزی کشور و بودجه کشور را به خود اختصاص داده بود.
 اما دالیل و زمینه هایی که منجر به اصالح یارانه ها در دولت سیزدهم شد عبارت اند از؛

۱- رانت، فساد و قاچاق مترتب بر ارز ترجیحی و کاالهای یارانه ای که به تفاوت قیمت بازار 
دولتی و بازار آزاد برمی گردد و با توجه به سود ناشی از این تفاوت قیمت، برای دالل ها و 

عناصر فرصت طلب و وسوسه انگیز است.
 رانت و فساد از مرحله تامین ارز ترجیحی تا خرید یا تولید اقالم و کاالها، تا توزیع آن به 
شکل آشکار و پنهان پدید آمده بود. و پس از توزیع این اقالم، فقط مقادیر زیادی از آن به 
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کشورهای همسایه قاچاق می شد. به عنوان مثال؛ در سالی که مصرف ساالنه 
روغن در کشورمان باید حدود یک میلیون و پانصد هزار تن می بوده، اما باوجود 

واردات دو میلیون و صد هزار تنی، همچنان بازار با کمبود روغن مواجه بود.
	- وجود ضایعات به میزان باال که ناشی از پایین بودن قیمت بوده و فقط در 
تولید نان، حدود سی درصد ضایعات وجود داشت که در صورت بهبود در تولید 

می تواند کشور را از واردات چندین میلیون تن گندم بی نیاز کند.
۳- پایین بودن نظام بهره وری که از پیامدهای قیمت های یارانه ای و عدم 
نگرانی تولیدکنندگان برای هزینه ها و یا کمبود مشتری برمی خاست و ازاین رو 
تالش چندانی در تولید این اقالم برای به روزرسانی فناوری های تولید به خرج 

داده نمی شد.
۴- چالش های ارزی ناشی از تحریم و بهانه های برجامی کشورهای غربی که 
به عنوان ابزار فشار در جنگ اراده ها علیه جمهوری اسالمی ایران به کار می رود. 
کثر این اقالم وارداتی بوده و به  و بخشی از آن به دلیل این واقعیت تلخ است که ا

ارز خارجی و شرایط همکاری بین المللی برای انتقال به داخل نیاز دارد.
 مفروض اصلی غرب در این اقدام، این است که وابستگی جمهوری اسالمی 
ایران به واردات،  آسیب پذیری آن را در برابر کمبود ارز و تجارت جهانی افزایش 

می دهد و همین وابستگی می تواند کارآمدی تحریم را تشدید کند. 
با این تصور و برداشت بود که ترامپ با خروج از برجام و موج جدید فشار تحریم 
کره و گرفتن امتیاز برآمد و امروز هم دولت  به دنبال واداشتن ایران برای مذا
بایدن همان خط را ادامه می دهند و هیچ چشم انداز روشنی برای برجام و 

برداشته شدن تحریم ها وجود ندارد. 
در چنین شرایطی اختصاص ارز ترجیحی و یارانه با روندی رو به تزاید به معنای 
نادیده گرفتن واقعیت های مربوط به این جنگ اقتصادی با چالشی دیپلماسی 

و رفتن به سمت تله دشمن، به حساب می آید.
لذا جدا کردن اقتصاد و معیشت مردم از گفت وگوهای برجامی و رفتن به سمت 
کاهش وابستگی به دالرهای نفتی و واردات، می تواند ابزار تحریم و فشار اقتصادی 

را کند کرده و دست دشمن را در استفاده ابزاری از این حربه خالی نماید. 
5- پیامدهای اقتصادی و تجاری بحران اوکراین که نه تنها امنیت غذایی را در 
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ایران بلکه در جهان با تهدید مواجه ساخته و موجب افزایش قیمت 6۰ تا 9۰ درصدی 
که جنگ اوکراین نه تنها تولید و  اقالم غذایی مهم مثل؛ گندم و روغن شده است. چرا
صادرات مواد غذایی تولیدی در دو کشور روسیه و اوکراین را با مشکل مواجه کرده بلکه 
در کنار افزایش قیمت انرژی بر زنجیره  تجارت  جهانی نیز تاثیر منفی گذاشته و نامعلوم 
بودن چشم انداز پایان بحران، موجب شکل گیری تورم انتظاری برای این اقالم در سایر 
کشورها نیز شده است. به گونه ای که نه تنها برخی کشورها مثل چین به جمع آوری گندم 
و ذخیره سازی آن رو آورده اند، بلکه کشورهایی چون هند و قزاقستان هم رسمًا اعالم 

کردند از فروش و صادرات برخی اقالم خودداری خواهند کرد.
در چنین شرایطی قاچاق و احتکار در داخل و بین کشورهای همسایه هم تشدید 
می شود و اقالم یارانه ای با قیمت ارزان در اولویت فرصت طلبان و سودجویان قرار 
می گیرد. تنها قاچاق روغن در یکی از استان های شرقی کشور در سه ماه منتهی به اجرای 

طرح در مقایسه با سه ماهه مشابه در سال گذشته پنج برابر بوده است.
6- بروز تغییرات اقلیمی و تشدید آن در منطقه غرب آسیا و کشورمان که هم میزان و هم 
کیفیت تولید غالت را با روندی کاهشی مواجه کرده و منابع تامین آن را با تهدید مواجه 

ساخته است.
7- الزام دولت در قانون بودجه سال، به قطع ارز ترجیحی برای تهیه برخی اقالم اساسی 
و مکلف بودن دولت به اجرای قانون که درروند تغییرات ساختاری بودجه یک ضرورت 

و الزام ساختاری به حساب می آید
	- مواجه شدن دولت با کسری بودجه و کاهش شدید بودجه های عمرانی که به 
سرمایه گذاری برای تولید، اثر بسیار منفی داشته و این روند در سال های گذشته، به تولید 
به شدت ضربه زده و به زنجیره ای از آسیب ها انجامیده است. کاهش اشتغال و افزایش 
گرانی ها را می توان در حلقه های درشت این زنجیر دید که خروجی آن افزایش شاخص 

کت در کشور بوده است. فال
 بنابراین، اصالح روند پرداخت یارانه و ارائه ارز ترجیحی یک ضرورت راهبردی برای تحول 
در اقتصاد ملی و افزایش استقالل آن بوده که دولت سیزدهم آن را به اجرا گذاشته است. 
، بر  ضرورت آن  موضوعی که سال هاست تمامی کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور
کید داشته ولی همواره زمان و چگونگی اجرای آن، مورد سوال جدی قرار گرفته و به  تا

آینده موکول شده است.
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 ج- پیامدها و آثار
ح ها و برنامه ها، دارای  ح و اقدام، همچون سایر طر  بدیهی است این طر
هزینه ها و فوایدی است و پیامدهای مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت که 
گانه مورد توجه قرارگرفته و در پیوند با شرایط عمومی  باید هرکدام به صورت جدا
اقتصاد کشور و حتی وضعیت اقتصاد و تجارت جهانی پس از بحران اوکراین و 

احتماالت مربوط به آن، مورد ارزیابی قرار گیرد.
1- پیامدهای مثبت و مزایای اصالح یارانه ها؛

۱/۱- کاهش وابستگی کشور به واردات کاالهای اساسی با به صرفه شدن تولید 
آن ها و افزایش تولید در داخل کشور که می تواند به تدریج کشور را در برابر ابزار 
تحریم و فشار اقتصادی، مقاوم تر نماید. 	/۱-کند شدن روند افزایش قیمت ها 
و تورم در کشور که ناشی از کاهش رشد پایه پولی با قطع ارز ترجیحی و کمتر 
شدن میزان تخصیص ارز به کاالهای اساسی در واردات صورت خواهد گرفت 
ج از کشور که با تبدیل قیمت ها و هم ترازی  کاهش قاچاق کاال به خار -۱/۳

باقیمت ها در کشورهای همسایه، همین االن محسوس است.
کاهش زمینه های فساد و رانت با حذف ارز ترجیحی و یارانه و برچیده  -۱/۴

شدن نظام چند قیمتی که بهشت دالل ها و مفسدان را فراهم کرده بود.
۱/5- عادالنه تر شدن پرداخت یارانه ها و اختصاص ارقام باالتر به دهک های 
پایینی و دریافت هزینه واقعی از دهک های برخوردارتر و پرمصرف که تا 

پیش ازاین سهم بیشتری از مصرف یارانه را به خود اختصاص می دادند.
۱/6- افزایش بهره وری در کشور که واقعی شدن قیمت ها و ضرورت تولید 

رقابتی، مشوق آن خواهد بود.
 2- پیامدهای منفی اصالح یارانه ها

 مهم ترین پیامدهای منفی این طرح را می توان شامل موارد زیر دانست:

اصالح نظام یارانه ها در کشور که در پیوند با وضعیت عمومی اقتصادی و شرایط تجارت 
اقتصادی و کمبود و  ادامه ی سیاست های تحریم و فشار  اوکراین و  از بحران  جهانی پس 
تحول  کلی تر  طرح  از  بخشی  خود  می آید  به حساب  ضرورت  یک  غذایی،  مواد  گرانی 
اقتصادی نیز هست که برای تغییر در روند گرانی و تورم و تقویت تولید از طریق حفظ و 

مدیریت منابع مالی، باید به اجرا گذاشته می شد.
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۱/	- افزایش در قیمت کاالها که در مراحل اولیه به شکل جهشی خواهد بود و در مورد 
کنون با ارز ترجیحی تهیه شده شدیدتر خواهد بود. کاالهایی که تا

، به صورت غیرمستقیم از این مسئله متأثر خواهند شد و   عالوه بر این، برخی اقالم دیگر
افزایش قیمت به آن ها هم تسری پیدا خواهد کرد.

	/	- سوءاستفاده بیگانگان و معاندان برای تحریک جامعه به اعتراض و تبدیل آن به 
گاهی و نگرانی ناشی از احتمال افزایش قیمت ها، می تواند زمینه موفقیت  شورش که ناآ

دشمن به حساب آید
 ۳/	- افزایش تورم انتظاری و افزایش قیمت خدمات و کاالهای دیگری که هیچ ربطی 
ح، تأثیر  به اقالم اساسی نداشته و به شکل ذهنی و روانی یا فرصت طلبانه از این طر

می پذیرند و نتیجه آن فشار بر مردم می باشد.
۴/	- عدم همراهی و همکاری برخی واسطه ها و عوامل واردکننده برای ادامه واردات که 

عدم دریافت ارز ترجیحی، دسترسی آنان به رانت های کالن را قطع کرده است.
5/	- احتمال به تأخیر انداختن اصالحات ساختاری در اقتصاد به دلیل به وجود آمدن 
فشار بر دولت و ادامه چالش هایی که تنها در صورت اصالحات ساختاری قابل حل 

می باشند.
د-  الزامات موفقیت دولت در سیاست تغییرات اقتصادی

 تغییرات اقتصادی که ضرورتی برای تحول در اقتصاد و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد 
و معیشت مردم توسط دولت سیزدهم کلید خورده و با اصالح و سامان دهی یارانه ها 
شروع شده می تواند دچار چالش های جدی گردد که اجرای محدود و ناقص تا توقف و 

شکست را، آن هم با پرداخت هزینه های سنگین دربرگیرد.
 موفقیت و اجرای کامل و اثربخش این تغییرات مشروط به فراهم شدن الزامات زیر است:
۱- همراهی و همکاری مردم با این برنامه دولت که به چگونگی اقناع سازی افکار عمومی 
و همچنین عمل به وعده ها و مدیریت  فشارهای ناشی از اجرای طرح، بستگی داشته و 

دولت باید در تیم اجرایی خود به طور هم زمان به این ابعاد، توجه داشته باشد
کز مرتبط در اجرای این طرح،  	- هماهنگی، همکاری و اقدام به هنگام دستگاه ها و مرا
، فرمانده انتظامی کشور  مانند وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار
و... اطمینان خاطر مردم را فراهم آورند و هم مانع هرگونه اخالل در روند معیشت مردم 

و پدید آمدن کمبود در بازار شوند.
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۳- اعمال نظارت جدی بر موارد ورود و خروج کاالها از کشور و ممانعت از 
شکل گیری هرگونه کمبود کاال که موجب هجوم مردم برای خرید و احساس 

ناامنی در بازار شوند.
۴- تالش برای کنترل سایر متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت ها، مانند نقدینگی که 
سرازیر شدن آن به سمت هر کاال و خدماتی، می تواند آواری از گرانی پدید آورد.
5- اجرای هم زمان و متوازن سایر برنامه های تحولی مثل اصالح نظام مالیاتی، 
شفافیت صورت های مالی شرکت های دولتی، قطع کردن دست بانک ها در 
روند خلق پول و افزایش تورم، پایش فعالیت های دالل ها و واسطه ها و مفسدان 
اقتصادی که بی توجهی به هرکدام می تواند روند اجرای طرح را با خأل و اختالل 

مواجه سازد.
6- تالش برای بهبود در تجارت خارجی با افزایش تحرکات دیپلماسی اقتصادی 
کرات برجامی که  و خارج کردن کشور از انتظار و برجامی و گره کور اقتصاد با مذا

شرطی شدن نوسانات کاذب در بازار را موجب شده است.
7-تمرکز بر جهش تولید در داخل، با تقویت نظام بهره وری و تولید دانش بنیان 
و همچنین پیدا کردن زمینه های تولیدی کشاورزی فرا سرزمینی که می تواند 
تغییرات اقلیمی و کمبود آب و سایر منابع را برای تامین امنیت غذایی جبران 

کند.
	- مدیریت هزینه ها و آزادسازی منابع مالی و سوق دادن آن به سمت تولید که 
با اشتغال زائی و تقویت قدرت خرید از یک سو و افزایش تولید، روند گرانی های 
ناشی از کمبود کاال را کندتر ساخته و تحمل وضعیت معیشتی را برای جامعه 

راحت تر می کند.

در کشور ما با اتکا به درآمدهای نفتی و تصور کمک به توسعه و رفاه عمومی از طریق ارائه 
خدمات و کاالی ارزان یا معافیت از هزینه های پرداخت، یارانه با سابقه طوالنی و در گستره 
نظارت  امکان  اما عدم  است.  تبدیل  گردیده  به یک رویه  به تدریج  و  داده می شده  زیادی 
آمدن  پدید  با  قیمت ها،  از دوگانگی  روزنه های فرصت طلبی  باز شدن  و  اثربخش  و  دقیق 
ارز ترجیحی زمینه ساز عوارض منفی، آسیب هایی  و  یارانه  بازارهای دولتی و غیردولتی، 
چون رانت، قاچاق و فساد اقتصادی شده و به تدریج با عبور از مرزهای اقتصادی، زمینه ساز 
بی عدالتی و شکل گیری فاصله طبقاتی نیز شده و ازآنجاکه اقتصاد یارانه ای اقتصاد وارداتی 

بوده، وسوسه دشمنان برای استفاده از حربه تحریم را به دنبال داشته است.
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: کالم آخر
اصالح نظام یارانه ها در کشور که در پیوند با وضعیت عمومی اقتصادی و شرایط تجارت 
جهانی پس از بحران اوکراین و ادامه ی سیاست های تحریم و فشار اقتصادی و کمبود 
ح کلی تر تحول  و گرانی مواد غذایی، یک ضرورت به حساب می آید خود بخشی از طر
اقتصادی نیز هست که برای تغییر در روند گرانی و تورم و تقویت تولید از طریق حفظ و 

مدیریت منابع مالی، باید به اجرا گذاشته می شد.
 همان گونه که عوارض منفی پرداخت ارز ترجیحی و ارائه اقالم یارانه ای مثل رانت فساد 
و قاچاق و هدر رفت منابع بدون اصابت به هدف را موجب شده و به شکل گیری نوعی 
نابرابری اجتماعی و بی عدالتی انجامیده بود، یکی از مشکالتی است که تمامی نخبگان 
و کارشناسان سیاسی را به ضرورت اصالح متقاعد کرده بود. اما همیشه شرایط اقتصادی 
کشور و توان مدیریتی برای انجام این تغییر موجب حرف وحدیث، در زمان اجرا بوده 
است. گرچه روی اصل این ضرورت، اتفاق نظر بوده است.  ضمن این که تحول اقتصادی 
مجموعه ای از اقدامات از اصالح یارانه تا اصالح ساختار بودجه را شامل می شد که باید 
به صورت هم زمان و مکمل به اجرا درآید تا ضمن مهار افزایش قیمت ها، به صرفه شدن 

تولید داخلی و جایگزینی واردات را نیز رقم بزند.
کمیتی و   ازاین رو این تحول، مستلزم هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها و قوای حا
همراهی و مشارکت مردم است، دولت سیزدهم با تکیه بر سرمایه اجتماعی خود و توجه 

مردم به افزایش جهانی قیمت ها، اصالح نظام یارانه  را کلید زده است.
بدیهی است این اقدام و برنامه، هزینه های خاص خود و منتقدانی نیز داشته باشد. 
اما با توجه به ضرورت و فواید آن، نباید دولت تنها گذاشته شود و همان گونه که رهبری 
کید داشته اند،  نظام بر همکاری همه دستگاه ها به دولت در انجام این کارها، تأ
مصالح کشور و منافع ملی ایجاب می کند تمام ظرفیت ها و مقدورات برای پیشبرد 
آن بسیج شود. طرحی که در صورت توفیق، این پیام را به دشمنان می دهد که دیگر 
دوران فشار و تحریم هم به سر آمده و اقتصاد ایران از وابستگی به واردات و ارز خارجی 

فاصله گرفته است.
از سوی دیگر منابع آزادشده می تواند به سمت تولید و اشتغال سوق داده شده و با 
افزایش عرضه کاالی داخلی به تعادل قیمت ها و کاهش روند تورم و گرانی کمک کند و 

معیشت مردم را بهبود بخشد.
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البته شرط آن حرکت به سمت اصالح ساختار بودجه، بستن چشمه های 
، صرفه جویی در هزینه ها، مدیرت نقدینگی به نفع تولید  تولید پول پرفشار
و حمایت از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در عرصه تولید کاال 

و خدمات است.
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و دولت غیررمدمی شاخصه اهی دولت رمدمی 
علیهم السالم رد آیات رقآن و روایات اهل بیت 
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گی هایی درباره  با بررسی روایات و آیات قرآن کریم، می توان به شاخصه ها و ویژ
زیست مردمی و رویکرد مردمی دولتمرد دولت اسالمی و علوی دست یافت؛ 
گی های گفتمان مقابل دولت علوی و »دیگری« دولت  همچنین بیان ویژ
مردمی را نیز می توان در روایات مشاهده نمود. در این مقاله برای دولت 
گی و شاخص از آیات  مردمی، مردم پایه، مردم محور و مردم بنیان، هفت ویژ
و روایات احصاء شده است. در مقابل دولت غیر مردمی و غیرانقالبی نیز در 

گی هایی دارد که در ادامه آمده است. مواجهه با مردم و مشکالتشان ویژ
گیهای دولت مردمی الف( ویژ

1- مردمی بودن و زیست ساده و مردمی
یکی از مهمترین شاخصه های دولت انقالبی، زیست مردمی کارگزارانش است. 
یکی از اعتراضات متداول اشراِف مخالف پیامبران الهی، این بود که چرا زندگی 
پیامبران الهی که درصدد اداره جامعه هستند، شبیه زندگی مردم عادی است؟ 
آنان معتقد بودند افراد باشخصیت نباید شخصًا براى رفع حوائج خود به بازارها 
گام بگذارند؛ بلکه باید مأموران و خدمتگزاران را به دنبال این کار بفرستند؛ و این 
باور در ذهن آنان شکل گرفته بود که فرستاده الهی باید همچون پادشاهان، 

سطح زندگیاش از مردم عادی باالتر و برتر باشد:
ْنِزَل ِإَلْیِه 

ُ
ْسواِق َلْو ال أ

َ ْ
عاَم َو َیْمِشی ِفی ال ُکُل الّطَ

ْ
ُسوِل َیأ »َو قاُلوا ما ِلهَذا الّرَ

ُکُل ِمْنها؛ و 
ْ
ٌة َیأ ْو َتُکوُن َلُه َجّنَ

َ
ْو ُیْلقی  ِإَلْیِه َکْنٌز أ

َ
َمَلٌك َفَیُکوَن َمَعُه َنِذیرًا * أ

گفتند چرا این رسول غذا می خورد؟ و در بازارها راه می رود؟ )نه سنت 
فرشتگان دارد و نه روش شاهان!( چرا فرشته اى بر او نازل نشده که 
همراه وى مردم را انذار کند؟ )و گواه صدق دعوت او باشد(. * یا گنجی از 
آسمان براى او فرستاده شود یا باغی داشته باشد که از )میوه( آن بخورد 

)و امرار معاش کند(.« )فرقان: 	-7(
و خداوند نیز در پاسخ، ساده زیستی و از جنس مردم بودن را شیوه همه 

پیامبران الهی و زمینه ای برای آزمایش مردم می داند: 
عاَم َو َیْمُشوَن  ُکُلوَن الّطَ

ْ
ُهْم َلَیأ

َ
 ِإّن

َ
اّل نا َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسِلیَن ِإ ْرَسل ْ

َ
»َو ما أ

َك َبِصیرًا؛ ما  َتْصِبُروَن َو کاَن َرّبُ
َ
ْسواِق َو َجَعْلنا َبْعَضُکْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة أ

َ ْ
ِفی ال

هیچیك از رسوالن را پیش از تو نفرستادیم، مگر اینکه)مانند سایر مردم( 

یکی از مهمترین 
شاخصه های دولت 

انقالبی،  زیست 
مردمی کارگزارانش 

است.
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غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند و بعضی از شما را، وسیله امتحان بعض 
دیگر قرار دادیم؛ آیا صبر و شکیبایی می کنید؟ )و از عهده امتحانات بر می آئید( و 

پروردگار تو بصیر و بینا بوده و هست.«)فرقان: 	۰(
همین ساده زیستی پیامبران الهی بود که آنان را به شخصیت هایی »از جنس مردم« 

تبدیل کرده بود:
ْنُفِسِهْم؛ خداوند بر مؤمنان 

َ
»َلَقْد َمّنَ اهلُل َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِهْم َرُسوًال ِمْن أ

منت گذارد )نعمت بزرگی بخشید( هنگامی که در میان آنان پیامبرى از جنس 
خودشان برانگیخت.« )آل عمران: ۴6۱(

ْنُفِسُکْم؛ به یقین، رسولی از جنس خودتان بسویتان 
َ
»َلَقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أ

آمد.« )توبه: ۱		(
خودشان  جنس  از  رسولی  آنان  میان  در  و  ِمْنُهْم؛  َرُسوًال  ِفیِهْم  ْرَسْلنا 

َ
»َفأ

فرستادیم.«)مؤمنون: ۳	(
یَن َرُسوًال ِمْنُهْم؛ او کسی است که در میان جمعیت درس  ّیِ ّمِ

ُ ْ
ِذی َبَعَث ِفی ال

َ
»ُهَو اّل

نخوانده، رسولی از جنس خودشان برانگیخت.« )جمعه: 	(
ْنُفِسُکْم« در این آیات شریفه نشان 

َ
ْنُفِسِهْم« و »ِمْن أ

َ
تعابیر »ِمْنُهْم«، »ِمْنُکْم«، »ِمْن أ

می دهند که خداوند همواره برای مردم جامعه، رهبرانی مردمی و از جنس خوِد مردم 
برانگیخته است. رهبرانی که نه در کاخهای آنچنانی، بلکه در میان مردم عادی زندگی 

گاهی داشتند.  می کردند و در نتیجه از مشکالت آنان نیز آ
بنابراین، مدیران ارشد جامعه اسالمی باید افرادی باشند که در میان مردم زندگی کرده 
کثریت مردم باشد و با مشکالتی  ک و سایر امکانات زندگی شان شبیه ا باشند؛ غذا، پوشا

کثریت مردم با آنها مواجهند، آشنا باشند. که ا
2- نرمخویی با مردم

گی دیگر دولت انقالبی، تواضع و نرم خویی با مردم است. مسئول انقالبی نباید »اراده  ویژ
علّو« داشته باشد و نسبت به سایر مؤمنین در خود احساس برتری کند. مسئول انقالبی 

باید تواضع نسبت به مؤمنین دیگر در همه گفتارها و رفتارهایش نمایان باشد. 
کرم صلی اهلل وعلیه وآله وسلم می فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر ا

»َو اْخِفْض َجناَحَك ِلْلُمْؤِمِنیَن؛ و بال خویش را براى مؤمنان فرو گستر.«)حجر: 		(
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َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن؛ و براى آن مؤمنانی که 
َ
»َو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن اّت

تو را پیروى کرده اند، بال خود را فرو گستر.«)شعراء: 	5۱(
اولین و بدیهی ترین دلیل ضرورت نرمخویی برای یک مسئول، این است که 
گی جلب محبت مردم نسبت به نظام اسالمی را درپی خواهد داشت؛  این ویژ
و بالعکس، خشن بودن مسئول نسبت به مردم، موجب دوری و عدم حمایت 

مردم از او و بدبینی نسبت به نظام اسالمی خواهد بود: 
وا ِمْن 

ُ
ا َغِلیَظ اْلَقْلِب الْنَفّض

ً
»َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اهلِل ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفّظ

[ شدى، و  َحْوِلَك؛ پس به ]برکِت [ رحمت الهی، با آنان نرمخو ]و ُپر ِمهر
کنده می شدند.«  گر تندخو و سختدل بودى قطعًا از پیرامون تو پرا ا

)آل عمران: 95۱( 
امام امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه خطاب به یکی از کارگزارانشان می فرمایند: 

ِلْن  َلُهْم  َجاِنَبَك ، َو اْبُسْط َلُهْم َوْجَهَك، َو 
َ
»َفاْخِفْض َلُهْم َجَناَحَك، َو أ

 َیْطَمَع اْلُعَظَماُء ِفی َحْیِفَك 
َ

ی  ال ْظَرِة، َحّتَ ْحَظِة َو الّنَ
َ
آِس َبْیَنُهْم ِفی الّل

َعَفاُء ِمْن َعْدِلَك َعَلْیِهْم؛ بالهاى محّبت و حمایتت 
ُ

َس الّض
َ
 َیْیأ

َ
َلُهْم، َو ال

را براى آنها بگستران و در برابر همه متواضع باش، چهره خویش 
. مساوات را در میان آنها حتی در نگاه ها و  را براى آنها گشاده دار
مشاهده با گوشه چشم رعایت نما، تا بزرگان و زورمندان کشور در 
نقض عدالت به نفع آنها طمع نورزند و ضعفا از عدالت تو مأیوس 

نشوند.«)نهج البالغه؛ نامه	7(
و در نامه به جناب مالک اشتر می فرمایند: 

 َتُکوَنّنَ 
َ

ْطَف ِبِهْم، َوال
ُ
َة َلُهْم، َوالّل ِة، َواْلَمَحّبَ ِعّیَ ْحَمَة ِللّرَ ْشِعْر َقْلَبَك  الّرَ

َ
»َوأ

یِن،  ٌخ َلَك ِفی الّدِ
َ
ا أ ُهْم ِصْنَفاِن: ِإّمَ

َ
ْکَلُهْم، َفِإّن

َ
َعَلْیِهْم َسُبعًا َضاِریًا َتْغَتِنُم أ

ا َنِظیٌر َلَك ِفی اْلَخْلِق؛ و قلب خویش را کانون رحمت و محّبت و  ِإّمَ َو
لطف به رعیت قرار ده و در مورد آنان همچون درنده اى مباش که 
خوردنشان را غنیمت شمارى، زیرا آنها دو گروهند یا برادر دینی 
تواند و یا انسان هایی که در آفرینش شبیه تو هستند )در هر حال 
باید حقوق آنها را محترم بشمارى و بدان(.« )نهج البالغه؛ نامه ۳5(

آیت اهلل جوادی آملی در توضیحی پیرامون چگونگی نرمی و تواضع با مردم 



8484

39

شاخصه های دولت 
مردمی و دولت 
غیرمردمی در آیات 
 قرآن و روایات
 اهل بیت )علیهم السالم(

دکتر علیرضا معاف 

تیر ماه 1401
هيأت رزمندگان اسالم

می فرمایند:
»نرم بودن دو قسم است: ۱. نرمی از روی ضعف 	. نرمی از روی بزرگواری. 
ٍة َعَلی 

َ
گر با کسی نرم رفتارند از باال اظهار انعطاف می کنند: »َاِذّل مجاهدان نستوه، ا

الُمؤِمنین«. افرادی که آن اندازه قدرت دارند که مجاهد فی سبیل اهلل باشند و از 
سرزنش هیچ کس نترسند، از موضع برتر و باال عمل می کنند و نرمی آن ها نسبت 
ٍة َعَلی 

َ
به مؤمنان، نرمش از باالست... راز کاربرد حرف »علی« در اینجا: »َاِذّل

الُمؤِمنین« نیز همین مطلب است.« )تسنیم؛ ج	۳، ص9	(
3- عذرخواهی از مردم، یکی از نشانه های تواضع

یکی از نشانه های تواضع مسئولین در برابر مردم، عذرخواهی آنها در مواردی است که در 
سیاستگذاری یا اجرا، دچار خطا و اشتباه شده اند. طبق فرمایش امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه  
این کار عالوه بر نتایج معنوی و روحی آشکار برای مسئولین، موجب اعتماد بیشتر مردم 

به مسئولین نیز خواهد شد:  
صِحر َلُهم ِبُعذِرَك ، َواعِدل َعنَك ُظنوَنُهِم 

َ
ُة ِبَك َحیفًا َفأ ِعّیَ ِت الّرَ »إن َظّنَ

إعذاراً َتبُلُغ ِبِه  ِتَك، و ِبِإصحاِرَك؛ َفِإّنَ فی ذِلَك ِریاَضًة ِمنَك ِلَنفِسَك، َوِرفقًا ِبَرِعّیَ
گر شهروندان ]در کارى [ به تو گمان ستم  ؛ ا حاَجَتَك ِمن َتقویِمِهم َعَلی الَحّقِ
، سوء ظّن آنان را از  بردند، عذرت )دلیلت( را برایشان آشکار ساز و با این کار
خود برطرف کن؛ چرا که با این رفتار، نفس خود را رام کرده، با شهرونداْن مدارا 
کرده اى، و به سبب عذرخواهی، به حاجت خویش در استوار داشتن آنان بر 

مسیر حق، دست یافته اى.«)نهج البالغه؛ نامه۳5(
4- ارتباط بی واسطه و بدون حائل با مردم 

کارگزاران حکومت اسالمی باید پس از مسئولیت نیز از مردم فاصله نگیرند و دائمًا با آنان 
ارتباط نزدیک داشته باشند. ارتباط مستقیم پیامبر اسالم صلی اهلل وعلیه وآله وسلم با مردم آنقدر 
زیاد بود و ایشان آنقدر پای سخن مردم می نشست که این رفتار ایشان موجب تمسخر 

و سرزنش منافقان شد:
ُذُن َخْیٍر َلُکْم ُیْؤِمُن ِباهلِل َو ُیْؤِمُن 

ُ
ُذٌن ُقْل أ

ُ
ِبّیَ َو َیُقوُلوَن ُهَو أ ِذیَن ُیْؤُذوَن الّنَ

َ
»َو ِمْنُهُم اّل

ِلیٌم؛ 
َ
ِذیَن ُیْؤُذوَن َرُسوَل اهلِل َلُهْم َعذاٌب أ

َ
ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو اّل

َ
ِلْلُمْؤِمِنیَن َو َرْحَمٌة ِلّل

و از آنان)منافقان( کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند: او )سراپا( 
گوش است )و حرف هرکس را که با او سخن می گوید، می پذیرد(! بگو: او گوش 
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خوبی براى شماست، خدا را )در همه گفتارش( تصدیق می کند و به 
مؤمنان اعتماد می ورزد و براى کسانی از شما که ایمان آورده اند رحمت 
است و کسانی که فرستاده خدا را آزار می دهند براى آنها عذابی دردناك 

خواهد بود.«)توبه/۱6(
اشتر  مالک  جناب  به  معروفشان  نامه  در  سالم اهلل علیه  امیرالمؤمنین  امام 

می فرمایند:
ُغ َلُهْم ِفیِه َشْخَصَك، َوَتْجِلُس  »َواْجَعْل ِلَذِوی  اْلَحاَجاِت  ِمْنَك ِقْسمًا ُتَفّرِ
ِذی َخَلَقَك، َوُتْقِعُد َعْنُهْم ُجْنَدَك 

َ
ِ اّل

َلُهْم َمْجِلسًا َعاّمًا َفَتَتَواَضُع ِفیِه هلِلَّ
ُمُهْم َغْیَر ُمَتَتْعِتٍع،  َمَك ُمَتَکّلِ ی ُیَکّلِ ْحَراِسَك َوُشَرِطَك؛ َحّتَ

َ
ْعَواَنَك ِمْن أ

َ
َوأ

َفِإّنِی َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( َیُقوُل ِفی َغْیِر َمْوِطٍن، 
ُه ِمَن اْلَقِوّیِ َغْیَر ُمَتَتْعِتٍع؛ براى 

ُ
ِعیِف ِفیَها َحّق

َ
ُیْؤَخُذ ِللّض

َ
ٌة ال ّمَ

ُ
َس أ

َ
َلْن ُتَقّد

کسانی که به تو نیاز دارند وقتی مقرر کن که شخصًا به نیاز آنها رسیدگی 
کنی و مجلسی عمومی و همگانی براى آنها تشکیل ده؛ در آن مجلس 
براى خدایی که تو را آفریده است تواضع کن و لشکریان و معاونانت اعم 
از پاسداران و نیروى انتظامی را از آنها دور ساز تا هر کس بخواهد بتواند 
با صراحت و بدون ترس و لکنت زبان، سخن خود را با تو بگوید زیرا من 
بارها از رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله وسلم این سخن را شنیدم که می فرمود: 
»امتی که در آن حق ضعیف از زورمند با صراحت گرفته نشود هرگز روى 

کی را نخواهد دید.« )نهج البالغه؛ نامه۳5( قداست و پا
دوری از مردم، عواقب جبران ناپذیری برای جامعه اسالمی به دنبال خواهد 
گاهی از مشکالت واقعی مردم  داشت. مهم ترین آنها، تغییر اولویت ها و عدم آ
، دوری  است. امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه در بخش دیگری از نامه به مالک اشتر
زمامداران از مردم را موجب تغییر اولویت های آنان در رسیدگی به مشکالت 

مردم می دانند:
ِة َعِن 

َ
ِتَك، َفِإّنَ اْحِتَجاَب اْلُوال َلَن  اْحِتَجاَبَك َعْن َرِعّیَ ا َبْعُد َفاَل ُتَطّوِ ّمَ

َ
»َوأ

؛ َوااِلْحِتَجاُب ِمْنُهْم َیْقَطُع  ُموِر
ُ ْ
ُة ِعْلٍم ِبال

َ
یِق، َوِقّل ِة ُشْعَبٌة ِمَن الّضِ ِعّیَ الّرَ

 ، ِغیُر ، َوَیْعُظُم الّصَ َعْنُهْم ِعْلَم َما اْحَتَجُبوا ُدوَنُه َفَیْصُغُر ِعْنَدُهُم اْلَکِبیُر
َوَیْقُبُح اْلَحَسُن، َوَیْحُسُن اْلَقِبیُح َوُیَشاُب اْلَحّقُ ِباْلَباِطِل؛ و اما بعد )از این 
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، زیرا پنهان ماندن  ( هیچ گاه خود را در زمانی طوالنی از رعایا پنهان مدار دستور
 ) زمامداران از چشم رعایا موجب نوعی کم اطالعی نسبت به امور )مردم و کشور
می شود و آنها را از آنچه نسبت به آن پنهان مانده اند بی خبر می سازد؛ در نتیجه 
مسائل بزرگ نزد آنان کوچك و امور کوچك در نظر آنها بزرگ می شود؛ کار خوب، 
زشت جلوه می کند و کار زشت، خوب؛ و حّق و باطل با یکدیگر آمیخته می شود.« 

)نهج البالغه؛ نامه۳5(
5- احساس مسئولّیت و دغدغه حل مشکالت مردم 

گی های مهم یک مسئول انقالبی و مردمی است. »احساس  »احساس مسئولّیت« از ویژ
مسئولّیت«، یعنی برای اصالح دین و دنیای مردم دغدغه داشتن و همین دغدغه است 
که مسئول انقالبی را در عمل، وادار به تالش مجاهدانه برای حل مشکالت مردم می کند. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره تلویحی به عملکرد برخی مسئولین اجرائی کشور فرمودند: 
آنان همواره  که  بود  بگونه ای  گر احساس مسئولیت در مسئوالن  »ا
نشان  داشتند،  مجاهدت  و  گرایی  هدف   و  تالش  و  کار  دغدغه ی 
گر  می دهد آنان در خطوط اصلی حکومت اسالمی حرکت می کنند اما ا
ج  برخالف این بود باید بدانیم که از چارچوب های حکومت اسالمی خار

شده ایم.«)	۱/۱	/59(
کرم صلی اهلل وعلیه وآله وسلم ، برای اصالح جامعه سر از پا  مسئول انقالبی باید همچون پیامبر ا

نشناسد:
گویی  َسفًا؛ 

َ
َك باِخٌع َنْفَسَك َعلی  آثاِرِهْم ِإْن َلْم ُیْؤِمُنوا ِبهَذا اْلَحِدیِث أ

َ
»َفَلَعّل

گر به این گفتار  می خواهی بخاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هالك کنی ا
ایمان نیاورند!«)کهف/6(

 َیُکوُنوا ُمْؤِمِنین ؛ گویی می خواهی جان خود را از شدت 
َ
اّل

َ
َك باِخٌع َنْفَسَك أ

َ
»َلَعّل

اندوه از دست دهی بخاطر اینکه آنها ایمان نمی آورند.«)شعراء/۳(
و همچون پیامبر صلی اهلل وعلیه وآله وسلم ، از رنج های روحی و معیشتی مردم در رنج باشد: 

ْم َحِریٌص َعَلْیُکْم ِباْلُمْؤِمِنیَن  ْنُفِسُکْم َعِزیٌز َعَلْیِه ما َعِنّتُ
َ
»َلَقْد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أ

َرُؤٌف َرِحیٌم؛ به یقین، رسولی از جنس خودتان بسویتان آمد که رنجهاى شما 
بر او سخت است؛ و نسبت به هدایت شما حریص است؛ و نسبت به مؤمنان، 

رئوف و مهربان است!«)توبه/ ۱		(
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تأمل در این آیه شریفه نشان می دهد که راز دغدغه مند بودن چنین مسئولی 
ْم َحِریٌص َعَلْیُکْم(، همان »از جنس مردم بودن« اوست )َرُسوٌل  )َعِزیٌز َعَلْیِه ما َعِنّتُ
ْنُفِسُکْم(. به عبارت دیگر، تنها مسئولی نسبت به مردم جامعه اش احساس 

َ
ِمْن أ

مسئولّیت می کند که زندگی اش از جنس مردم باشد. با زندگی اشرافی، احساس 
مسئولّیتی برانگیخته نمی شود.

کاری و جهاد برای نظام اسالمی در  انقالبیون مسئولّیت پذیر، همواره آماده فدا
همه عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند. حضور در جبهه های 
جنگ، هجرت به مدینه، کمک کردن به مهاجران، کمک مالی به جبهه ها و 
انفاق به نیازمندان، جزء شاخصه های مسئولّیت پذیری در صدر اسالم بود. 

خداوند در آیات متعدد قرآن از این افراد تجلیل می نماید:
ِذیَن آَوْوا َو َنَصُروا 

َ
ِذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا ِفی َسِبیِل اهلِل َو اّل

َ
»َو اّل

ا َلُهْم َمْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َکِریٌم؛ و آنها که ایمان آوردند 
ً

ولِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّق
ُ
أ

و هجرت نمودند و جهاد در راه خدا کردند، و آنها که پناه دادند و یارى 
کردند، آنان مؤمنان حقیقی اند، براى آنها آمرزش )و رحمت خدا( و روزى 

شایسته اى است.«)انفال/ ۴7(
ْعَظُم 

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
ِذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا ِفی َسِبیِل اهلِل ِبأ

َ
»اّل

ولِئَك ُهُم اْلفاِئُزوَن؛ آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند 
ُ
َدَرَجًة ِعْنَد اهلِل َو أ

و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند مقامشان نزد خدا برتر 
است و آنها به موهبت عظیم رسیده اند.«)توبه/	۰(

بی شّک امروزه، عالوه بر جهاد با دشمنان خارجی، جهاد برای رفع مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم نیز یکی از اصلی ترین شاخصه های 

مسئولّیت پذیری مسئوالن است.
ح صدر در برابر مردم 6- شر

از آنجا که یک مدیر سیاسی بیش از همه در معرض ارتباط با مردم، اطرافیان، 
منتقدان و ... است، بنابراین وجود این توان مندی روحی در او امری بسیار الزم 

و ضروری است. امام رضا سالم اهلل علیه در روایتی شریف می فرماید: 
َح َصدَرُه لذلَك؛ به  عّز وجّل اُلموِر عباِدِه َشر »إّن العبَد إذا اختاَرُه اهلل ُ
راستی چون خداوند بنده اى را براى اصالح کار بندگان خود انتخاب کند، 

»احساس 
مسئولّیت«،  یعنی 
برای اصالح دین و 

دنیای مردم دغدغه 
داشتن و همین 

دغدغه است که 
مسئول انقالبی را 
در عمل، وادار به 
تالش مجاهدانه 

برای حل مشکالت 
مردم می کند.
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به او شرح  صدر عطا کند.«)عیون أخبار الرضاعلیه السالم؛ ترجمه آقا نجفی، ج ۱، ص۳6۱( 
همچنین امیرالمؤمنینعلیه السالم  در روایتی نورانی -که پیش از این از قول رهبرانقالب بیان 

شد- می فرمایند: 
»آلة الّرئاسة سعة الّصدر؛ سعه صدر ابزار ریاست است.«)نهج البالغه؛ حکمت 

 )67۱
و دولتمردی که از این ابزار بی بهره باشد، دولتش در معرض آسیب های جدی خواهد 

که به تعبیر یکی از شارحین نهج البالغه: بود؛ چرا
»ریاست در معرض برخورد با پیشامدهاى مهم و خطرات بزرگ و حاالت 
مختلف تازه اى است. پس هرکس تاب تحمل این امور را نداشته و داراى 
گزیر، در برابر آنها از پا در آید و از آنچه با آن روبرو می شود  سعه صدر نباشد، نا
بترسد و از چاره جویی ناتوان باشد، و این خود باعث نابودى دولت و زوال 

ریاست اوست.«)ترجمه و  شرح  نهج البالغه ابن میثم بحرانی، ج 5، ص75	(  
همچنین، حضرت در بیانی دیگر می فرمایند: 

؛ به وسیله بردباری، یاران انسان زیاد می شوند.«)میزان  »بالِحلِم َتکُثُر الْنصاُر
الحکمه؛ حدیث ۴۰5۴( 

در واقع »مفهوم مخالف« این سخن این است که با عدم بردباری، حامیان انسان از دور 
کنده می شوند.  او پرا

رهبرانقالب در توصیه شان به دولتمردان می فرمایند: 
»یك جمله ى دیگر هم در باب مدیریت عرض بکنیم. خوب، من گاهی اوقات 
گالیه هائی می شنوم که دوستان دولت از بعضی از دستگاه هاى دیگر دارند؛ 
خیلی اوقات هم حق با شماهاست ... لیکن در عین حال که ممکن است یك 
موارد بیشترى را شما محق باشید، یك جاهائی هم ممکن است انتقاد وارد باشد؛ 
بنابراین انتقادپذیرى را در خودتان نهادینه کنید. باید جورى باشد که مسئولین 
، سخت هم  دولتی انتقادپذیرى را در نفس خودشان پذیرا باشند. البته این کار
«)نهج  هست، اما باید با سعه ى صدر برخورد کرد، که: »آلة الّرئاسة سعة الّصدر
گر بخواهید  البالغه؛ حکت 67۱(. البته ریاست به معناى آن باالنشینی ها نیست. ا
مدیریت کنید، ناچارید سعه ى صدر داشته باشید و یك چیزهائی را تحمل 

کنید.«)	/6/	9(
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ح صدر در قرآن کریم   شر
ح صدر برای رهبری جامعه برخوردار  هرجند همه پیامبران الهی از ابزار شر
ح  ، به شکل خاص، به مسئله »شر بودند، اما قرآن کریم در مورد دو پیامبر
« اشاره فرموده است: پیامبر اسالم صلی اهلل وعلیه وآله وسلم و حضرت موسی؛ دو  صدر
پیامبری که اتفاقًا - آنگونه که از برخی آیات قرآن نیز برمی آید- اّمتشان نیز از 
برخی جهات مانند آزار دادن و عدم اطاعت، شبیه و نزدیک به هم بودند. اولین 
دعای حضرت موسی  از خداوند پس از مبعوث شدن به پیامبری، درخواست 

»شرح صدر« بود: 
گشاده  را  سینه ام  پروردگارا،  گفت:  َصْدِری ؛  ِلی  ْح  اْشَر َرّبِ  »قاَل 

گردان.«)طه/	5(
کرم صلی اهلل وعلیه وآله وسلم نیز می فرماید:  و در مورد پیامبر ا

ْح َلَك َصْدَرَك؛ آیا ما به تو شرح صدر عطا نکردیم؟«)انشراح/۱(  َلْم َنْشَر
َ
»أ

7- توجه و رسیدگی به طبقه محروم و مستضعف
مهمترین دغدغه مسئوالن دولت اسالمی باید رسیدگی به طبقه مستضعفی 

باشد که دستشان به جایی  نمی رسد:
»سپس خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، که 
که عبارتند[ از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران،  هیچ چاره اى ندارند، ]
دردمندان. همانا در این طبقه محروم گروهی خویشتن دارى کرده، 
و گروهی به گدایی دست نیاز بر می دارند...و تو مسئول رعایت آن 
می باشی. مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان باز دارد، 
که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم، عذرى براى ترك مسئولّیت هاى 
کوچك تر نخواهد بود. همواره در فکر مشکالت آنان باش، و از آنان 
روى بر مگردان، به ویژه امور کسانی را از آنان بیشتر رسیدگی کن که از 
کوچکی به چشم نمی آیند و دیگران آنان را کوچك می شمارند و کمتر به 
تو دسترسی دارند. براى این گروه، از افراد مورد اطمینان خود که خدا 
ترس و فروتنند فردى را انتخاب کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان 
را به تو گزارش کنند. ...پس بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص 
ده که به تو نیاز دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگی کنی، و در مجلس 

مهمترین دغدغه 
مسئوالن دولت 

اسالمی باید 
رسیدگی به طبقه 

مستضعفی باشد که 
دستشان به جایی 

نمی رسد.
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عمومی با آنان بنشین و در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش، و سربازان و 
یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب 
در سخن گفتن با تو گفتگو کند، من از رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم بارها شنیدم 
که می فرمود: »مّلتی که حق ناتوانان را از زورمندان، بی اضطراب و بهانه اى باز 
نستاند، رستگار نخواهد شد«. پس درشتی و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار 
کن، و تنگ خویی و خود بزرگ بینی را از خود دور ساز تا خدا درهاى رحمت خود 
را به روى تو بگشاید، و تو را پاداش اطاعت ببخشاید، آنچه به مردم می بخشی بر 
گر چیزى را از کسی باز می دارى با مهربانی و پوزش خواهی همراه  تو گوارا باشد، و ا

باشد.«)نهج البالغه/ نامه ۳5(
امام خمینی )ره( نیز در چند موضع وصیت نامه الهی- سیاسی خود به اهتمام مسئولین 

به رسیدگی به طبقه مستضعف سفارش کرده اند: 
»و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را 
بدانید و در خدمتگزارى به آنان خصوصًا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان 
که نور چشمان ما و اولیاى نعم همه هستند و جمهورى اسالمی رهاورد آنان و 
کاریهاى آنان تحقق پیدا کرد و بقاى آن نیز مرهون خدمات آنان است،  با فدا

فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید.«
و در سخن دیگری می فرمایند: 

»و به همه در کوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا 
و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ 
ستمشاهی و خان خانی در رنج و زحمت بوده اند. و چه نیکو است که طبقات 
تمکن دار به طور داوطلب براى زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند. 
و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است. و از انصاف به دور است که 
یکی بی خانمان و یکی داراى آپارتمان ها باشد.«)وصیتنامه الهی سیاسی امام 

خمینی)ره((
مقام معظم رهبری در توصیه به دولتمردان می فرمایند:

»البته همه ى افراد ملت و جامعه را باید خدمت کرد؛ اما مراد عمدتًا طبقه ى 
 

ً
محرومند که باید مورد توجه خاص براى خدمت قرار بگیرند؛ به دو دلیل: اوال

چون احتیاجشان بیشتر است و عدل این را اقتضا می کند؛ ثانیًا چون پشتیبانی 
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آنها از نظام، جدى تر و همیشگی تر است و از اول این طور بوده است. 
در جبهه ها چه کسانی بودند؟ نسبتها را مالحظه بکنید؛ خیلی از این 
پول داران، از این مرفهان جامعه، از این بی دردها و بی احساس ها، 
هشت سال جنگ آمد و رفت، اما این ها جنگ را حس نکردند؛ همان 
گر چهار روز هم آن شهر مورد  غذا، همان راحتی و همان آرامش! ا
تهاجمی بود، سوار ماشینشان می شدند و به یك جاى دیگر می رفتند 
و راحت استراحت می کردند؛ نفهمیدند که بر سر این مملکت چه 
گذشت! این ها آن مردمی نیستند که دولت و دستگاه ها باید براى 
خدمت به آن ها خودُکشان کنند. نه، آن کس که جنگ و بمباران و 
محاصره ى اقتصادى و کم آبی و کم برقی و گرانی و سایر مشکالت را با 
همه ى وجود در این ده، دوازده سال احساس کرده، در درجه ى اول او 
باید مورد توجه باشد. مردم که می گوییم، یعنی این ها؛ همان عامه یی 
که امیر المؤمنین )سالم اهلل علیه( در آن فرمان تاریخی شان به مالك 
اشتر فرمودند که »عامه« را داشته باش، »خاصه« را رها کن. عامه، 
یعنی همان هایی که در جنگ با تو هستند، در مشکالت با تو هستند، 
سختی ها را با تو تقسیم می کنند، غم تو را از دلت می زدایند، خودشان 
را سپر بالى تو قرار می دهند و صادقند؛ نه عافیت طلب هاى ُپرروِى 
ُپرخوِر ُپرخواهی که هیچ وقت هم قانع نمی شوند. تا وقتی که خیرى به 
آ نها برسد، تو را می خواهند؛ به مجرد اینکه ذره یی کم شود، رویشان را 

برمی گردانند.«)	۰7/5/۳(
گی های دولت غیر مردمی غیرانقالبی ب( ویژ

1- مسئولّیت ناپذیری و تنبلی
از سوی دیگر باید گفت از آیات متعدد قرآن کریم برداشت می شود که یکی 
از شاخصه های اصلی جریان غیر مردمِی غیر انقالبی، که به دو گروه عمده 
»بیماردالن« و »منافقان« تقسیم می شوند، مسئولّیت ناپذیری و بی تفاوتی 
در برابر مشکالت مردم و نظام اسالمی و فرار از اجرای دستورات ولّی مسلمین 
است. خداوند متعال در برخی آیات قرآن، از کسانی که با تنبلی، کسالت، بی 
حوصلی و کراهت، از زیر بار مسئولّیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 
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شان شانه خالی می کنند، با تعبیر »قاعدین« )نشستگان بر جای خود( و مشتقات آن، 
توصیف نموده است. 

نمونه ای از این بی مسئولّیتی و بی تفاوتی و تنبلی و راحت طلبی، در دوره خالفت خلیفه 
خ داد؛ که حتی در دوره خلفای پیش از او هم نظیر نداشت و موجب شورش  سوم ر

سراسری مردم علیه او شد که به تعبیر امیرالمؤمنینعلیه السالم: 
َکَبْت ِبِه ِبْطَنُتُه ؛ تا وضع  ْجَهَز َعَلْیِه َعَمُلُه َو 

َ
ِن اْنَتَکَث َعَلْیِه َفْتُلُه َو أ

َ
»ِإَلی أ

بگونه ای شد که آنچه رشته بود از هم گسست و عملکردش کار او را ساخت 
و شکمبارگیش او را بر زمین کوبید.«)نهج البالغة؛ خطبه۳(

بی مسئولّیتی جریان غیرانقالبی در عرصه های مختلفی بروز می یابد که در ادامه به 
تفکیک بررسی خواهند شد.

2- مسئولّیت ناپذیری در مسائل فرهنگی
کمّیت فرهنگ  جریان غیرانقالبی در مسائل فرهنگی مسئولّیت ناپذیر است و برای حا
د به نصرت الهی  اسالم ناب در جامعه تالشی نمی کند. قرآن کریم درباره مؤمنینی که مؤّیَ

هستند می فرماید:
َمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن 

َ
کاَة َو أ الَة َو آَتُوا الّزَ قاُموا الّصَ

َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهْم ِفی ال ّنَ

َ
ِذیَن ِإْن َمّک

َ
»اّل

؛ یاران خدا کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت  ُموِر
ُ ْ
ِ عاِقَبُة ال

اْلُمْنَکِر َو هلِلَّ
بخشیدیم نماز را بر پا می دارند و زکات را ادا می کنند و امر به معروف و نهی از منکر 

می نمایند و پایان همه کارها از آن خدا است.«)حج/۱۴(
منظور از »اقامه نماز« در این آیه شریفه و بسیاری از آیات سیاسی- اجتماعی دیگر قرآن، 
»برپا داشتن نماز در جامعه« است.)تفسیر تسنیم؛ ج۴، ص۱۱5( بنابراین معنای این 
آیه شریفه این است که زمانی که مؤمنین انقالبی به حکومت می رسند، اولین هدف و 
سیاستگذاری آنان، تالش برای برپایی نماز در جامعه است. و طبیعتًا رسیدن به این 
هدف واال، نیازمند اجرای سیاست های فرهنگی متعّددی مبتنی بر مبانی اسالم ناب 

است.
از سوی دیگر، خداوند متعال در توصیف افراد غیرانقالبی می فرماید: 

الِة قاُموا ُکسالی ؛ )منافقان( چون بخواهند نماز را اقامه  »َو ِإذا قاُموا ِإَلی الّصَ
کنند، با کسالت اقامه می کنند.«)نساء: ۴۱	(

در این آیه شریفه، برخالف آیه پیشین، بجای بکار بردن مصدر »اقامه«)ثالثی مزید باب 
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افعال(، از مصدر »قیام« )ثالثی مجرد ماده »قام«( استفاده شده است. آیت اهلل 
جوادی آملی در توضیح این مطلب می فرمایند:

»آن جا که در مقام مذّمت است تعبیر به »قیام« می شود: »َو ِإذا قاُموا 
الِة قاُموا ُکسالی« )سوره نساء، آیه ۴۱	(، نه »اقامه«؛ یعنی  ِإَلی الّصَ
منافقان و بیمار دالن به سوی نماز می ایستند، نه آنکه بخواهند نماز را 
بر پا دارند و چون قیام آنان با کاهلی و سستی همراه است، خود قدرت 
ایستادن ندارد، چه رسد به اینکه بخواهند یا بتوانند عامل ایستادگی 

نماز شوند.«
، منافقان همانگونه به دلیل کفر و بی ایمانی فردی و شخصی،  به عبارت دیگر
گر به مسئولیتی  انگیزه ای برای ایستادن و خواندن نماز ندارند، به طریق اولی، ا
هم برسند، انگیزه ای برای برپایی نماز در جامعه نخواهند داشت و اصوًال 
سیاست گذاری های فرهنگی شان منجر به »اقامه نماز در جامعه« نخواهد 

که در این زمینه هیچ احساس مسئولّیتی نمی کنند. شد؛ چرا
3- مسئولّیت ناپذیری در مسائل اقتصادی

برخی آیات قرآن نیز به مسئولّیت ناپذیری جریان غیرانقالبی در مسائل 
اقتصادی اشاره دارد:   

ْن ُیجاِهُدوا 
َ
َکِرُهوا أ ُفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اهلِل َو 

َ
َح اْلُمَخّل »َفِر

ْنُفِسِهْم ِفی َسِبیِل اهلِل؛ تخّلف جویان )از جنگ تبوك،( از 
َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
ِبأ

مخالفت با رسول خدا صلی اهلل وعلیه وآله وسلم خوشحال شدند؛ و کراهت داشتند 
که با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد کنند.«)توبه/	۱(

از انجام مسئولّیت های  گاه، با فرار عامدانه  مسئوالن غیرانقالبی حتی 
اقتصادیشان، در پی دلسرد کردن مردم از نظام اسالمی هستند:

وا؛ 
ُ

ی َیْنَفّض ِذیَن َیُقوُلوَن ال ُتْنِفُقوا َعلی  َمْن ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َحّتَ
َ
»ُهُم اّل

آنها )منافقان( کسانی هستند که می گویند: به افرادى که نزد رسول 
کنده  خدا صلی اهلل وعلیه وآله وسلم هستند انفاق نکنید تا )از اطراف او( پرا

شوند.«)منافقون/7(
4- مسئولّیت ناپذیری در مسائل سیاسی

آیات متعددی نیز مسئولّیت ناپذیری این افراد در مسائل سیاسی را بیان 
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می نماید. شرکت در جنگ با دشمنان، باالترین مسئولّیت سیاسی بود که پیامبر 
صلی اهلل وعلیه وآله وسلم همه مؤمنین غیرمعذور را به آن دستور داده بود. در برخی آیات، کندی 

آنان از شرکت در جنگ مورد سرزنش قرار گرفته است:
ْرِض 

َ ْ
اَقْلُتْم ِإَلی ال

َ
ِذیَن آَمُنوا ما َلُکْم ِإذا ِقیَل َلُکُم اْنِفُروا ِفی َسِبیِل اهلِل اّث

َ
َها اّل ّیُ

َ
»یا أ

 َقِلیٌل؛ اى 
َ
اّل ِخَرِة ِإ

ْ
ْنیا ِفی ال

ُ
ِخَرِة َفما َمتاُع اْلَحیاِة الّد

ْ
ْنیا ِمَن ال

ُ
َرِضیُتْم ِباْلَحیاِة الّد

َ
أ

کسانی که ایمان آورده اید، شما را چه شده است که چون به شما گفته می شود: 
ج می دهید؟ آیا به جاى آخرت به  »در راه خدا بسیج شوید«، ُکندى به خر
زندگی دنیا دل خوش کرده اید؟ متاع زندگی دنیا در برابر آخرت، جز اندکی 

نیست.«)توبه/۳	(
و در آیاتی دیگر، درخواست آنان از پیامبر صلی اهلل وعلیه وآله وسلم برای فرار از مسئولّیِت شرکت در 

جنگ، نکوهش شده است:
ْن َیُکوُنوا َمَع اْلَخواِلِف 

َ
ْغِنیاُء َرُضوا ِبأ

َ
ِذُنوَنَك َو ُهْم أ

ْ
ِذیَن َیْسَتأ

َ
ِبیُل َعَلی اّل َما الّسَ

َ
»ِإّن

َو َطَبَع اهلُل َعلی  ُقُلوِبِهْم َفُهْم ال َیْعَلُموَن؛ راه مؤاخذه تنها به روى کسانی باز است 
که )برای عدم حضور در جهاد( از تو اجازه می خواهند در حالی که بی نیازند 
)و امکانات کافی دارند( آنها راضی شدند که با متخلفان بمانند، و خداوند بر 

دلهایشان مهر نهاده لذا چیزى نمی دانند.«)توبه/۳9(
، نسبت به فرار آنان از میدان جنگ با دشمن هشدار داده شده  و در آیاتی دیگر
که گاه فرار از مسئولّیت، خسارات جبران ناپذیری برای  است؛)انفال/۱5-۱6( چرا
نظام اسالمی در پی دارد؛ همچنانیکه شکست در جنگ احد نتیجه همین مسئولّیت 

ناپذیری برخی از یاران پیامبر صلی اهلل وعلیه وآله وسلم بود:
ا ِبَغم ؛  ثاَبُکْم َغّمً

َ
ُکْم َفأ ْخرا

ُ
ُسوُل َیْدُعوُکْم ِفی أ َحٍد َو الّرَ

َ
»ِإْذ ُتْصِعُدوَن َو ال َتْلُووَن َعلی  أ

( از کوه باال می رفتید و به هیچ کس  )به خاطر بیاورید( هنگامی که )در حال فرار
نگاه نمی کردید، و پیامبر صلی اهلل وعلیه وآله وسلم از پشت سر شما را صدا می زد، پس )به 
سزای این کارتان( اندوه ها یکی پس از دیگرى به سوى شما روى آورد.« )آل 

عمران/۳5۱(
»هجرت«، مسئولّیت سیاسی دیگری بود که خدا و پیامبر صلی اهلل وعلیه وآله وسلم از مسلمانان 
کن مّکه خواسته بودند و مسلمانان غیرانقالبی از انجام آن شانه خالی می کردند. این  سا

افراد نیز در برخی قرآن کریم مورد سرزنش قرار گرفتند:



39

9595
تیر ماه 1401
هيأت رزمندگان اسالم

ی ُیهاِجُروا  ِذیَن آَمُنوا َو َلْم ُیهاِجُروا ما َلُکْم ِمْن َوالَیِتِهْم ِمْن َشْی ٍء َحّتَ
َ
»َو اّل

؛ و آنها که ایمان آوردند و  ْصُر یِن َفَعَلْیُکُم الّنَ َو ِإِن اْسَتْنَصُروُکْم ِفی الّدِ
مهاجرت نکردند هیچگونه والیت )و تعهد و مسئولیت( در برابر آن ها 
گر از شما در )حفظ( دین )خود( یارى  ندارید تا هجرت کنند و )تنها( ا

طلبند بر شما است که آنها را یارى کنید.«)انفال/7	(
5- مسئولّیت ناپذیری در سیاستگذاری ها و تقلید از مبانی غیرالهی

تدوین  عرصه  دولتمردان،  مسئولیت پذیری  عرصه های  از  دیگر  یکی 
سیاست های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... مبتنی بر مبانی وحیانی 
و عقالنی اسالم ناب انقالبی است. خداوند در ابتدای سوره مبارکه احزاب، پس 
از توصیه به پیامبرصلی اهلل وعلیه وآله وسلم ، که مسئولّیت اداره جامعه اسالمی را بر عهده 

دارد، به عدم اطاعت از کفار و منافقان، می فرماید:
ِبْع ما ُیوحی  ِإَلْیَك ِمْن َرّبَِك ِإّنَ اهلَل کاَن ِبما َتْعَمُلوَن َخِبیرًا؛ و از آنچه 

َ
»َو اّت

از سوى پروردگارت به تو وحی می شود پیروى نما که خداوند به آنچه 
گاه است.«)احزاب/	( انجام می دهید آ

این در حالیست که جریان غیرانقالبی برای انجام این مسئولّیت مهم و خطیر، 
هیچ تالشی نمی کند و تنها از سیاست های تدوین شده بیگانگان تقلید می کند 
و خود را ملزم به اطاعت از آن می داند. سیاست هایی که مبتنی بر مبانی غیر 

الهی تدوین شده است:
ْمِر َو اهلُل 

َ ْ
َل اهلُل َسُنِطیُعُکْم ِفی َبْعِض ال ِذیَن َکِرُهوا ما َنّزَ

َ
ُهْم قاُلوا ِلّل

َ
ّن

َ
»ذِلَك ِبأ

َیْعَلُم ِإْسراَرُهْم؛ این بخاطر آن است که آنها به کسانی که از نزول وحی 
الهی کراهت داشتند گفتند ما در بعضی از امور از شما پیروى می کنیم، 

در حالی که خداوند اسرار آنها را می داند.«)محمد/	6( 
کسانی  این آیه شریفه، حال »بیماردالن« را توصیف می نماید و منظور از »
که از نزول وحی الهی کراهت داشتند« نیز کّفار و دشمنان اسالم و انقالب 
ِذیَن 

َ
اسالمی پیامبر صلی اهلل وعلیه وآله وسلم هستند. به نظر می رسد بکار رفتن تعبیر »اّل

کید بر بیان مبانی معرفتی غیر  َل اهلُل« بجای مثاٌل »الذین کفروا«، تأ َکِرُهوا ما َنّزَ
الهی دشمنان اسالم است که بیماردالن غیر انقالبی خود را ملزم به تبعیت 
از آن مبانی و سیاست ها می دانند. )در اینجا به نظر می رسد علت اینکه این 



9696

39

شاخصه های دولت 
مردمی و دولت 
غیرمردمی در آیات 
 قرآن و روایات
 اهل بیت )علیهم السالم(

دکتر علیرضا معاف 

تیر ماه 1401
هيأت رزمندگان اسالم

« کردند، حضور آنان  ْمِر
َ ْ
بیماردالن، اطاعت از سیاست های دشمنان را مقید به »َبْعِض ال

گر جامعه اسالمی،  در جامعه اسالمی انقالبی تحت والیت رهبری الهی است. وگرنه، ا
« از سیاست های  جامعه ای انقالبی و رهبر آن رهبر انقالبی نباشد، آنان در »همه امور
«.( به همین دلیل است که در آیات  دشمنان تبعیت می کردند نه در »بعضی امور
، منافقان و بیماردالن، از سوی خداوند مورد  قبل از همین آیه شریفه و در آیات دیگر
توبیخ قرار گرفته اند که چرا در قرآن تدّبرنمی کنند و سیاست هایشان را از مبانی قرآنی 
اخذنمی نمایند؟ قرآنی که برخالف نسخه های بشری غیر الهی، هیچ اختالف و تناقضی 

در مبانی آن یافت نمی شود:
ْقفاُلها؛ چرا )این بیماردالن( در قرآن تدّبر 

َ
ْم َعلی  ُقُلوٍب أ

َ
ُروَن اْلُقْرآَن أ َفال َیَتَدّبَ

َ
»أ

نمی کنند؟ آیا بر دلهایشان قفل نهاده شده است.«)محمد/	۴(
ُروَن اْلُقْرآَن َو َلْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهلِل َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتالفًا َکِثیرًا؛ چرا )این  َفال َیَتَدّبَ

َ
»أ

گر از ناحیه غیر خدا بود اختالفات  منافقان( در قرآن نمی اندیشند؟ با اینکه ا
فراوانی در آن می یافتند.« )نساء/		(


