
مسئله جمعيت یک مسئله اعتقادی است

حجت االسالم وافی در بحث جمعيت و سبک زندگی شخصيت شناخته شده ای است. هم از لحاظ بحث ها و

مناظرات ایشان و هم سبک زندگی خاص ایشان با 10 فرزند. مصاحبه کوتاه ولی خواندنی ما با ایشان را در ادامه

مشاهده می کنيد:

در باره موضوع افزایش جمعيت و تشویق جامعه به فرزند آوری دو رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد به این

موضوع به مثابه یک سياست مقطعی در حيطه اجتماع و اقتصاد نگاه می کند و رویکرد دیگر موضوع تکثير

نسل را به عنوان مولفه ای از مولفه های سبک زندگی دینی می داند٬ نظر جنابعالی به عنوان کارشناس

متفاوت خرده  یک  جمعيت  بحث  به  من  نگاه  الرحيم٬  الرحمن  هللا  بسم  چيست؟  زمينه  این  در  اسالمی  معارف 

است.از نظر کارشناسان اقتصادی و حتی به ظاهر ممکن است با صحبت های رهبری تفاوت هایی داشته باشد. خب

ما قاعده ای داریم به عنوان نحن ابناءالدليل. یعنی هر دليلی قوی تر است آن را می پذیریم. یعنی االن تا ادامه ی مصاحبه

چيزی را می خوانيد که قابل تصور نيست و شاید برای اولين بار باشد که می شنوید. ما دو مورد داریم٬ یکی فرزندآوری و

دیگری افزایش فرزندآوری که به اعتقاد من هردوی این موارد نه بحث سياسی است نه بحث اقتصادی است و نه بحث

اجتماعی. اگر بخواهيم یک زمانی این بحران را حل کنيم که دولت ها نتوانند آن را تغيير دهند این را باید به عنوان یک

بحث اعتقادی جلو ببریم. وقتی بحث اعتقادی شد دیگر با تغيير دولت ها اعتقادات تغيير نمی کند. به نظر من این موضوع

در مقابل خدا عذر خواهی و  تاریخ  در مقابل  فرمودند من  پيش  لذاست که رهبری دو سال  اعتقادی است.  یک بحث 

می کنم. یعنی بحثی نيست که بشود از آن زود گذشت. من سه تا مناظره داشتم در رادیو معارف پيرامون این بحث با

افراد مخالف. هر کدام از طرفين که می خواستند بحث را به سمت مسائل اقتصادی یا حتی آمار دهی ببرند٬ من اجازه

ندادم٬ کسانی که می گویند جامعه50 سال دیگر پير می شود. من این روش را غلط ميدانم. اصال اگر کسی امروز بگوید

فرزند بياورید چون جامعه 50 سال دیگر پير می شود. ما به این نگاه تک بعدی می گویيم. اصال جامعه ی ما 50 سال دیگر

ده برابر می شود٬ به ما چه مربوط است؟ ما االن از لحاظ اعتقادی باید بحث کنيم که بچه ی زیاد خوب است یا بد؟ این

مقدمه ای بود که من فکر ميکنم اگر بخواهيم بحران را حل کنيم باید از لحاظ اعتقادی مسئله را حل کنيم. دست مسائل

اسالمی پر است. ما برای یک ليوان آب خوردن 17 تا حکم شرعی را باید رعایت کنيم مگر می شود برای تعداد فرزند و

سن ازدواج و ميزان مهریه و ... اسالم چيزی نداشته باشد؟ اما این که چرا سياست های دولت ها تغيير کرده من فکر

بچه این قصه شده که  نتایجش  از  یکی  گرفتيم  فاصله  از اسالم  ما هر جا  گرفتند.  فاصله  از اسالم  دولت ها  می کنم 

نياوریم. یک نتایج دیگری هم داشته مثل دوچرخه سواری زن ها و... . معلوم می شود ما در این مسائل اعتقادی نباید

نگاه مان به سياسيون باشد. مثل االن که دولت گفته ما ميخواهيم به 10 ميليون نفر سبد غذا بدهيم. غير از سبد کاال.

من رفتم پيگيری کردم دیدم سبد غذایی را فقط تا 3 فرزند می دهند. یعنی همين االن حمایت دولت تا سه فرزند است

منتها چون توده ی مردم درگير نيستند متوجه نمی شوند که دولت چه می کند؟ من خودم با یکی از مسئولين دولتی

از یکی  طرح  این  در  بدهيم.  انرژی  کارت  نقدی  یارانه  جای  به  می خواهيم  آینده  سال  از  می گفت  می کردم  صحبت 

ترفندهای شان این است که دوباره تا سه تا بچه را بيشتر خدمات ندهند. از این قضيه معلوم می شود دولت و مجلس

اصال در این فضا نيستند می خواهند موضوع را سياسی٬ اقتصادی  کنند که چون حضرت آقا گفته اند و ... . اما در قانون

93 و 94 یک بند در مورد کثرت نسل وجود ندارد. بله این سياست دولت ها نيست که می تواند این قصه را مشخص کند.

از مجلس کردند که  نژاد مطرح  احمدی  دکتر  آقا٬  از حضرت  قبل  را دو سال  افزایش جمعيت  بار بحث  اولين  برای  البته 

گرفته تا حوزه های علميه ایشان را له کردند. ایشان به عنوان اولين نفر بر اساس یک نگرانی دینی وارد ميدان شدند.

البته حضرت آقا نيز با زیرکی خاصی این موضوع را در سبک زندگی اسالمی قرار دادند چون در سبک زندگی اسالمی

تعداد درباره  می خواهيم  ما  اگر  و  است  فرزندان  تعداد  آن ها  از  یکی  که  مهم هستند٬  نيز  عوامل  و سایر  ازدواج  سن 

فرزندان بحث کنيم باید در یک پازلی صحبت کنيم به نام سبک زندگی اسالمی. در مجموع به نظرم شخص اولی که بر

ریاست زمان  در  رفسنجانی  هاشمی  آقای  کرد  پيگيری  را  نسل  تحدید  سياست  و  کرد  فعاليت  موضوع  این  عليه 

جمهوری اش بود. ببينيد من 18 سال است طلبه ام و از اول تا حاال در مسائل سياسی و اقتصادی با ایشان مشکلی

نداشتم. اما از همان اول در مسائل اعتقادی با ایشان مشکل داشتم. لذا از همان اول با ایشان مخالفت می کردم. پس

اولين نفر آقای هاشمی بود و دولت ایشان که آن وام چند صد ميليونی را از سازمان ملل گرفتند. البته من خودم به

آقای مرندی وزیر بهداشت گفتم رهبری از این موضوع عذر خواهی کرده اند شما هم به عنوان مجری طرح عذرخواهی

کنيد. گفت من اشتباهی نکرده ام که عذر خواهی کنم. با این توضيحات جواب سوال دوم من رو هم به نوعی

دادید. در بحث سياست گذاری فرمودید که این موضوع را باید در ذیل مسائل اعتقادی بررسی کنيم٬ اما در

سطح جامعه و مردم ریشه معضل وجود خانواده های بدون فرزند و تک فرزند را در مسائل اقتصادی مثل

گرانی مسکن٬ بيکاری و ... می دانيد یا مسائل اجتماعی و فرهنگی؟ شما با این سوال وارد بحثی می شوید



که خيلی بحث دقيق و مفصلی هست. من همه ی این حرف های شما را اصال قبول ندارم٬ البته استدالل هم می آورم.

مردم وقتی بچه نمی آورند٬ ریشه مشکل اقتصادی نيست٬ یک خرده گير در رنگ خدا در زندگی هاست. یعنی ميزان

اعتماد ما به خدا کم شده و این ها را بهانه می کنيم. من شخصا ده فرزند دارم و االن در قم مستاجرم. سال ها بچه هایم

بيمه نبودند و به ما کوپن نمی دادند. من جوان 32 ساله دو تا دخترم را عروس کردم. با این گزاره ها می خوام بگم که

همه ی این مشکالت بهانه است. اما به صورت جزئی باید بحث کنيم. شما اگر بگویی من مثال 1ميليون حقوق دارم٬ اگر

یک بچه باشه این طور٬ اگه شد دوتا نصف می شود و ... . من به عنوان نيمچه کارشناس دینی و کسی که درگير این

که این  نه  نمی دانم  دخيل  واقعا  نمی دانم.  دخيل  را  اقتصادی  اصال مسائل  فرزندآوری  و  ازدواج  بحث  در  است  مسئله 

و فرهنگی  معضالت  در  اگر  البته  است.  همين  اش  همه  خداست.  به  اعتماد  همه اش  بدهم  شعار  بخواهم 

به بيشتر  رسيدگی  برای  مثال  که  بياورند  بهانه  که  دارند  وجود  عده ای  باز  شویم٬  دقيق  هم  اجتماعی 

بيشتر آن ها  به  والدین  باشد٬ رسيدگی  بچه  کمتر  تعداد  روانی فرزند ميگویند که هرچه  و  مسائل روحی 

می شود؟ اوال من این مسئله را به شما بگویم که همان کسانی که این موضوع را مطرح می کنند در رسيدگی به یک

فرزند هم ناتوانند. یعنی این که اصال مفهوم تربيت را نمی دانند چيست؟ آن ها آخرش می گویند که بچه ام قرآن را حفظ

بنده 4سال و 7 ماه است که را داشت.  ویژگی ها  این  ... خب من ميگویم٬ عمر سعد که همه ی  و  کند  کند و سالم 

را ها  بچه  در  کنترلی  خود  ایجاد  های  روش  که  دارم  بهشت  گل های  نام  به  معارف  رادیو  در  برنامه  یک  چهارشنبه ها 

آموزش می دهم. این مسئله که آن هایی که این حرف ها را می زنند. اصال با مفهوم تربيت آشنا نيستند را با علم دارم

هم یکی اش  همين  در  چرا  پس  می کنم٬  تربيت  بهتر  باشم٬  داشته  بچه  یک  نميگویی  تو  مگر  دومًا  می کنم.  بيان 

مانده ای؟ 90 درصد کسانی که برای مشاوره پيش ما می آیند. یکی دوتا بچه بيشتر ندارند که البته این جواب نقضی

نرفته؟ ممکن باالتر ميرود پس چرا  باشيم٬ کيفيت  اگر ميگویی بچه ی کمتر داشته  تو  یعنی  به حرف خودشان.  است 

که آنهایی  می خواهيم.  تربيت  با  بچه ی  نمی خواهيم  ادب  با  بچه ی  که  ما  باشند.  داشته  ادب تری  با  بچه ی  است 

بچه هایشان را می فرستند مدرسه ی غيرانتفاعی ميگویند که بچه ما دعوا نمی کند. اتفاقا بچه باید مدرسه ای برود که

دعوا کند و بتواند مشکالتش را خودش حل کند. در یک جمله این ها دارند از بحث اصلی فرار می کنند و اال مفهوم تربيت

یک مفهوم کامال دقيق و مفصلی است. تربيتی که آن ها ميگویند ربطی به تربيتی که خدا و پيغمبر ميگویند ندارد. یک

عامل دیگر بحث تحصيالت است که هم جوان های دختر و هم پسر که ميخواهند تحصيالت تکميلی داشته

باشند. به نظر شما رابطه ی این فرآیند علم آموزی و نياز طبيعی به نام ازدواج چه گونه است؟ این همه

ازدواج دانشجویی داریم. دانشجوهایی که در حال تحصيل٬ ازدواج می کنند. بله عده زیادی از خانواده ها هستند که

با فرزنددار شدن بچه هاشان در دوران دانشجویی مخالفت می کنند و بعضی ها هم حتی با ازدواجشان

درس نمی توانند  ازدواج  از  بعد  ميگویند  اگه  چيست؟  مخالفت شان  دليل  ببينيم٬  باید  البته  بله.  می کنند.  مخالفت 

بخوانند٬ خب این همه از افرادی که حتی بچه هم دارند و درس می خوانند. خانم خود من بعد از ده تا بچه هنوز مشغول

به تحصيل است. باید ببينيم دليلشان چيست؟ اگر جو سازی و فضا سازی است که ما هم می توانيم جوسازی کنيم.

ضمن این که باید در بحث تحصيالت تکميلی هم بحث کنيم. االن جامعه ما گازش را گرفته به سمت درس خواندن هایی

بدون هدف. ما روی این ها حرف داریم که کجا دارند می روند و رشته ها چه هستند و چه می خواهند؟ من ارتباط دارم با

دانشگاه ها که می گویم. واقعا االن در دانشگاه ها از درس خواندن ها چه خبر است؟ بله٬ یک تعدادی دارند می خوانند

اما که چی؟ باید با این خانواده ها بحث کرد و دليلشان را شنيد و دانه دانه جواب داد. حضرت آقا در جایی دراین

تا دارد  نياز  و جامعه  آدم های معتقد درست نمی شود  تبعيت  با  افزایش نسل فقط  باره فرمودند موضوع 

شما نظر  به  بشود.  عوض  جامعه  عموم  نگاه  و  بشود  باز  ذهنی  های  گره  این  و  بشود  فرهنگ سازی 

فوری ترین اقدام برای باز شدن این گره های ذهنی چيست؟ یک مناظره ی منصفانه در رسانه با موضوع جمعيت

بياورم بچه  نمی خواهم  گفت  یکی  و  بياورید  بچه  فرمودند  رهبری  اگر  که  این  یعنی  مخالفين.  به  مطلق  آزادی  دادن  و 

نگویيم که این ضد انقالب است و ... . من بعد از همه ی این مراحل دارم ميگویم٬ معاون شهرداری تهران به من گفت

ما 11ميليارد خرج تبليغات افزایش جمعيت کردیم٬ حاال ببينيد چقدر بيشتر شده بچه آوری؟ خب اگه بخواهيم چکشی

یک دان٬  اقتصاد  یک  که  جمعه هاست  مناظره  برنامه  در  بحث  طرح  پيشنهادم  اولين  نمی دهد.  جواب  کنيم  عمل 

روانشناس٬ یک کارشناس دین٬ دوتا موافق٬ دوتا مخالف با هم در این موضوع مناظره کنند. مطمئن باشيد پر بيننده ترین

را طرف  دو  حرف  منصفانه  مردم  کند.  بحث  احساسی  نه  و  علمی  بياید  ميخواهد  هرکس  شد.  خواهد  علمی  بحث 

بشنوند. من فکر ميکنم این یک موجی در جامعه ایجاد ميکند که مفيد خواهد بود. البته من با آقای حيدری هم صحبت

کردم که قرار بود به مناظره برویم٬ اما چند هفته کنسل شد خب رسانه ای ها هم می ترسند که چون رهبری موضوع

را مطرح کرده اند٬ اگر طرف خراب کند. آبروریزی ميشود و ... . اما برای ميان مدت کار کردن روی نخبه ها ضروری است.

ما باید از حوزه شروع کنيم که هنوز طلبه های ما توجيه نيستند. بزرگان دین توجيه نيستند. ما اگر بتوانيم ده تا طلبه را

توجيه کنيم اینها بروند در ده تا روستا تبليغ کنند اتفاق بزرگی می افتد. مرحله ی سوم ساخت بعضی سریال هاست که

ما چندتا سناریو به صدا و سيما پيشنهاد داده ایم که ان شا� به توليد برسند. خيلی ممنونم از این که وقت تون رو

در اختيار ما قرار دادید.

کليه حقوق محفوظ است. راه بردی – پایگاه پژوهشی تحليلی
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