
 

 

 اتیبر آ دیبا تأک در خانواده نرم یسلطه بر نسل کش یالملل نیبرنامه نظام ب یبررس

 1یزهرا رمضان 

 دهیچک

در کشورها پرداخت؛ اما به  تیکاهش جمع یجنگ به اجرا لیاز قب یینظام سلطه و استعمار با برنامه ها  

 هودیدشمنان،  نی. در رأس ادیهدف متوسل گرد نیا یبرا یگرید یبودن جنگ، به روش ها نهیپر هز لیدل

اشاره  هودی یخود به دشمن المدر ک میمسأله دارد. قرآن کر نیبر تحقق ا یسع ق،یدق یزیبوده که با برنامه ر

جوامع  هیدر نسل و تغذ یکرده است. از نظر قرآن دشمن بیها ترغ یدشمن نینموده و مردم را در توجه به ا

با  یکرده است. آشنائ ادیداند که با عنوان الد الخصام از آن  یم یدشمن نیرا بزرگتر یدشمن نیبوده وا

مناسب  یمقابله با اهداف آنان و به کاربردن راهکارها یبرا ،سلطه یالملل نینظام ب یه ها ویاهداف و ش

مورد استفاده نظام سلطه، استفاده از  یها وهیش نیضرورت دارد. مهمتر شانینمودن توطئه ا یجهت خنث

 نیبه ا دنیرس یاست که برا یساز میجهت عق یمواد غذائ ریینگرش زنان، تغ رییتغ غات،یتبلرسانه جهت 

خصمانه که  یها ویش نیا یکوشد تا به بررس یمقاله م نیرا خرج نموده است. ا یالنک یها هیهدف سرما

 گردد، بپردازد. یم یمنجر به نسل کش

 خانواده ،نرم یسلطه، نسل کش ،یالملل نینظام ب :یدیکل واژگان

 طرح مسأله

 نیکه هم ردیامر از راه ازدواج صورت بگ نیا دینسل بوده است که با ادیاز اهداف خلقت انسان ازد یکی  

در امر اقتصاد،  تیرشد جمع نیباشد که ا یهر قوم وکشور و دولت یبرا یتواند قدرت بزرگ ینسل م ادیازد

 مؤثر باشد. اریتواند بس یجامعه و کشور م کیو اخالق  شرفتیپ ت،یامن

 نیدشمنان را متذکر شده است.ا یدشمن زیامر ن نیا یداده است و برا تیاهم اریبه رشد نسل بس قرآن

کشورها  گریسلطه شود و د یمتوجه کشورها شرفتیاست که تمام قدرت و پ نیها به جهت ا یدشمن

 یبه انحا تیجمع لبار از راه کنتر نیهدف ا نیتحقق ا یمستعمره آنها شوند تا بتوانند بهتر کنترل کنند. برا

 رنگیو با ن یو رشد اقتصاد شرفتیبانوان، به بهانه پ ییبایز ایو یمختلف وارد عمل شده اند. با ترفند دوست

 جهان به اجرا گذاشته اند. یخود را در اغلب کشورها یبرنامه ها هیکنترل سالمت تغذ

 یچه آثار و تبعات تیدولت ها جهت کاهش جمع نیا یریبه کارگ یها وهینکته توجه نمود که ش نیبه ا دیبا

که  یجوان وابسته است. زمان یرویاست که رونق اقتصادى به ن یهیتواند به دنبال داشته باشد. بد یرا م
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 یو سرزندگ ییایپو هیما ن. جواناکنندیاحساس خطر م ه،یها و صاحبان سرمادولت شوند،یم ریجوامع پ

 است. دهیجوان جوش یروهایاز دل ن زیو اقتصادى ن یاسیاجتماعى، س یهاجوامع هستند. اکثر جهش

به عنوان  یاستعمار یهاقدرت یاست که از سو یامسأله عمده یاسالم یجوان کشورها تیجمع شیافزا

 یهاقدرت گرید ینگران زین یغرب یمسلمانان در درون کشورها تیجمع شیشده است. افزا یخطر تلق کی

از مناسبات  یاریدر بس تواندیمسلمانان، م ادیو زاد ولد ز یینژاد اروپا تیجمع یبزرگ است. رشد منف

 تیکه در مقابل جمع ییهایریگمزبور اثر بگذارد. از موضع یاجتماعى و اقتصادى کشورها اسى،یس

مسأله در موارد  نیاست. ا یاسیفاکتور مهم در اقتدار س کی ت،یکه جمع دیآیبه دست م شود،یمسلمانان م

 هم صادق است. گرید

  یشناس مفهوم

 ینییتب یدینرم نسبت به واژگان کل ینظام سلطه در نسل کش یها وهیاست قبل از پرداختن به ش الزم

 .ردیصورت گ

 الملل نینظام ب-1

است. نظام  یو انتزاع ینیع یعنی المللنیروابط ب یدر رشته یکل یدو معنا ی، دارا المللنینظام ب مفهوم

طور منظم که به یالمللنیب گرانیباز ایها از دولت یاآن عبارت است از: مجموعه ینیع یدر معنا المللنیب

 باشندیمتقابل م یوابستگ یدارا گریکدینسبت به  یتا حد جهیقرار دارند و در نت گریکدیدر اندرکنش با 

 یژگیو نی(. بنابراردیپذیم ریو از آنها تاث گذاردیم ریتاث گرانیر دب گریهر باز یهاتیو فعال طیکه شرا یعنی)

عبارت )به دهندیهم پاسخ متوجه دارند و به گریکدیاست که آنها نسبت به  نیا گرانیباز نیمهم اندرکنش ا

نظام عبارت است از  ب،یترت نیمتقابل است(. بد یوابستگ یدارا زین گرانیباز نیا یریگمیتصم گرید

وجود  گرانیباز نیکه ا ینظام تا زمان نیدارند. ا گریکدیبا  یدرون وندیکه پ گرانیاز باز ینیع یامجموعه

 دگرگون شود.  نهاآ تیهو ای دینما رییتغ گرانیکه تعداد باز کندیم رییتغ یدارند، وجود دارد و تنها زمان

از  یامجموعه انیکه م ییندهایآن عبارت است از مناسبات و فرا یانتزاع یدر معنا المللنیمفهوم نظام ب اما

مناسبات و  نیکه از دل ا ییالگوها اشاره دارد به ژهیومفهوم به نیشده است. ا جادیا دهیتندرهم گرانیباز

 یواحد، دو قدرت، چند قدرت( الگو تقدرت )قدر یالگوها شامل الگو نیاست. ا صیقابل تشخ ندهایفرا

(، و شدنیقطب زانی) م یبنددسته یمنازعه، سطح و الگو یمعتدل(، سطح و الگو ای ی)انقالب هااستیس

 (33-38صص ،4831 ،یوسفی ی. )حاجباشدیم یالمللنیب یهامیرژ یتوسعه زانیم ای یسطح همکار

 سلطه-2

. این کلمه دارای یک اصل بوده که همان معنای قهر و قهر است یبه معنا "-ط-ل-س" شهیاز ر سلطه واژه

)ابن  .دیبه دست آ هیاست که با استفاده از قوه قهر یقدرت یبه معنا"سالطه"چنان که غلبه رادر خود دارد. 



 

 

از قرآن آمده  یاریبس اتیمختلف آن؛ در آ یبا معان"سلط"مشتقات واژه  .همچنین( 59،ص8،ج4141فارس،

ابن آشکار است.) لیبرهان ودل ،حجت بر وزن غفران به معنایسلطان  قات،این مشتاز  یکیاست. 

 این معنا در قرآن کریم به کار رفته است: (834،ص7،ج4141منظور،

 یو موس؛ میآشکارى فرستاد لیخود و دل اتیما، موسى را با آ"، "نٍ یوَ سُلْطانٍ مُبِ اتِنایبِآ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى"

 ( 59هود،) "میواضح فرستاد لیها و دلرا با نشانه

شده است.  یانسان ندارد، سلطان از او نف هیعل یحجت و برهان و قدرت طان،یجا که شراستا، از آن نیهم در

 در این تحقیق، مراد از نظام بین المللی سلطه آمریکا و یهود می باشند.

 نرم ینسل کش-3

وقوم  یگروه ،کشتاری،کشتارجمعیی،نسل زدا یچون نسل کش یگوناگون یبه معان"دیژنوسا"ای یکش نسل

حقوقدان  کی یاز سو یالدیم 4588ابتدا درسال  یشده است.جرم محسوب شدن نسل کش ،ترجمهیکش

ان یباشد در جر یم زین یکه مبتکر واژه نسل کش یداده شد. و شنهادینپیبه نام رافائل لمک یلهستان

 یگروهها یکه نابود ساز شنهادکردیپ دیحقوق جزاء در مادر یساز کنواختی یالملل نیکنفرانسب نیپنجم"

را در کتاب خود  دهیعق نیا یالملل جرم محسوب گردد.و نیاز لحاظ حقوق ب یاجتماع ای یمذهب ،ینژاد

 یشتریب لیتفص همنشر شده ب یالدیم4511که در سال "یاشغال ینقش دول محور دراروپا "تحت عنوان

سازمان ملل متحد قرار  ینسل کش ونیکنوانس میتنظ یمبنا یو فیر داده است.مباحث و تعارمورد بحث قرا

 (484،ص4877،یرمحمدصادقیگرفت. )م

 خانواده-4

مرد  شانیبه مفهوم همسر و خو زیو ن( 5183، ص4894 )دهخدا، دودمان و تبار یدر لغت به معنا،خانواده  

در  نیهم چن  ( ،98،ص44،ج4873،قریشی)کنند.  یم یخانه با او زندگ کیکه در  یآمده است. کسان

 گرانیکه با د یشده است و اهل الرجل در اصل عبارت است از کس ریمفردات از خانواده به اهل الرجل تعب

، 4893)راغب اصفهانی،به اهل الرجل شده است.  ریجمع شده است، از همسر انسان هم تعب یدر خانه واحد

  (53ص

به اجداد و جدات و برادران  زیو ن رندیگ یمرد و زن نشأت م نیکه از ارتباط ب یبه عده ا ،یدر اصطالح شرع

شود و بر سه نوع است:  یها و فرزندان آن ها اطالق م ییو خواهران و نواده ها و عمه ها و خاله ها و دا

و شوهر و  خانواده کوچک، خانواده متوسط، خانواده بزرگ. خانواده کوچک آن است که منحصر به زن

درجه دوم هم به آن ملحق شوند، که شامل  شانیآن است که خو ،فرزندان باشد و منظور از خانواده متوسط

 نیز، باشد. و منظور از خانواده بزرگ یاجداد و جدات، برادران و خواهران، اعمام و عمات و اخوان و خاالت م

که خداوند رابطه با آن  یشود به نحو یاطالق م زینها  نیا ریها، دوستان و غ هیبه اجتماع مسلمانان از همسا



 

 

 "إِنَّما المُؤمِنُونَ إِخوَهٌ ؛  بدرستیکه مؤمنان برادران یکدیگر هستند."ها تحت عنوان برادر  آورده است: 

 (34، ص4134 ،یلی)الزح

 الد الخصام در قرآن و مصداق آن در عصر حاضر 

است، لد، و لدود، هر دو به معناى شدت خصومت است.و کلمه د(  -د -کلمه )الد( أفعل تفضیل از ماده )ل

اند: خصام جمع خصم است، مانند صعب که جمعش صعاب و کعب که جمعش کعاب است.بعضى هم گفته

 (4419،ص4833)بیستونی،باشد.خصام مصدر است: و جمله ألد الخصام به معناى اشد خصومة مى

 سخت ترین دشمنان است. این کلمه در قرآن به کار رفته ومعنای آن  

اى از و پاره؛ ما فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یُشْهِدُ اللَّهَ عَلى" 

ند و خدا را آورکنند تو را به شگفت مىمردم، منافق و سالوسند که وقتى سخن از دین و صالح و اصالح مى

ترین دشمنان گویند مطابق آن چیزى است که در دل دارند و حال آنکه سرسختگیرند که آنچه مىگواه مى

 (341)بقره،".دین و حقند

متعلق است به جمله: )یعجبک( و  "فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا "کلمه اعجاب به معناى خرسند کردن است، و جمله:

خرسندى و مسرت در دنیا از این جهت که دنیاست و نوعى زندگى است ؛ شودمعناى مجموع آیه چنین مى

اما باطن و سریره در زیر پرده و پشت حجاب نهان  ؛ظاهربینى و حکم کردن بر طبق ظاهر است أ آنمنش

تواند حقایق پشت پرده را ببیند و درك کند، است، انسان تا زمانى که بستگى و تعلق به حیات دنیا دارد، نمى

 به دنبال آننکه از طریق تفکر در آثار مختصرى از امر باطن را کشف کند و بهمین مناسبت است که مگر ای

، و معناى مجموع کالم این است که بعضى از مردمند که وقتى با "... ما فِی قَلْبِهِ  وَ یُشْهِدُ اللَّهَ عَلى "فرموده:

کنند، و به صالح تند، جانب حق را رعایت مىپرسکنند که افرادى حقگویند، طورى وانمود مىتو سخن مى

ترین مردم نسبت به حقند، و خواهند، در حالى که دشمنخلق عنایت دارند، و پیشرفت دین و امت را مى

خداوند  شیمطابق فرما  (444،ص4،ج4831. )طبرسی،دشمنیشان با حق از هر دشمن دیگر شدیدتر است

 .باشد یمشهود م زیر ناو در حال حاض یدشمن قهیو طر هودی یدشمن

 در جای دیگری از قرآن به طور صریح به دشمنی سرسخت یهود اشاره گردیده است:

 یمردم را در دشمن نیمسلّما سرسخت تر ؛لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا ... "

 (33)مائده، "افتی یو مشرکان خواه هودیآورده اند ،  مانیکه ا یبا کسان

به آسانى اسالم را قبول نکردند،  ییهود گر چه در ایمان آوردن و یا جزیه دادن مانند نصارا مختار بودند،ول 

ها کردند، خواهان بلکه مدتها در نخوت و عصبیت خود پافشارى کردند، مکر و خدعه بکار بردند، عهدشکنى

که مسلمین آن روز از یهود دیدند پر  خىو باآلخره صفحات تاریخ از خاطرات تل بال و مصیبت مسلمین بودند

یعنى ؛ف در برخورد هم چنان ادامه داشتهتر از آن تصور ندارد، این اختالتر و دردناكاست، خاطراتى که تلخ



 

 

وجود داشته  همیشه از نصارا حسن اجابت بوده، و از یهود و مشرکین لجاج و پافشارى در استکبار و عصبیت،

 (3،ص7،ج4143است.)الزحیلی،

( از لی اهلل علیه و آلهدر زمان رسول اللَّه )ص)یهود، مشرکین و نصاری( این سه گروه  هرفتار و عکس العملى ک

داشتند، چه افرادى که از ملت نصارا در قرون گذشته به رغبت نیز  شانیخود نشان دادند، همان را پس از ا

به دین اسالم  گفتند و بر عکس افرادى که از مشرکین و یهود در آن مدت طوالنىدعوت اسالم را لبیک 

 (384،ص8،ج4831)طبرسی،شمارند.اند بسیار کم و انگشتگرویده

از و آله(  هیاهلل عل ی)صل پیامبر اکرمنزدیکى نصارا را به پذیرفتن دعوت  ،خداى تعالى در آیه مورد بحث

را در درجه اول رجال دانشمندى بنام کشیش و همچنین مردانى که به همین جهت دانسته که در میان نصا

اند، از حق نبوده بیزارمردمش هم متکبر و  دوم،حق عمل کنند بنام رهبان وجود داشته و در درجه 

خالف یهود که گر راند، بکردهدانشمندانى داشته که مرتب مردم را به عظمت حق و به معارف دین آشنا مى

اند همین رذیله آنان را به هم احبار بوده، لیکن چون نوع مردم یهود به مرض تکبر دچار بودهچه در آنان 

لجاجت و دشمنى واداشته، در نتیجه سد راه آمادگیشان براى پذیرفتن حق شده و همچنین مشرکین که نه 

-413ص،8،ج4891،ییطبااند.)طبابلکه رجال علمى و مردان زاهد را هم نداشته ؛اندتنها داراى آن رذیله بوده

419) 

 یهمچون مار زخم خورده اقدام م ،نیاسالم و مسلم ینابود یهمان طور که در صدر اسالم برا انیهودی 

دارند تا هر نوع مبارزه  یمانده وسع داریخود پا یزیعداوت و فتنه انگ زبریکردند در دوران بعد از آن تا امروز ن

را در دست گرفته و  تیو زمام بشر ودهب دانیتاز م کهیرا در نطفه خفه کرده و خودشان  یو حرکت اسالم

 هالکت و شقاوت رهنمون سازند.  یآنان را به سو

را به خود مشغول کرده و خواب را از چشمانشان  انیهودیکه ذهن  ییهامعضالت و بحران نیتراز مهم یکی

و  انیهودی یهادر مقابل برنامه یجهاد یاسیکتها و احزاب سحر لیامت اسالم و تشک یداریربوده است، ب

 اریبس تشانیفعال رهیحرکتها و احزاب با کمبود امکانات مواجه بوده و دا نی. اگر چه اباشدیهمفکرانش م

گروه اندك، به شدت وحشت دارند.  نیاز ا یهودی استمدارانیو س هودیمحدود است اما باز هم 

 (43،ص4539)عفیف،

 برنامه های راهبردی دشمن در نسل کشی به شیوه نرم

همواره برای اجرا نمودن اهداف خود  ،نظام بین المللی سلطه که در رأس آن یهود و صهیونیسم قرار دارد

 شیوه هائی را به کار می برد که به مهمترین آن در ادامه پرداخته می شود:

 

 



 

 

 تبلیغات از طریق رسانه-1

در قرآن کریم شیوه های مختلف تبلیغی پیرامون ازدیاد نسل و یا فرزند آوری به صورتهای مختلف و گاه 

تواند باعث  یتولد هر فرزند ماین نوع بیان در آیات قرآن، می رساند که  .وجود داردحکایت زندگی پیامبران 

. قرآن دینما جادیآنان ا یدر زندگرا  یت مثبت و سازنده ا رایشده و تاث نیزوج انیعشق و محبت م شیافزا

 یطلب فرزند اشاره نموده است، مانند تقاضا یبه درگاه خداوند برا امبرانیپ یاز دعا یبه موارد فراوان میکر

 تیجمع یکه فزون (؛ چرا که35)انبیاء، یالسالم به محضر حق تعال هیعل ایحضرت زکر یفرزند از سو

 و هم در آخرت قرار داده است. ایمهم هم در دن اریمع کیرا  سلمانانم

 یخود را برا ینقشه ها قیطر نیکشورها از هم یجمع یبا بدست گرفتن رسانه ها هودی در عصر حاضر نیز،

در  تیکار کنترل رشد جمع قیطر نیاز هم نکهیکند کما ا یکرده اند استفاده م یزیر هیکه پا یهر برنامه ا

 یخبر معتبربه اتفاق منابع مشهور و  بیرفته است.اکثر قربدست گ میمستق ریو غ میجهان را بطور مستق

 کایقرار دارند. دولت آمر انیهودی نیتحت نظر و ذره ب شودیکه پخش م یبه هر عنوان و با نام هر کشور ایدن

) جدید .شودیاداره م انیهودیرا به خود اختصاص داده است، توسط  یغاتیقدرت تبل نیشتریکه ب

 (813،ص4839بناب،

 تغییر نگرش زنان-2

آیات قرآن در موارد متعددی به نقش زنان و تأثیر مثبت)حضرت مریم و حضرت آسیه( و یا منفی آنان )زنان 

حضرت نوح و حضرت لوط( اشاره نموده و اینکه زنان می توانند نقشی مهم و موثر در پیشبرد اهداف در 

-11واقعیت بیش از پیش مشهود می باشد.)نمل،جامعه داشته باشند؛ همچنانکه که در قصه ملکه سبا این 

34) 

نگرش زنان و دختران درباره بدن و  رییتغ تیبر کنترل رشدجمع ستیونیاستعمار و صه یاز برنامه ها یکی

و به  نیدر مغرب زم ستىینیهاى فم انیجر تیبا گسترش فعال ریچند دهه اخ در باشد. یخود م ىیبایز

بازرگانى  غاتیو گسترش تبل ى،یبایها، انتشار گسترده مجالت مد و ز الیها و سر لمیانبوه ف دیموازات آن، تول

مطرح  جهاندر سراسر  جیابتدا در کشورهاى غربى و به تدر ت،یو جذاب ىیبایرسانه ها، الگوى تازه اى از ز

 است. "باربى"شده است که نماد بارز آن عروسک 

مواجه بوده است؛ مثالً  ادىیز راتییبا تغ خیزنان در فرهنگ غربى، در طول تار ىیبایهاى قراردادى ز ژگىیو

آل هاى کنونى  دهیمى شد، اما ا دهیچاق سنج ىیهاى زنانه در دوره اى با داشتن اندام ها تیاگرچه جذاب

 دهیشدن ا سال ها، با محبوب تر نیا رو ترکه اى را مى پسندد. د کیزنانى با اندامى بار نکیفرهنگ ما، هم ا

 شىیو بى نظمى آنان در برنامه صرف غذا، با روندى افزا شانیزنان از اندام ها تىیترکه اى و الغر بودن، نارضا

 (.37،ص4837و واگنر،  نیروبه رو شده است )الو



 

 

 طىیدر شرا ت،یو جذاب ىیبایگسترده براى معرفى زنان ترکه اى و الغراندام به عنوان الگوهاى ز غاتیتبل

مى  رممکنیاز زنان غ ارىیالگوها را براى بس نیبه ا افتنیاز کارشناسان، دست  ارىیکه بس ردیصورت مى گ

باشد که  نیا قتیحق نیتر اردهندهآز دیشا": سدیباره مى نو نیدر ا ى،یکایآمر سندهیبرگر نو نیدانند. روب

 "است. افتنىیدست نا شانیزااندکى ا اریدر رسانه، براى همه زنان بجز شمار بس بایزنان ز ریتصاو

 (.99،ص4854)برگر،

و  دهیاندامى کش مت،یبرآمده اند که به هر ق نیاز زنان و دختران در پى ا ارىیالگوى تازه، بس نیاساس ا بر

که رسانه هاى غربى  ىیبایاستخوانى به سبک عروسک باربى داشته باشند و خود را به مدل هاى مد و ز

از موضوع  کىیدر دختران،  ىیبایدرباره بدن و ز دینگرش جد نیا جادیتر کنند. با ا کیمى کنند، نزد غیتبل

، ص 4854سروستانى،  عىی)شف. با فرهنگ باربى شدن تلقى شد، باردارى و بچه دار شدن بود ریکه مغا ىیها

495) 

 مواد غذائی جهت عقیم سازیتغییر -3

کند، و  یم یرا همراه یروزمره اوست که از تولد تا مرگ و ازین نیتر یاتیو ح نیانسان به غذا، مهم تر ازین

، آرامش اعصاب  یطـول عـمـر، تـنـدرسـت رشـد، .ستندین یقاعده مستثن نیاز ا زین یاله اءیو اول ایانب یحت

 هیوامدار تغذ یمثل و... همه به نوع دینسل و تول ریو قدرت ، تکث یو رفتار، توانمند یو روان ، خلق و خو

السالم ( در مورد غذا  همی)عل نیمعصوم تیو دهها روا یقرآن هیو پنجاه آ ستیبه دو بیرو قر نید. از اسالمن

خداوند متعال در آیات متعددی به خوردن از طیبات و انجام عمل صالح سفارش می  .وارد شده است هیو تغذ

 نماید؛ چرا که سبب بقای نسل، فرزندآوری و دیگر اهداف مترتب بر آن است.

 میکـه بـه شـمـا داد ـزهیپـاکـ یاز روز ،مومنان  یما رزقناکم ؛ ا باتیآمنوا کلوا من ط نیالذ هایا ای"

 (473)بقره،".دیبخور

کسانی که در مواد غذائی و کشت و کار تصرف نابه جا داشته به طوری که سبب از بین رفتن نسل گردند، به 

 عنوان مفسد معرفی گردیده اند:

فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ الْفَسادَ؛ )به شهادت اینکه(  تَوَلَّى سَعىوَ إِذا "

رسند( با تمام نیرو در گستردن فساد در زمین گردند )و یا وقتى به والیت و ریاستى مىوقتى بر مى

 (349)بقره، "داردندازند با اینکه خدا فساد را دوست نمىاکوشند و به مال و جانها دست مىمى

کلمه تولى به معناى داراى والیت و سلطنت شدن و تملک آن است، سعى به معناى عمل و هم به معناى 

سرعت در راه رفتن است، در نتیجه معناى آیه چنین است، که این منافق شدید الخصومه وقتى دستش 

کند فساد را در زمین بگستراند و ممکن است ریاستى به دست آرد، سعى مىبرسد، و داراى قدرتى شود و 

کلمه )تولى( به معناى اعراض از روبرو شدن، و گفتگو کردن باشد و معنا چنین باشد که چون از نزد تو 



 

 

شود که در حضور تو داشت، در حضور تو دم از صالح و اصالح و شود، وضعش غیر آن وضعى مىبیرون مى

شود در راه فساد و افساد سعى گفت در این راه سعى خواهد کرد، ولى چون بیرون مىزد، و مىخیر مى

 (399،ص4،ج4149،یزیکند.)حومى

خواهد جمله قبلى یعنى فساد در زمین را آید که مىاز ظاهر این عبارت بر مى "وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ "

ه این است که حرث و نسل را نابود کند، و اگر نابود کردن حرث و بیان کند، و بفرماید فساد و افسادش ب

در بقاى حیاتش به غذا و تولید مثل است اگر  انسانىنسل را بیان فساد قرار داده براى این است که قوام نوع 

شود، و انسان در تامین غذایش به حرث یعنى میرد، و اگر تولید مثل نکند نسلش قطع مىغذا نخورد مى

ت نیازمند است چون غذاى او یا حیوانى است و یا نباتى، و حیوان هم در زندگى و نموش به نبات زراع

نبات باشد اصل در زندگى بشر است، و بدین جهت فساد در زمین را با  ننیازمند است پس حرث که هما

 (97،ص4839ب،یاهالك حرث و نسل بیان کرد.)ط

مطرح شده  یدر جامعه جهان یجد ییهابه بحث ییغذا و دفاع ییغذا تیغذا، امن یمنیچون ا یمباحث

ها توجه کنترل کشورها و ملت یابزار غذا برا یراهبرد تیبه اهم شیسال پ 94از  یاست.نظام سلطه جهان

 گرید نکیکرده است. ا شنهادیپ ییهاها و راهآن فکر یخود آن را مطرح ساخته و برا یهاکرده و در راهبرد

در دست نظام سلطه در حال  یموثرتر از سالح نظام یمشخص شده است که غذا بعنوان سالح موثر، حت

 جهان کامال آشناست. یدانشمندان راهبرد یبرا FOOD as a Weaponاستفاده است و واژه 

فاجعه،  نیا شهیر ست؛یعلت، کمبود غذا ن ست؛ین شیب یو دروغ بیفر یجهان یایماف یشعار کمبود غذا

بردن به قول آنها  نیو از ب یکشپرست، نسلمناسب غذاست و هدف دوم نظام نژاد عیدر توز یعدالتیب

 یاز برنج ها یمین. و کنترل جهان است ختهیترار یفروش غذا و بذرها یبرا نهیزم جادیپست و ا یهانژاد

 (،1،ش4857افخمی نمین،است.) ختهیترا ربرخی کشورها  یمصرف

 ،یانسان با،یز یکه ظاهر ییهانرم. با نقشه مهیجنگ سخت و نرم و ن یهابا استفاده از تمام مولفه یجنگ

 ییهاطرح. دارد زیآمضیخطرناك و ظالمانه و تبع یاست اما درون تیو مثال با هدف خدمت به بشر زیآمصلح

 یپروژه جهان ،تیپروژه کنترل جمع ،3484سند  ،داریسند توسعه پا، یجهان نینظم نو جادیچون، ا یبا اسام

 ،یکشتارجمع یمنع توسعه سالح ها یها ونیکنوانس سم،یاز ترور تیو حما ییمبارزه با پولشو حیلوا ،غذا

توسعه  ایحقوق زنان، انقالب سبز  زحقوق بشر دفاع ا ،یجهان تیتوسعه صلح و امن سم،یمبارزه با ترور

 بشر یبرا یکاف یغذا نیو فقر در جهان و تام یع گرسنگرف یبرا یبعنوان راه حل ختهیمحصوالت ترار

 (میتسن ی)خبرگزار

 کاهش جمعیت از طریق پزشکی و ادوات آن-4

کسانی که سعی در جلوگیری از زاد و ولد داشته، به سوره بقره بیان گردید، 349همان طور که در ذیل آیه

شود نیست چون مراد از فساد، فساد تکوینى و آنچه در گردش زمان فاسد مى، تعبیر قرآن افرادی فاسدند



 

 

اى از فسادها هست که دست کسى در آن دخالت ندارد عالم، عالم کون و فساد، و نشاه تنازع در بقا پاره

شود، و هیچ جاندارى متحقق مى اهآید، مگر بعد از آنکه موجودى دیگر تباست، هیچ موجودى پدید نمى

شود، مگر بعد از آنکه جاندارانى بمیرند و این کون و فساد و حیات و موت در این موجودات طبیعى، و نمى

در این نشاه طبیعت زنجیروار و از پشت سرهم قرار دارند، و این مستند به خود خداى تعالى است، و حاشا بر 

 مبغوض بدارد. ودهخدا که چیزى را که خودش مقدر فرم

آورد، آرى از این فساد، فسادهاى تشریعى است، یعنى آن فسادى که دست بشر پدید مى مراد به قول عالمه،

خداى عز و جل آنچه از دین که تشریع کرد به منظور اصالح اعمال بندگان بوده، تا با عمل صالح روزمره و 

نتیجه حال را اصالح کند، و در  فشانتمرین مستمر، ملکات فاضله را در نفوس آنان پدید آورد، و اختال

انسانیت و جامعه بشریت حالى معتدل شود، در این هنگام است که زندگیشان هم در دنیا و هم در آخرت 

 .شودعین سعادت مى

کند، به نحوى در آیه اول فرمود ظاهر قولش با باطن قلبش مخالف است، وقتى در زمین سعى به فساد مى

دهد که ظاهرش اصالح باشد، یعنى کلمات را از انجام مىکند که ظاهر آن فساد باشد، بلکه به شکلى نمى

و در تعالیم دینى دخل و تصرف  دهد،کند، و حکم خدا را از آنچه که هست تغییر مىجاى خود تحریف مى

کند، تصرفى که منجر به فساد اخالق و اختالف کلمه شود، و معلوم است که در فساد اخالق و اختالف مى

کند، از انسانیت و فساد دنیا حتمى است.پس فسادى که در دین و دنیا راه پیدا مىکلمه مرگ دین و فناى 

 (79،ص3،ج4891،ییهواى دیگرى بر سر ندارند. )طباطبا دپرستىاى از افراد است که جز خوناحیه عده

آبله به  یماریرا در برابر ب ییقایها آفر ونیلیم ونیناسیواکس یگسترده  ی ،برنامهیسازمان بهداشت جهان 

را که از  تیکاهش جمع یکنند تا بتوانند برنامه  یآلوده م دزیا روسیواکسن آبله را به و نی. اردیگ یعهده م

 شیکه با سرعت در حال افزا ریفق تپوس اهیس تیجمع انیشود،در م یم یمال یبانیپشت لدهایروچ یسو

 قینجر،تحقیسیک یهنر استیتحت ر کایآمر یمل تیامن ی. در دهم دسامبر،شورا4571است آغاز کنند.سال 

 ی:پیمل تیدر خصوص امن قی،تحق344گزارش  "را تحت عنوان  یصفحه ا ستیدو یشده  یطبقه بند

به  قیتحق نیرساند.ا یبه اتمام م "یخارج عمتحده و مناف االتیا تیامن یجهان برا تیرشد جمع یآمدها

 تیامن یبرا یبزرگ دیافته،تهدیکمتر توسعه  یدر به اصطالح کشورها تیکند که رشد جمع یدروغ ادعا م

کنترل  قیدر آن کشور از طر تیکاهش رشد جمع یرا برا یا انهیمتحده است و طرح مخف االتیا

 (435،ص4858،چکاكیه نگتنیکار) .دینما یم حیتشر یوقحط د،جنگیموال

 ونینسیواکس یمتحده تحت برنامه  االتیدر ا یبند و بار در امور جنس یهزار مرد همجنس باز ب کیاز  شیب

 یمال تیطرح حما نیاز ا یماریبهداشت و مرکز کنترل ب ی. موسسه مل رندیگ یب قرار م تیهپات یشیآزما

 ی،اجرا4545متولد سال  یلهستان یهودیدکتر ولف اشموگنر  وركیویبانک خون شهر ن سیکنند ورئ یم

معروف است  دزیا روسیکه به و یکروبیبا سالح م یعمد به طور ونیناسیواکس نیطرح را برعهده دارد. ا نیا



 

 

کنندگان  افتیدرصد از در 9کند که فقط  یادعا م یماریمرکز کنترل ب 4534شود و تا سال  ی،آغشته م

 یدرصد اعالم م 91 یآمار واقع 4531حال در سال  نیمبتال شده اند. با ا دزیب به ا تیواکسن هپات

 مانده است. یخصوص محرمانه باق نیکامل در ا قاتیدارد؛چرا که تحق شیافزا یکه هنوز هم جا یشود؛رقم

فلج اطفال صندوق کودکان  یساز منیا یکنند برنامه  یادعا م هیجریدر شمال ن یاسالم رهبران4534سال 

 قیمنطقه از طر نیا تیکاهش جمع یمتحده برا االتیا یاز توطئه  ی(بخشسفیونیسازمان ملل متحد)

شان  یشگاهیآزما یتست ها ندیگو یها م ییقایکننده است.آفر میعقییایمیو مواد ش دزیا روسیو یاشاعه 

خطر بودن  یمتحد به منظور اثبات ب االتیدهد. دولت ا یواکسن را نشان م نیوجود مواد آلوده کننده در ا

مربوط به  شیکند تا آزما یرا به خارج اعزام م گرانیو د یاز دانشمندان،رهبران مذهب یواکسن،گروه نیا

مزبور  یه تست هاک نیمحض ا بهحال، نی. با اندینما قیتصد یخارج یها شگاهیواکسن را در آزما نیا

 (341همان،صکنند. ) یم یخوددار جیشود،آنان از انتشار نتا یم لیتکم

 در ادامه الزم است تا به برخی از تبعات کاهش جمعیت پرداخته شود.

 کاهش جمعیت پیامدهای

 عبارتند از: تیکاهش جمع امدهاییاز آثار و پ یبرخ

 ضربه به رشد و نمو اقتصاد-1

 کشور تیشدن جمع ریو به اصطالح، پ یساختار جمع رییتغ ت،یکاهش جمع یمنف امدهاییاز جمله آثار و پ

 به یاز جوان تیجمع یمعنا که انتقال هرم سن نیعدم رشد و توسعه اقتصادی است. بد جه،یو در نت

برود خلل  نیتوسعه هستند از ب دییو کل یاصل ةکه محرک یاگر منابع انسان رایباشد؛ ز یم یسالخوردگ

 خواهد بود. یارض تیدر توسعه و دفاع از تمام یبزرگ

 بخواهد در خدمت مردم باشد و در تالش برای توسعه اقتصادی جامعه باشد ، و همه یاگر دولت یراست به

 ،ردیبه کار گ یسخت افزاری و نرم افزاری را به درست رساختهاییو ز هیسرما ،یمنابع مل تیو ظرف توان

 اقتصادی، توسعه هیاول ازین نیمهم تر رایز باشد؛یبرای شتاب روند توسعه اقتصادی م یعامل تیجمع شیافزا

که خود  است تیجمع رییموجب پ تیکاهش جمع ن،یجوان، فعال و کارآمد است. بنابرا روهاییوجود ن

ما با  یاسالم جامعه که یکنون طیدر شرا گر،یبرای رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. به عبارت د یمانع

 عدم توسعه کشور است. و یبرای عقب ماندگ یامر عامل مهم نیمواجه است، ا تیمعضل گسل کاهش جمع

 عدم نشاط در جامعه -3

 ی،اجتماعیان نشاط و تحرك الزم اقتصادو فقد تیخانواده و کنترل جمع میاز تنظ یمشکالت ناش گریاز د   

 یجوان و کارآمداست. با کاهش و رشد منف یرویوابسته به ن یاست. روشن است که توسعه و رونق اقتصاد



 

 

 هیما راجوانانیالزم برخوردار نخواهد بود؛ز یشود و از نشاط و سرزندگ یم ریجامعه پ تیجمع ت،یجمع

 یو اقتصاد یاسی،سیاجتماع یجهش ها زیها و ن تیها،خالقیجوامع هستند وغالب نوآور یو سرزندگ ییایپو

 کند. یم دایجوان ظهور و بروز پ یروهایتوسط ن

 هیبر جامعه سا یدیکنند.اساسا نام یخطر م ه،احساسیدولت ها و صاحبان سرما ریپ تیدر جامعه با جمع

فرانسه ،درباره  روقتیوز راك،نخستیند.ژاکشک یبه سمت محو شدن کامل حرکت م وجامعهاندازد  یم

 یبعض لیدل نیشوند.به هم یم یما خال یکشورها یکرده که به زود ینیب شیپ ییمدرن اروپا یکشورها

کرده اند.در حال  یگذار هی،سرمایریبرنماه مهاجرت پذ یرو یبزرگ از جمله کانادا به طور جد یکشورها

دالر  7944نوزادان  یبرا التیا نیرا شروع کرده است. در ا یاز زادآور تیکبک در کانادا حما التیحاضر،ا

 (53،ص4831ن،ینقد در نظر گرفته شده است.)مک کب

 بروز رذائل اخالقی و رفتاری -3

 نیان،دیاست. جان را یتیو ترب یاخالق یبهایت،آسیکنترل جمع زیکاهش و ن یمنف یامدهایاز پدیگر  یکی

خانواده  نیمعتقد است تأم یداشته باشند.و یادیز یخواهد که بچه ها یزنان م ،ازییکایامر کیشناس کاتول

که فقط با داشتن  یا یموفق است. نوع زندگ یدارد که حاصل آن زندگ ازیاز نظم ن یبزرگ،به انواع یها

 شیدست برداشتن از امکانات و پ یخود برا یایکردن،اح ثاریا یعنیافتد؛ یاتفاق م یادامه زندگ نهیهز

معتقدند،به نوع  دیکه به کنترل موال یمعتقد است :کارشناسان یاست.و ندهیبه آ دنیرس یبرا یدست

خود ادامه دهد،فکر  اتیکه الزم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به ح ییتهایشخص

وتمند شدن آنان،از ممکن است ثروتمند شوند،اما ثر تیکم جمع ی،خانواده ها نکهیا گرینکرده اند.نکته د

 (83ماندنشان خطرناك تر است.)همان،ص ریفق

 ییها بیغالباً به آس ،یشناخت تیما در مباحث جمع رایانکار اشاره دارد ؛ ز رقابلیغ یتیموضوع به واقع نیا

 بهاییآس کسو،ازیاز نهیزم نی. در ادیآیخانواده ها به وجود م یتیفقر و پرجمع بیکه از ترک میکنیتوجه م

و از  میشو یاست ،غافل م فرزندیتک  ژهیبه و ت،یای که متوجه خانواده های کم جمع یتیو ترب یاخالق

رفاه و  بیترک رایز م؛یوجود دارد، توجه نکرده ا تیکه در خانواده های پرجمع دییبه منافع و فوا گر،یسوی د

کودکان در خانواده ها  رایشود؛ ز یتواند موجب بروز مشکالت فراوان یتک فرزندی، خود مقوله ای است که م

کنند که  یرشد م یانیپا یتک فرزند ی، همواره با سلسله خواسته ها و انتظارات ب ژهیبه و ت،یی کم جمع

ای  یو اخالق یارزش میبا مفاه ییخانواده ها نیرو، فرزندان درچن نی. از اشودیاکثر آنها برآورده م ایهمه 

خواهند بود. از سوی  گانهیتحمل، مدارا و... ب ،ییبایهم نوعان ، صبر،شک گذشت، کمک به ثار،یقناعت، ا رینظ

 کنند. یم یرا مزاحم تلق شتریفرزند ب زین نیاصالت رفاه و لذت، والد لیبه دل گر،ید

کمک به همنوعان، کار و تالش بر ای رشد و  اری،یگذشت، هم ثار،یقناعت، ا ینیاگر در نگرش د ن،یبنابرا

نفسه ارزش است و رفاه و لذت مادی در درجه دوم اعتبار و  یف ،یارزشهای اخالق ریو سا گرانید یراحت



 

 

منظر، امری  نیخانواده های تک فرزند ازا شیدایتا حد پ تیکاهش جمع استهاییقرار دارد، س تیاهم

 نیمنجر به هسته ای شدن و تک فرزندی شدن خانواده شده، و ا تیکنترل جمع راینامطلوب خواهد بود؛ ز

مردان و زنان  یرا دررفتارهای جنس یراتییامر تغ نیرفاه و لذت مادی است. ا افتنی تیاز اولو یخود تابع

از عدم  نانیابزارهای کنترل بارداری و اطم همختلف ب نیدختران و پسران در سن یابیشود. دست یموجب م

. عالوه دهدیم شیخارج ازچارچوب خانواده افزا یروابط جنس جادیالزم را برای ا ةنیبارداریهای ناخواسته، زم

.) شودیدر جامعه م نیبر ای مدافعان سقط جن یمناسب زیدستاو تیخانواده و کنترل جمع میتنظ نکه،یبر ا

 (337، ص  4839گاردنر، 

را به  نیسازی کنترل زاد و ولد و سقط جن میعق ت،یجنبش اصالح نژادی شعار کاهش جمع ل،یدل نیهم به

است که  یعیکرده است. طب یجامعه ای متکامل معرف جادیخود، در جهت رفع فقر و ا یرمان جهانعنوان آ

و اخالق  نیبه د ازین ونبد ،یاجتماع شرفتیبه پ یابیدست شهیجامعه ای با اند دیشعار، نو نیدستاوردهای ا

 ( 333است )همان، ص

 ارییهای اخت نیو سقط جن تیشعارهای به ظاهر جذاب کنترل جمع هیکه درسا ،یراخالقیاقدامات غ نیا

شدن در کشورهای  ادهیدر حال پ سفیونیو  یبانک جهان ،یتوسط سازمان بهداشت جهان رد،یگ یصورت م

 استیس ریدامنگ هاست ک یی اخالق بهایآس یجملگ نهایا رسد،یاند. به نظر م افتهیدر حال توسعه وتوسعه ن

 باشد. یم یمنقطع شدن نسل بشر تیکاهش جمع نیاثر ا نیباشد.ومهمتر یم تیکنترل جمع

 جهینت

و  رنگین چیاز ه یدشمن نیاست و در ا یبا مسلمانان و جامعه بشر  ینیخودبرتر ب واسطهه ب هودی یدشمن

یکی از برنامه های اساسی آنان، جلوگیری از تا بتواند بر جهان مسلط شود.  فروگذار نمی کند یبرنامه ا

ازدیاد نسل و در مورد برخی جوامع به خصوص مسلمانان، نسل کشی است. این نسل کشی می تواند به 

کم طرق جنگ از  نیمخارج سنگ لیاما به دلصورت سخت و از طریق جنگ و یا به شیوه نرم انجام گیرد؛ 

به صراحت در رابطه با دشمنی یهود . قرآن ندشد تیکنترل جمعدر ظاهر وارد برنامه کاهش و  یگریخرج د

این نسل کشی مصداق فسادگری آنان کنند که  یم ینسل با شما دشمن قیاز طرآنان دارد که  یم انیب

است. یهود برای پیشبرد اهداف خود به شیوه های مختلف و به اصطالح نرم روی آورده که از مهمترین این 

خداوند به موضوع نابودی حرث یا  مواد غذائی اشاره نمود.شیوه ها می توان به تغییر نگرش زنان، تغییر 

 یژن هاکه در کشاورزی که می تواند از زاد و ولد جلوگیری کند، اذعان نموده است. آنان با تغییراتی 

. آشنائی با این ترفند دشمن می تواند راهکارهای دنگرد ینسل بشر م یساز میسبب عقمی دهند،  اهانیگ

 به شیوه نرم، عملی نماید.مقابله با آنان را 
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