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: قتل عام خاموش 1جلد  

 

 

 معرفی کتاب :

تاریخچه  درباره یاست که ” «جنگ جهانی جمعیت»این اثر پژوهشی اولین مجلد از مجموعه هفت جلدی 

 .مدیریت جمعیت و طرح های نظام سلطه برای مهار جمعیت جهان می باشد

 

شده که نگارنده در دو فصل ابتدایی به تاریخچه مدیریت جمعیت در جهان و کتاب حاضر در پنج فصل تدوین 

ایران پرداخته است. آنگاه طرح های نظام سلطه بین المللی برای مهار و کاهش جمعیت جهان، کشورهای 

یای اسالمی و ایران در فصول سوم تا پنج مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان کتاب نیز نمودارها و جداول گو

 .وجه استنادی مطالب کتاب هستند
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 : نسخه بدلی 2جلد 

 

 معرفی کتاب :

جنگ جهانی جمعیت با موضوع مقایسه »دومین مجلد از مجموعه هفت جلدی « نسخه بدلی»کتاب پژوهشی 

 .سیاست های جمعیتی و مشوق های فرزندآوری در کشورهای غربی و ایران می باشد

 

شده است. نگارنده در فصل نخست به بازخوانی و مرور سیاست های حمایتی و کتاب حاضر در دو فصل نگاشته 

 .مشوق های جمعیتی برای افزایش فرزندآوری در کشورهای مختلف جهان و به ویژه جوامع غربی پرداخته است

 

سیر دگرگونی سیاست ها و مشوق های جمعیتی در ایران « نسخه بدلی»نویسنده، در ادامه در فصل دوم کتاب 

 .را بازخوانی و بررسی کرده و آن را با مشوق های فرزندآوری کشورهای غربی مقایسه می کند
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 : پایان پویایی 3جلد 

  
 معرفی کتاب :

کاهش نرخ رشد جمعیت و  عللکتاب حاضر در سه فصل تدوین شده که نگارنده در فصل ابتدایی به بررسی 

فصل دوم پیامدها و تبعات گسترده کاهش نرخ رشدجمعیت و سقوط نرخ باروری در ایران پرداخته است. وی در 

اصالح سیاست تحدید نسل را _سقوط نرخ باروری در کشور را مورد مداقه قرار داده و در فصول سوم راهکارهای

 .مورد بررسی کارشناسانه قرار داده است
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 : کندو 4جلد 

 
 معرفی کتاب :

در فصل نخست به رابطه متقابل حوالت جمعیت و اقتصاد پرداخته و در فصل دوم کتاب حاضر در دو فصل تدوین شده که نگارنده 

 .نیز رابطه و تاثیرات متقابل جمعیت و امنیت ملی را بازخوانی و بررسی کرده است

 

توجه و در عصر حاضر، اکثر صاحب نظران اقتصادی و امنیتی دربارۀ نظریه های بدبینانه به حجم جمعیت، تجدید نظر کرده اند و با 

استناد به شواهد و تجارب در قرن اخیر، نیروی انسانی و جمعیت را از لوازم تضمین رشد مطلوب اقتصادی و تأمین امنیت پایدار 

 .اجتماعی می دانند. در این باره برخی از مهم ترین نظریه پردازی های علمی را مرور خواهیم کرد

 

، نظامی و بین المللی، پس از اینکه به سبب الزامات سبک زندگی مادی و لذت شاهد عینی بر این مدعا اینکه قدرت های اقتصادی

محور اومانیستی دچار مشکالت عدیدۀ جمعیتی در ساختار جوامع خود شدند، طی سال های اخیر با تأکید بر لزوم حفظ سلطۀ 

ویش و تشویق خانواده ها به اقتصادی، نظامی و امنیتی خویش بر جهان، به تغییرات بنیادین در سیاست های جمعیتی خ

فرزندآوری بیشتر اقدام نموده اند و حتی به سیاست پذیرش گستردۀ نیروی انسانی مهاجر و غیربومی روی آورده اند. این در حالی 

است که دائماً از جمعیت جوان و پویا و رشد جمعیتی باالی کشورهای حوزه تمدن رقیب و جوامع در حال توسعه اظهار نگرانی می 

کنند و به اشکال مختلف و حتی با استخدام نهادهای ظاهراً بشردوستانۀ بین المللی، در پی کاهش و تضعیف ابعاد کمی و کیفی 

 .جمعیت در جهان هستند
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تأمل و تعمق به آنچه در چین، ژاپن و برخی اقتصادهای نوظهور آمریکای التین می گذرد، گویا و راهگشا خواهد بود که تأثیر و تأثر 

 .جمعیت و نیروی انسانی سرشار در توسعه و تأمین امنیت جوامع تا چه اندازه است

 من قاتل نیستم:  5جلد 

 
 معرفی کتاب :

کتاب من قاتل نیستم: جمعیت و فرزندآوری از منظر شریعت پنجمین مجلد از مجموعه پژوهشی جنگ جهانی 

اصل مطلوبیت تکثیر نسل از منظر شریعت مترقی  جمعیت است. در این جلد با مرور بر آیات و روایات مرتبط و

 .اسالم و از دیدگاه حکم اولی و ثانوی اثبات شده است

کتاب چهار فصل تدوین شده که نگارنده در فصل نخست به تکثیر نسل از منظر آیات قرآن کریم پرداخته و این 

داده است. در فصل سوم این اثر، سیره  در فصل دوم کتاب نیز تکثیر نسل را از منظر روایات مورد بازخوانی قرار

 .عملی معصومین و علماء را مرور نموده و در فصل پایانی احکام فقهی فرزندآوری را مورد بررسی قرار داده است

های تواند بسیاری از ابهامات در جواز یا عدم جواز سیاستکشف دیدگاه اسالم در باب مدیریت جمعیت می

نادرستی قوانین سابق و موجود در مدیریت جمعیت را روشن نماید، لذا در جمعیتی و همچنین درستی یا 

 .بررسی ابعاد مقوله جمعیت، فهم نظر شارع مقدس بسیار مهم و تعیین کننده است
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 : باید برگردیم 6جلد 

 

 معرفی کتاب :

، ششمین مجلد از مجموعه های رهبر معظم انقالب اسالمی درباره جمعیتباید برگردیم: دیدگاهکتاب 

است. در این کتاب بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در  صالح قاسمیپژوهشی جنگ جهانی جمعیت اثر 

 .موضوع جمعیت را مرور خواهیم کرد

، در «هاجمعیت جوان و فرصت»کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده که نگارنده در فصل نخست به موضوع 

« های جمعیتی، بایدها و نبایدهاسیاست»، در فصل سوم به موضوع «ید نسل و تهدیدهاتحد»فصل دوم به مقوله 

مورد بازخوانی و بررسی قرار « جمعیت جهان، مسلمین و غیر مسلمین»و در نهایت در فصل چهارم به موضوع 

 .داده است
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 : یک نان آور بیشتر 7جلد 

 

 معرفی کتاب :

، هفتمین مجلد از مجموعه شبهات افزایش جمعیت و فرزندآوریآور بیشتر: پاسخ به یک نانکتاب 

 .پژوهشی جنگ جهانی جمعیت که با موضوع پاسخ به سواالت شبهات جمعیت و فرزندآوری منتشر شده است

های ذهنی که مانع ها و گرهها، پرسشترین گمانهترین و رایجای است از مهمآور بیشتر مجموعهکتاب یک نان

است برای هر یک از این شبهات، پاسخی روشن  شود، و تالش شدهها میکنونی فرزندآوری خانوادهاصالح الگوی 

 .ارائه شود

 


