
افزایــش جمعیــت میــل بــه کم فرزنــدی  افزایــش ســن ازدواج  اقنــاع افــکار نخبــگان پیرشــدن کشــور
مفاهیمی که در  

بیانات رهرب انقالب 
مطرح شده اند:

ديدار اعضاى هاميش مىل »تغيريات جمعيتى و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«  

49
روزنگار مرور ی کوتاه  بر 
ــام هـا و  دیـدار هـای    پـی
رهـبـر انقـالب اسالمی

2٤ ذوالحجه ١٤٣٤

 2013 01 November

چهارشنبه |  8 آبان ١٣92 

اینفوگرافیک

بررسی سه سناریوی احتمالی رشد 
جمعیتی ایران در آینده نه چندان دوری

كشـور ما با ظرفّیـت طبیعـی و با ویژگـی جغرافیای سیاسـی خـود احتیـاج دارد بـه یك جمعّیـت بیشـتر؛ عاوه بـر ایـن -همان طور كه قبـًا هـم گفته ایم- 
مسـئله ی نمای جوان برای كشـور یك مسـئله ی اساسـی و مهم و تعیین كننده اسـت. آن طوری كـه اهل علم و اهـل تحقیق بررسـی كرده انـد و جوانب قضّیه 
را ماحظـه كرده انـد و آمارها را مـورد مداّقه قـرار داده اند، مـا اگر چنانچـه با این شـیوه ای كه امـروز داریم حركـت میكنیم پیـش برویم، در آینـده ی نه چنـدان دور، یك 
كشـور پیری خواهیم بود كه عاج این بیمـاری پیری هم درحقیقت در دسـترس نیسـت؛ حاال نه ]اینكه [ در دسـترس ما نیسـت، ]بلكه [ در دسـترس هیچ كس نیسـت؛ 
یعنی امـروز كشـورهایی كـه در دنیا دچـار پیری شـده اند و قـدرت »زاد و ولـد« خودشـان را از دسـت داده اند، به دشـواری میشـود گفـت كـه راه عاجی برای حـّل این 

مشكل دارند. ما هم طبعاً با همین مشكل مواجه خواهیم شد؛ و نباید بگذاریم به اینجا برسد./
متفّكریـن ما و صاحبـان دانِش مرتبط با مسـئله ی جمعّیـت میتواننـد در این زمینـه منطق صحیـح و قابل قبولـی را ارائه كنند. ایـن همایـش البّته قدم اّول اسـت، یعنی 
قدم ابتدایـی اسـت، ]اّما[ از گذاشـتن قانـون به نظر مـن مهم تر اسـت؛ چـون فرهنگ سـازی در این مسـئله مثل خیلـی از مسـائل دیگـر اجتماعـی، حـرف اّول را میزند؛ 
باید فرهنگ سـازی بشـود كه متأّسـفانه امروز این فرهنگ سـازی نیسـت، تعطیل اسـت؛ با اینكه حاال گفته شـده، مـا هم گفته ایـم، دیگران هـم گفته انـد، در مجلس هم 

مطرح شـده، بعضی ها هـم كم و بیـش اینجا و آنجـا بحث میكننـد، لكـن كار فرهنگی بـه معنای صحیـح انجـام نگرفته. | متـن کامل در

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

پیشنهاد

برگزیده

   افزایش جمعیت: 
یكی از مسائل سبك زندگی كه 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در سفر 
خراسان شمالی مطرح نمودند 
مسئله حد زاد و ولد در جامعه 
بود. توجه به افزایش جمعیت 
و جلوگیری از پیرشدن كشور 

در آینده، مسأله ای است كه در 
یكسال اخیر به شدت مورد تأكید 

رهبر معظم انقاب قرار گرفته 
است. از نظر ایشان پیشرفت 

كشور توسط نسل جوان میتواند 
محقق بشود.

جهت آشنایی بیشتر و دقیق تر 
با نگاه رهبر انقالب اسالمی در 

این موضوع مطالعه ی کلیدواژه ی 
"افزایش جمعیت"  در بخش    
جستار پایگاه   

پیشنهاد می گردد.

  از نظر سیاست كلّی كشور، 
كشور باید برود به سمت 

افزایش جمعّیت؛ البّته به نحو 
معقول و معتدل.

  اگر چنانچه با این شیوه ای 
كه امروز داریم حركت 

میكنیم پیش برویم، در 
آینده ی نه چندان دور، یك 

كشور پیری خواهیم بود. 
عاج این بیماری پیری 

هم درحقیقت در دسترس 
نیست.

  جوانب قضّیه را بسنجید، 
ببینید چه چیزهایی است 

كه موجب میشود جامعه ی 
ما دچار میل به كم فرزندی 

بشود.

  یك نگاه مقلّدانه ای به 
زندگی غربی یا به زندگی 

اروپایی وجود داشته كه به 
اینجاها منتهی شده و میراث 
آن به ماها رسیده؛ ما هم در 
یك برهه ای از زمان غفلت 

كردیم، كاری كه باید انجام 
بدهیم انجام ندادیم.

بنده همچنان معتقدم كشـور ما كشـور هفتاد و پنج میلیونی نیست؛ 
كشـور ما كشـور صـد و پنجـاه میلیونی ]اسـت[؛ حـاال ما دسـِتكم را 
گرفتیـم گفتیم صد و پنجاه میلیون؛ بیشـتر هم میشـود گفـت. قطعاً 
این كشـور با این سـطح وسـیع، بـا ایـن تنـّوع آبوهوایـی، بـا ایـن امكانات فـراوان 
زیرزمینـی، با ایـن اسـتعداد بالقّوهی علمی كـه در این كشـور وجـود دارد، میتواند 

یك كشـور پرجمعّیتی باشـد و انشـاءاهلل خـودش هـم ایـن جمعّیـت را اداره كند؛ 
یعنی همچنـان كه مـا فكـر میكنیم كه اگـر چهار پنـج بّچـه افتـاد روی دوش یك 
خانـواده وضع زندگیشـان چگونه خواهد شـد، فكـر این را هـم بكنید كـه این چهار 
پنج بّچـه وقتی بـزرگ شـدند و كاری پیدا كردنـد و شـغلی پیدا كردنـد چه كمكی 

میتوانند به پیشرفت كشور بكنند؛ یعنی این را هم باید فكر كرد.

تیرت دو

لزوم تفکر درباره کمک کردن افزایش جمعیت به پیشرفت کشور

متأسفانه امروز فرهنگ سازی بر روی این 
مسئله تعطیل است

کشور به جمعیت بیشتر نیاز دارد

این حرف قرآن است

ما نباید تصّور بكنیم كه حتماً بایستی یك نفری یك خانه ی ِملكی 
داشته باشد، یك شغل درآمدداری داشته باشد، بعد ازدواج بكند؛ نه، 

اَِن یَكونوا ُفَقرآَء یُغِنِهُم اهلُل ِمن َفضلِه؛
)نور/۳۲ : اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را 

بی نیاز می سازد؛( 
این قرآن است ]كه [ با ما دارد این جور حرف میزند.

گره های ذهنی  افزایش جمعیت که باید درباره آنها فکر شود

چرا ترجیح میدهند افرادی كه فقط یك فرزند داشته باشند؟
چرا ترجیح میدهند فقط دو فرزند داشته باشند؟

چرا زن به شكلی، مرد به شكلی پرهیز میكنند از فرزندداری؟
چرا سّن ازدواج در كشور ما باال رفته؟ مگر جوان هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله، احتیاج ندارد به اطفاء 

نیاز جنسی و غریزه ی جنسی؟
چگونه میشود كاری كرد كه همه اینها ) شغل و خانه و درآمد( با هم برای ازدواج جوانان جمع بشود؟

تکمیلی



مسـئله ی جمعّیت كه بجد هم مـورد بحث و اختـاف نظر در 
جامعـه اسـت، مسـئله ی بسـیار مهّمی اسـت. باشـك از نظر 
سیاسـت كلّـی كشـور، كشـور بایـد بـرود بـه سـمت افزایش 
جمعّیـت؛ البّتـه به نحـو معقـول و معتـدل. همه ی اشـكاالت 
و ایرادهایـی كـه وارد میشـود - كه بعضـی از اشـكاالتی را هم 
كه مطـرح میكنند مـا دیده ایـم - قابـل برطرف شـدن و قابل 

پاسـخ دادن است.
آنچه مهم اسـت این اسـت كـه كشـور ما بـا ظرفّیـت طبیعی 
و بـا ویژگـی جغرافیـای سیاسـی خـود احتیـاج دارد بـه یك 
جمعّیـت بیشـتر؛ عـاوه بـر ایـن -همان طـور كـه قبـًا هـم 
گفته ایـم- مسـئله ی نمای جـوان برای كشـور یك مسـئله ی 
اساسـی و مهـم و تعیین كننـده اسـت. آن طوری كـه اهل علم 
و اهـل تحقیـق بررسـی كرده انـد و جوانـب قضّیـه را ماحظه 
كرده انـد و آمارها را مـورد مداّقه قـرار داده اند، ما اگـر چنانچه 
با این شـیوه ای كه امـروز داریـم حركت میكنیم پیـش برویم، 
در آینـده ی نه چنـدان دور، یـك كشـور پیـری خواهیـم بـود 
كـه عـاج ایـن بیمـاری پیـری هـم درحقیقـت در دسـترس 
نیسـت؛ حاال نـه ]اینكـه [ در دسـترس ما نیسـت، ]بلكـه [ در 
دسـترس هیچ كس نیسـت؛ یعنـی امـروز كشـورهایی كه در 
دنیـا دچـار پیـری شـده اند و قـدرت »زاد و ولد« خودشـان را 
از دسـت داده انـد، به دشـواری میشـود گفـت كـه راه عاجی 
بـرای حـّل این مشـكل دارنـد. ما هـم طبعـاً با همین مشـكل 
مواجـه خواهیم شـد؛ و نبایـد بگذاریـم به اینجـا برسـد. البّته 
مبانـی اسـامی و تفّكـر اسـامی در زمینـه ی جمعّیـت و 
افزایـش جمعّیـت و بـا توّجـه بـه وضـع جغرافیـای سیاسـی 
منطقـه و كشـور جمهـوری اسـامی یـك چیزهای روشـن و 

واضحـی اسـت.
 همایشـی كـه آقایـان گذاشـتید، بـه نظر مـن جـزو كارهای 
بسـیار خـوب اسـت. یعنـی مـا نمیخواهیـم ایـن قضّیـه را بـا 
شـعار و با »صلوات بفرسـتید تمام بشـود« و ماننـد اینها پیش 
ببریم؛ میخواهیم مسـئله به شـكل عمیق و علمی حل بشـود؛ 
گره هـای ذهنی ای كـه وجـود دارد باز بشـود، حقیقـت قضّیه 
روشـن بشـود و به اعتقاد من مـا میتوانیـم ایـن كار را بكنیم؛ 
یعنـی متفّكریـن مـا و صاحبـان دانـِش مرتبـط بـا مسـئله ی 
جمعّیـت - در هر بخشـی از بخشـها - میتوانند در ایـن زمینه 
منطق صحیح و قابـل قبولی را ارائـه كنند. این همایـش البّته 
قـدم اّول اسـت، یعنی قـدم ابتدایـی اسـت، ]اّما[ از گذاشـتن 
قانـون به نظـر مـن مهم تر اسـت؛)۲( چـون فرهنگ سـازی در 
ایـن مسـئله مثـل خیلـی از مسـائل دیگـر اجتماعـی، حـرف 
اّول را میزنـد؛ باید فرهنگ سـازی بشـود كـه متأّسـفانه امروز 
ایـن فرهنگ سـازی نیسـت، تعطیـل اسـت؛ بـا اینكـه حـاال 
گفته شـده، ما هـم گفته ایم، دیگـران هم گفته انـد، در مجلس 
هم مطرح شـده، بعضی ها هـم كم و بیـش اینجـا و آنجا بحث 
میكنند، لكـن كار فرهنگـی به معنـای صحیح انجـام نگرفته. 
به نظر من این كاِر شـما كار خوبی اسـت، كار مناسـبی اسـت؛ 
منتهـا اكتفا نكنیـد به اینكـه یك میزگردی تشـكیل بشـود و 
سـخنرانی ای گذاشـته بشـود و بعد مثًا تعـدادی مقاله چاپ 

بشـود؛ اینها كارهای الزمی اسـت، اّما ناكافی اسـت؛ بایسـتی 
از امكاناتـی كـه در كشـور وجـود دارد اسـتفاده كنیـد، فكر را 
در كشـور بگسـترانید؛ آن وقـت فكری هـم كه گسـترش پیدا 
میكنـد، بایـد فكـر عمیـق و اساسـی و منطقـی و قانع كننـده 
برای هر كسـی باشـد؛ بنابراین باید كار بشـود روی این مسئله 
كه البد آقایان ایـن كار را كرده ایـد. من معمـوالً وقتی گروه ها 
و افـرادی دنبـال ایـن هسـتند كـه مثـًا یـك گردهمایـی و 
همایشـی را ترتیب بدهند، همیشـه سـفارش میكنم، میگویم 
شـما اََمد)۳( را نزدیك قرار ندهیـد؛ یعنی فرصت قـرار بدهید 
بـرای اینكـه بتوانیـد كار بكنید، تـا آنچه بُـروز میكنـد در این 
همایـش، یك چهـره و نمـای مطلوبی داشـته باشـد، آبرومند 
باشـد. و البـد آقایـان ایـن كار را كرده ایـد؛ چـون بحمـداهلل 
شـما اهل فضـل و اهـل تحقیـق هسـتید و مؤّسسـه ی شـما، 
مؤّسسـه ای اسـت كه سـابقه ی خوبی در ایـن زمینه هـا دارد؛ 

لكـن كار را به اینجـا متوّقـف نكنید.
 جوانـب قضّیـه را بسـنجید، ببینیـد چـه چیزهایی اسـت كه 
موجب میشـود جامعه ی مـا دچار میـل به كم فرزندی بشـود. 
این میـل به كـم بـودن فرزند، یـك عارضه اسـت؛ وااّل انسـان 
به طور طبیعی فرزند را دوسـت میـدارد. چرا ترجیـح میدهند 
افـرادی كـه فقـط یـك فرزنـد داشـته باشـند؟ چـرا ترجیـح 
میدهنـد فقـط دو فرزنـد داشـته باشـند؟ چـرا زن به شـكلی، 
مرد به شـكلی پرهیـز میكنند از فرزنـدداری؟ اینها را بایسـتی 
نگاه كـرد و دیـد عواملش چیسـت؛ این عوامـل را پیـدا كنید، 
برای عـاج ایـن عوامل بیمـاری زا - كـه بـه اعتقاد بنـده اینها 
عوامـل بیمـاری زا اسـت - متخّصصیـن و صاحبان اندیشـه را 
بخواهید فكـر كنند. فـرض كنید مثًا بـاال رفتن سـّن ازدواج؛ 
خب باشـك یكی از چیزهایی كه بـاروری را محـدود میكند، 
باال رفتن سـنّ ازدواج اسـت؛ خب، این یكی از كارهایی اسـت 
كـه بایـد در كشـور فكر بشـود. چـرا سـّن ازدواج در كشـور ما 

بـاال رفتـه؟ مگـر جـوان هفـده سـاله، هجده 
سـاله، نـوزده سـاله، احتیاج نـدارد بـه اطفاء 
نیـاز جنسـی و غریـزه ی جنسـی؟ مـا باید به 
این فكـر كنیـم. خـب، از آن طـرف میگویند 
كه اینهـا خانـه ندارند، شـغل ندارنـد، درآمد 
ندارنـد؛ ببینیم چگونه میشـود كاری كرد كه 
همـه ی اینهـا بـا هـم جمـع بشـود. مـا نباید 
تصـّور بكنیـم كه حتمـاً بایسـتی یـك نفری 
یك خانـه ی ِملكی داشـته باشـد، یك شـغل 
درآمدداری داشـته باشـد، بعـد ازدواج بكند؛ 
نه، اَِن یَكونـوا ُفَقرآَء یُغِنِهُم اهلُل ِمـن َفضلِه؛)۴( 
ایـن قـرآن اسـت ]كـه [ بـا مـا دارد این جـور 
حـرف میزنـد. یعنـی همـه ی آن گره هـای 
ذهنـی ای را كـه وجـود دارد در ایـن زمینـه، 
بایـد شـما بـاز كنیـد، یعنـی شـأن شـما و 
همایشـی از این قبیل، این اسـت كه بایستی 
این كار فكـری و علمـی را بكند؛ یعنـی صرفاً 
بیان فكر، بیـان خواسـت و حّتی شـعارهایی 

در این زمینه نباشـد. واقعاً كار بشـود، كار فكری بشود؛ عوامل 
كاهش جمعّیـت و موجبات افزایـش جمعّیت به نحـو مطلوب 
و با اعتدال متناسـب، درسـت سـنجیده بشـود، مطرح بشـود 
]تـا[ اقنـاع بشـوند افـكار نخبـگان. در ایـن زمینـه خـب االن 
عاّمه ی مـردم، بعضی هـا متدیّننـد، بعضی ها متعّبدنـد، وقتی 
گفتـه میشـود، میروند سـراغ بـاروری بیشـتر؛ لكـن نخبگان 
جامعـه بایـد قانـع بشـوند، بایـد مسـئله را قبـول كننـد؛ اگر 
نخبگان قبـول كردند، كار سـهل میشـود، كار فرهنگ سـازی 
آسـان میشـود. در ایـن زمینه هـا ان شـاءاهلل بایسـتی آقایـان 

تـاش كنیـد و امیدواریـم ان شـاءاهلل موّفق باشـید.
بنده همچنان معتقدم كشـور ما كشـور هفتاد و پنـج میلیونی 
نیسـت؛ كشـور ما كشـور صد و پنجـاه میلیونی ]اسـت [؛ حاال 
ما دسـتِ كم را گرفتیـم گفتیم صـد و پنجـاه میلیون؛ بیشـتر 
هم میشـود گفـت. قطعـاً این كشـور بـا این سـطح وسـیع، با 
ایـن تنـّوع آب وهوایی، بـا ایـن امكانـات فـراوان زیرزمینی، با 
ایـن اسـتعداد بالقـّوه ی علمی كـه در این كشـور وجـود دارد، 
میتواند یك كشـور پرجمعّیتی باشـد و ان شـاءاهلل خودش هم 
این جمعّیـت را اداره كند؛ یعنـی همچنان كه مـا فكر میكنیم 
كه اگـر چهار پنـج بّچـه افتـاد روی دوش یـك خانـواده وضع 
زندگیشـان چگونـه خواهـد شـد، فكر ایـن را هـم بكنیـد كه 
این چهار پنـج بّچه وقتـی بزرگ شـدند و كاری پیـدا كردند و 
شـغلی پیدا كردند چـه كمكـی میتوانند به پیشـرفت كشـور 

بكننـد؛ یعنی ایـن را هـم باید فكـر كرد.
 یـك نـگاه مقلّدانه ای بـه زندگـی غربی یا بـه زندگـی اروپایی 
وجود داشـته كه به اینجاها منتهی شـده و میـراث آن به ماها 
رسـیده؛ ما هم در یك برهـه ای از زمـان غفلت كردیـم، كاری 
كـه بایـد انجـام بدهیـم انجـام ندادیـم. درحالی كه امـروز در 
]بعضـی از[ همین كشـورهای غربـی از كاهش بـاروری دارند 
زیان می بیننـد و پشـیمانند، و در بعضـی از كشـورهای غربی 
مطلقـاً كاهـش بـاروری وجـود نـدارد؛ یعنـی 
خانواده هـای پرجمعّیـت، مثـًا خانـواده ی 
آمریكایـی بـا ده دوازده بّچه، چطـور خانواده ی 
ایرانـی ]كـه[ میخواهـد از او تقلیـد كنـد بایـد 
حتماً یـك بّچـه داشـته باشـد یـا دو بّچـه! كه 
این االن وجـود دارد و گزارشـها و خبرها از این 
واقعّیـت بـه مـا اّطـاع میدهـد. ان شـاءاهلل كه 

موّفـق و مؤیّد باشـید.
  والّسام علیكم و رحمةاهلل و بركاته 

۱( ایـن همایش بـه هّمـت معاونت پژوهش مؤّسسـه آموزشـی 
و پژوهشـی امام خمینـی )ره(، روز ۹ آبـان سـال جـاری برگـزار 

خواهد شـد.
۲( در گـزارش حّجةاالسـام آقاتهرانـی اعـام شـد كـه پـس از 
تصویب سیاسـتها و راهبردهای بحث جمعّیت در شـورای عالی 
انقاب فرهنگـی، كمیسـیون فرهنگی مجلـس در حـال كار بر 
روی طرحـی اسـت تـا پـس از طـرح آن در صحـن مجلـس، به 

عنـوان قانـون تصویب شـود.
۳( پایان 

۴( سوره ی نور، بخشی از آیه ی ۳۲

بسم اهللّ الّرحمن الّرحیم 

متـن کـامل بیـانات

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

امروز كشورهايى كه در دنيا 
دچار پيرى شده اند و قدرت 

»زاد و ولد« خودشان را از 
دست داده اند، به دشوارى 
ميشود گفت كه راه عالجى 
براى حّل اين مشكل دارند. 
ما هم طبعًا با همين مشكل 
مواجه خواهيم شد؛ و نبايد 

بگذاريم به اينجا برسد.

افزایــش جمعیــت میــل بــه کم فرزنــدی  افزایــش ســن ازدواج  اقنــاع افــکار نخبــگان پیرشــدن کشــور
مفاهیمی که در  

بیانات رهرب انقالب 
مطرح شده اند:

ديدار اعضاى هاميش مىل »تغيريات جمعيتى و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«  
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