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افزایش جمعیت  نیاز کشور به رضورت

نیاز کشور با ظرفیت طبیعی و ویژگی جغرافیایی
سیاسی خود به یک جمعیت بیشرت 

ای جوان برای کشور به عنوان مسئله اساسی و تعیین کننده ی حرکت کنونی پیر درصورت ادامه تبدیل ایران به یک کشوراهمیت  چالش

روشن بودن تفکر اسالمی در زمینه جمعیت و افزایش آن 
با توجه به وضع جغرافیایی سیاسی منطقه

دلیل

فرهنگسازی در زمینه افزایش جمعیت الزمه

یش در زمینه افزایش جمعیت توسط مؤسسه امام خمینی  ) ره( برگزاری ه ی کارهای بسیار خوبدر زمرهارزیابی رهربیمصداق

عزم موجود برای حل مسئله به شکل عمیق و علمی  ی افزایش جمعیت با شعار و نگاه سطحی و موقت پیش بردن قضیهمقابل نقطهدلیل 

های توانایی متفکرین و صاحبان دانش مرتبط با مسئله جمعیت در بخش
ی منطق صحیح و قابل قبول در زمینه افزایش جمعیت گوناگون در ارائه مناسبزمینه

سازی در مسئله افزایش جمعیتاولویت فرهنگ
عی  مانند بسیاری از مسائل دیگر اجت یش به عنوان قدم ابتداییمصداقاهمیت   اهمیت برگزاری ه

نسبت به تصویب قانون از نظر رهربی  

انجام نگرف کارهای صحیح فرهنگی درباره افزایش جمعیت 
با وجود تأکید رهربی، دیگران و طرح در مجلس شناسیآسیب

کننده گسرتش فکر عمیق ، اساسی و منطقِی قانع
برای همه در سطح کشور 

الزامات

انی و چاپ مقاالتشناسی آسیب اکتفا به برگزاری میزگرد، سخ

فرزندی در جامعه سنجش جوانب قضیه و بررسی عوامل ایجاد میل به کم

بررسی دالیل عالقه به داش یک فرزند 

مصداق 
بررسی دالیل ترجیح به داش تنها دو فرزند 

بررسی دالیل پرهیز زنان و مردان از فرزندداری 

فرزندی و پیدا کردن دالیل آن تحقیق درباره عوامل میل به کم
تفکر متخصصین و صاحبان اندیشهالزامات

ری  زای میل نداش به فرزندآوری برای عالج عوامل بی

کار فکری و اقناع نخبگان

یش با موضوع افزایش جمعیت  حضار به عنوان برگزارکنندگان ه مخاطب

  میلیون کشور ایران  ۱۵۰ظرفیت بیش از 
میلیونی حال حارض  ۷۵در مقابل جمعیت  توانایی تبدیل کشور به یک کشور پرجمعیت به دلیل وجود سطح مناسبزمینه

وسیع ، تنوع آب و هوایی، امکانات زیرزمینی و استعداد بالقوه علمی دلیل

نگاه مقلدانه به زندگی غربی یا اروپایی شناسیآسیب
در مسئله جمعیت و برخورداری ما از اثرات آن 

ای از زمان و عدم انجام کارهای الزم غفلت مسئولین در برهه مکمل

کاهش نداش باروری در بعضی از کشورهای غربی به طور مطلق 
نی و زیان برخی کشورهای غربی از کاهش باروری  در عین پشی های آمریکایی با ده یا دوازده فرزند وجود خانوادهشاهدمقابلنقطه

خواست  بیان و تنهاییبیان فکر به 
ی مسئله افزایش جمعیتو شعار در زمینه نقطه مقابل

بررسی دالیل افزایش سن ازدواج

های ذهنینیاز به باز شدن همه گره رضورت


