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میخواهم بگویم : بعضی مواقع شعارهایی میدهیم در جمع های عمومی برای اینکه همیشه چند نکته ی واقعی 

گفتن بعضی از حقایق برای عموم چندان مفید نباشد ولی کسایی که تاثیر گذارند و جامعه حرف آنها  را می شنود 

برای آن خرج میکند وقتی از یک سری حقایق باخبر نباشه نحوه ی برخوردش با مسئله و میزان انگیزه ای که 

 بسیار موثر است .

 عدم دغدغه مندی در بحث جمعیت

یا  جایگاه حقوقی شان و این است که بسیاری از افرادی کهدر بحث جمعیت و فرزندآوری یکی از مشکالت مان 

دغدغه ی درجه یک  ، دغدغه ی فرزندآوری ، حقیقی شان که بین مردم پیدا کرده اند و میتوانند تاثیر گذار باشند

 آنها نیست . 

ذار مانند فرهان ارشد سپاه و مبلغان شاخص صحبت کرده ام و به در این دو هفته ی اخیر با بسیاری از افراد اثرگ

جدّ میگویم بسیاری از این افراد انگیزه ی درجه یک شان که هیچ اگر واقع بینانه بخواهیم بگوییم اصالً دغدغه 

ی از این افراد دغدغه ی مخالف دارند  : یعنی تنهایی بسیار عجیب و غریب رهبرانقالب شان نیست بماند که برخ

به بعضی از روحانیون میگویی بحث فرزندآوری را مطرح کنید میگویند ایتدا اقتصاد را درست  در بحث فرزندآوری .

 کنید و سپس جمعیت .

 کمبود فرصت اصالح جمعیت

 60تا  15از  در پنجره ی جمعیتی می گویند  البته سال است . 10ریم نهایت وقتی که برای اصالح جمعیت دا

سالگی عمال باروری اتفاق نمی افتد و در ایران معموالً بعد از  49سالگی باروری صورت میگیرد درحالیکه نهایت تا 

ست .  در سالگی بارداری برای زن خطرناک ا 40سالگی کسی بارور نمی شود بخاطر آن شایعه ای که بعد از  40

 هرصورت فرصت نداریم و این یک واقعیت است .

 خطای محاسباتی فعاالن جمعیت

نرسد . این حرف جریان فعال فرزندآوری دارد به سمت و سویی می رود که تالش هایشان به نتیجه ی فرزندآوری 

هایی که میگویم گزارش است نه تحلیل . وقتی با افرادی که دغدغه ی جمعیت دارند به شدت تمرکز کرده اند بر 

روی مسائل اقتصادی . فضای حاکم بر جامعه این است که اگر اقتصاد را بتوانیم حل کنیم بحث جمعیت هم حل 

بردید و درآمد سرانه خانواده رفت باال ولی نگرش به فرزندآوری می گردد درحالیکه اگر توانمندی اقتصادی را باال 

عوض نشد دقیقاً نتیجه ی عکس می گیرید . ما کمتر از ده سال وقت داریم که نرخ اروروری را باال ببریم تا از این 

تصادی فاجعه نجات پیدا کنیم آنوقت حوزه و مبلغین ما معطل اصالح اقتصاد هستند درحالیکه این ویرانه ی اق

تازه اول مشکل سال دیگر اقتصاد درست شد 5سالها طول می کشد که درست بشود . فرض کنیم خوشبینانه تا 



 

است چون نگرش به فرزندآوری غلط است . همین اآلن هم وضع اقتصادی آنهایی که خوب است مثالً وقتی میگوید 

بای ساید بگیرم درحالیکه یخچال ساده هم پول ندارم ازدواج کنم منظورش این است که پول ندارم یخچال ساید 

میتواند پاسخگوی آنها برای شروع زندگی باشد . وضع اقتصادی مردم نسبت به نیازهای واقعی شان خوب است . 

 من منکر فقر نیستم و خودم با سلول سلول بدنم طعم فقر را چشیده ام .

 فراموشی سنت های معنوی 

زندگی های خودمان سنت های معنوی را فراموش کردیم . ما با مفهوم ما حتی در واقعیت بعدی این است که 

من اگر نتوانم باور مردم را تعمیق .  غریبه شده ایم خیلیبرکت که از پایه ای ترین مفاهیم اقتصاد خانواده است 

میخورم؟ من به  را در بین آنها جا بیندازم به چه دردی« إن یکونوا فقراء یغنهم اهلل من فضله » کنم و اعتقاد به 

اعتقاد مردم « من یتق اهلل یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث الیحتسب » عنوان یک روحانی اگر نتوانم با آیه ی 

را باال ببرم با اقتصاددان بی دین صهیونیست چه فرقی دارم ؟ اینها که باورهای متشابه ما نیست و جزء نصوص و 

ینها حرف بزنیم ؟ مگر خدای گرانی و ارزانی فرق دارد؟ سبک محکمات است چرا خجالت میکشیم درباره ی ا

  کم کرده است . بالتبع تعدادش را همازدواج و فرزندآوری را به تاخیر انداخته و نیاز به جدید آمده  زندگی

 غیرت دینی در طرح بحث جمعیت

بازرگان رفته  مهندس زمان که ما در این زمینه یک نفر با روحیه ای مانند شهید مطهری )ره( میخواهیم که در آن

)آموزه های دین و یافته های غرب را ع به توجیه علمی دین کردند ب و شیفته ی آنجا شده بودند و شروبودند غر

و موید غرب پرستی خودشان می آوردند ( مانند داستان گوشت خوک که که شبیه هم بودند کنارهم میگذاشتند 

جود دارد و بعد با از بین بردن آن ویروس گفتند دیگر گوشت خوک کشف کردند یک ویروس خطرناک در آن و

حرام نیست و میتوان آن را خورد . شهید مطهری با غیرت و شجاعت دینی گفت بعد هزار سال فهمیدید این انگل 

م که وجود داره از کجا معلوم بعد هزار سال دیگر نفهمید انگل دیگری هم وجود داره؟ عالوه بر این در روایت داری

عی که خودشان را آخوند میدانستند و همه چی ید مطهری در یک جمشه گشوت خوک غیرت را کم می کند .

دان این حرف را زد . ما اآلن به این روحیه احتیاج داریم که بدون خجالت در حوزه ی فرزندآوری حرف بزنیم . 

یکی از نشانه های خلوص  دارد .صحبت کنیم با همه ی مخالفت هایی که حتی از سوی مذهبی ها هم وجود 

 تبلیغ در بین این همه مخالفت مشخص می گردد . 

 امر به معروف و نهی از منکر مصداق

ده سال است که رهبر انقالب بحث جمعیت را مطرح کرده این را مطالبه گری کنید . از نمایندگان ولی فقیه و 

رفتید تبلیغ وقت بگیرید از امام جمعه و با او صحبت ائمه جمعه مطالبه کنید در باب بحث جمعیت چیکار کردند ؟



 

عَلَم  امربه معروف و نهی از منکر فقط این نیست .کنید . این همه داد میزنیم حجاب حجاب حجاب درحالیکه 

در دهه ی هفتاد برپا داشتند . ایشان می فرمایند که تا میگوییم امر به  معروف و نهی ازمنکر را رهبرانقالب امربه

ف و نهی از منکر ذهن تان فقط به سمت حجاب نرود که این درجه ی دهم است . یکی از مصادیق درجه معرو

از فرماندهان سپاه و  یک امر به معروف و نهی از منکر که بارها در این سال ها مطرح کرده اند تکثیر اوالد است . 

ام میدهید ؟ دائماً همایش و کالس و بسیج و ائمه جمعه مطالبه کنید و بپرسید در بحث جمعیت چه کاری انج

 جلسه میگذارید درباره ی حجاب .

 دغدغه ی رهبری نسبت به جمعیت

اگر هندسه ی دغدغه های ما براساس دغدغه های ولی فقیه نباشد مملکت را می برند . براساس برآوردهای من از 

فرمودند :   98دانش آموزان سال  صحبت ها ایشان مقوله ی جمعیت را وارد مقوله ی امنیتی کردند و در بین

ما یک اراده .« سیاستی وجود دارد که این نعمت را از ملت ایران سلب کند ، نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان را »

داریم که نتیجه اش در فرصت های مقطعی نشان می هد اما سیاست کالن است و راهبرد و راهکار و روش و 

قرمودند اگر این جامعه محروم بماند از یک جمعیت قابل  98ر دیدار مداحان سال زمانبندی اهداف و.. دارد . د

شت؟ باز در غیر از برداشت امنیتی که نمیتوان از این متن دا.« جوان ، دشمن بر این جامعه مسلط خواهد شد 

ه ام که کشور در سالروز رحلت حضرت امام میفرمایند : من در صحبت های اخیر چندبار تکرار کرد 98همین سال 

باید قوی شود و جزو اهداف ما است که این هم از بعثت گرفته شده است و از قرآن گرفته شده که میفرماید و 

اعدوا لهم مااستطعتم این قوت دار نگاه اول به نظر می رسد قوت نظامی باشد درحالیکه ابعاد قوت بیشتر از اینهاست 

استقالل سیاسی است( و فرهنگی و... که با گذشت زمان عرصه های  و شامل ابعاد علمی ، سیاسی)که الزمه ی آن

 . دیگری برای قدرت یافتن ملت ایران بوجود می آید

امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزار های قوت است اینکه بنده زیاد روی این مورد تکیه می کنیم بخاطر 

د در این کشور به قدر الزم و کافی تولید نشود که اآلن این است که کشور ما امروز کشور جوانی است و اگر موالی

به اندازه ی کافی نیست چند صباح دیگر نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد آنوقت پیشرفت کشور کم می 

شود . یکی از ابزار قدرت حفظ جمعیت جوان است . در بسیاری از جمع ها که این جمالت را خواندم وقتی پرسیده 

که چهل نفر از  98ر شنیده اند این حرف ها را از رهبر انقالب حتی یک نفر هم نبود . مرداد سال ام که چند نف

بعد از گزارشات مفصل افراد ایشان گفتند این چیزهایی که  فعاالن عرصه خانواده خدمت رهبرانقالب رسیدیم

یه کنید : فرزندآوری ، ازدواج ، مطلب تک 3میگویید چرا در بین مردم نمیبینیم ؟ ایشان فرمودند که بروید روی 

طالق . درباره ی فرزندآوری گفتند ما بارها گفتیم و گفتیم و به جز چندتا دختر مذهبی کسی به حرف ما گوش 

 نداد.



 

چند روز پیش خدمت آقای قمی بودیم ایشان تغریف کردند چند وقت پیش رسیدم خدمت آقا برای نماز . یک 

ا در گوش فرزندشان اذان بگویند . آقا رو کردند به خانوم و پرسیدند که چند زوج جوانی آمدند برای اینکه آق

سال . گفتند این بچه ی چندم  12سال . گفتند که چند ساله ازدواج کردید ؟ گفت  33سالتان است ؟ گفت 

بچه بود .  است؟ گفت سومی . بعد آقا نگاهی کردند و گفتند ما از شما بیشتر توقع داشتیم . توقع ما پنج شش تا 

رهبر انقالب به آنها توصیه کردند در بحث جمعیت کار کنند اهل منبر بود  در قصه ی جمعیت ، اولین کسانیکه

حاال شما قضاوت کنید که .  فرمودند اهل منبر گره های فکری مردم در بحث جمعیت را باز کنند 91که در سال 

 می دهید ؟  در این ده سال حوزه چه کاری انجام داد و چه نمره ای

یکی از اولین کارهایی که رهبر انقالب انجام دادند این بود که مردم را در گذشته نگه نداشتند و با عذرخواهی 

کردن و پذیرش اشتباه خواستند که به دنبال راه حل باشید و مقصر را رها کنید . چه فرقی میکند چه کسی اشتباه 

ال مسلط شدن بر آن است . حاال بعدا که مشکل حل شد مقصر کرد ؟ مملکت دارد تمام می شود و دشمن در ح

ذهن مردم را از اشتباهی که در گذشته رخ داده  باید اصلی را . در گذشته نمانید که این کارها فایده ای ندارد . 

خوب . آقا فرمودند که کنترل جمعیت در ابتدای کار ببریم به سمت فاجعه ای که در آینده با آن روبه رو میشویم 

 بود اما بعد باید تمام میشد که این اتفاق نیفتاد و اشتباه کردیم . 

آقای مرندی با امام و آقا صحبت کردند درباره ی بحث جمعیت و ازدیاد متوفای نوزادان و ... که  60اوایل دهه 

اینطور تعریف اصال وارد این مباحث نشوید . در برنامه توسعه اول در بند ج بخش اول سیاسیت کنترل جمعیت 

رسیدیم  71. در بینظیرترین اتفاق تاریخ جمعیت در سال  90در سال  4برسیم به نرخ  68در سال  4/6شد که از 

به آن رسیده بودیم .  تازه قانون مصوب شد توسط شورای نگهبان در حالیکه یکسال پیش 72و در سال  4به نرخ 

)یعنی به ازای هر  6/1رسیدیم به نرخ  90. در سال نکردیم م متوقف هبازباروری و  1/2یم به نرخ رسید 79سال 

 میزان باروری وجود دارد( و باز هم جلوی آن را نگرفتیم . 6/1زن در سن باروری 

است یعنی برای اینکه جمعیت یک کشور نه کاهش و نه افزایش داشته باشد به ازای هر خانواده  1/2نرخ جانشین 

 1420طبق پیش بینی ها اگر با همین روند پیش بریم نهایتا تا سال . و مادر( دو فرزند باید باشد )بجای پدر 

 67میلیونی که31میرسیم به جمعیت  1480افزایش جمعیت داریم و از آنجا شروع به کاهش میکند و در سال 

 درصد جمعیت سالمند دارند . 

 


