
نگرانی و هشدار مراجع نسبت به جمعیت کشور
ـ ملی و استقالل ايران عدم توجه مسئوالن به سیاست ھای غلط در زمینه کنترل نسل و جمعیت، از يك طرف قدرت سیاسی 

را تھديد خواھد کرد و از ديگر سو تغییر ساختار قومیتی، يكپارچگی و اتحاد ما را به مخاطره می اندازد.

به گزارش سرویس فرھنگی جام نیوز، یکی از مھمترین موضوعات جمعیت شناختی کشور که توجه روزافزونی را به خود جلب

قرار گرفته توجه محققان حوزه ھای مختلف  پدیده مورد  جنبه ھای مختلف این  سالخوردگی جمعیت است که  می کند، بحث 

است و مقام معظم رھبری بارھا در بیانات خود با ھشدار در خصوص خطر کاھش جمعیت، بر لزوم تغییر سیاست ھای کشور

تاکید کرده اند؛ لذا اھمیت و ضرورت تغییر سیاست ھای جمعیتی بر کسی پوشیده نیست و مسئوالن امر باید در راستای این

سوی از  پیا پي  دادن ھاي  ھشدار  و  نگراني ھا  اظھار  برخي  جز  امروز  به  تا  متاسفانه  اما  می داشتند،   بر  را  گام ھایی  مھم 

مسئوالن، اقدام خاص ديگري ديده نشده است.

 

حضرت امام خمینی(ره) در این باره فرموده اند: "مملکت ایران 35 میلیون حاال می گویند جمعیت دارد. وسعتش آنقدر است که

برای صد و پنجاه میلیون تا دویست میلیون جمعیت کافی است، یعنی اگر دویست میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به

رفاه زندگی می کنند (صحیفه نور، رھنمودھای امام خمینی، جلد 7، ص 393.")

 

توانایی و  دارا  کشور  ما  قدرتمندی ھستیم،  کشور  "ما  فرموده اند:  رابطه  در ھمین  نیز  "مدظله العالی"  رھبری  معظم  مقام 

ھستیم، از لحاظ منابع، ما در رتبه ھای باالی جھانی ھستیم. در بعضی از منابع، رتبه اولیم، در ترکیب نفت و گاز، ما در دنیا

و لحاظ منابع  ما بیشتر است. از  و گاز  مجموع نفت  دارای گاز ھستند،  دارای نفت ھستند یا  کشورھایی که  از ھمه  اولیم، 

این داریم،  جمعیت  نفر  میلیون  پنج  و  ھفتاد  ما  انسانی،   نیروی  لحاظ  از  دارد،  فراوانی  و  باال  غنای  کشور  معادن اساسی، 

جمعیت عامل خیلی مھمی است... من این را ھمین جا عرض بکنم، جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور،

امروز یکی از عامل ھای مھم پیشرفت کشور است، در ھمین آمارھایی که داده می شود نقش جوان ھای تحصیل کرده و آگاه و

از مان نسل در یک برھه ای  کنیم. سیاست تحدید  تحدید نسل تجدید نظر  باید در سیاست  پرنیرو را می بینید ما  پرنشاط و 

درست بود، یک اھدافی ھم برایش معین کردند، آن طوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق

و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به ھمان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت رسیدیم، از سال 71 به این

طرف باید سیاست را تغییر می دادیم، خطا کردیم؛ ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم. کشور باید نگذارد که غلبه نسل

جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین برود. و این از بین خواھد رفت اگر به ھمین ترتیب پیش برویم. تا چند سال دیگر

نسل جوان ما کم خواھد شد -که امروز قاعده جمعیتی ما جوان است- و به تدریج دچار پیری خواھیم شد. بعد از گذشت چند

را مشخص یک زمانی  ولد ھمراه است  کاھش زاد و  کرد؛ چو پیری جمعیت با  کاھش پیدا خواھد  کشور ھم  سال، جمعیت 

کردند و به من نشان دادند که در آن زمان ما از جمعیت فعلی مان کمتر جمیت خواھیم داشت. اینھا چیزھای خطرناکی است

اینھا را بایستی مسئوالن کشور به جد نگاه کنند و دنبال کنند. در سیاست تحدید نسل حتما بایستی تجدید نظر شود و کار

افزایش نسل و اینھا جزو مباحث مھمی است که واقعا ھمه مسئوالن کشور -نه فقط درستی باید انجام گیرد. این مسئله 

مسئوالن اداری- روحانیون، کسانی که منبرھای تبلیغی دارند، باید در جامعه درباره آن فرھنگ سازی کنند از این حالتی که

و امام گفتند  را اول  دویست میلیون  میلیون و  رقم صدوپنجاه  خارج کنند  را  باید کشور  بچه -  بچه ، دو  - یک  وجود دارد  امروز 

درست ھم ھست ما باید به آن رقم ھا برسیم.(بیانات در دیدار کارگزاران نظام)

 

کاھش نسل زمینه ضمن ھشدار به  نیز در این  مراجع عظام  اھمیت است که علما و  قدری حائز  کشور به  مسئله جمعیت 

شیعه، استفتائاتی را داده اند.

 

آیت هللا مکارم شیرازی

سوال: در وضعیت کنونی، با توجه به سوءاستفاده مشرکان و مخالفان اھل بیت(ع) از طرح کنترل جمعیت، وظیفه دولتمردان و

متدینین و.... به منظور تحکیم بنیان خانواده ھا و حفظ بافت سیاسی و اجتماعی کشور امیرالمومنین(ع) چیست؟

مکتب اھل بیت(ع) می شود ھمه زدن به مبانی  و ضربه  تغییر بافت جمعیت  کنترل موالید سبب  تمام مواردی که  پاسخ: در 

وظیفه دارند در حد توان خود جلوی این معضل را بگیرند. 

شعار غلط فرزند کمتر زندگی بھتر در اعماق دل جمعی نفوذ کرده که این مسئله دو عیب بزرگ برای مملکت دارد؛ یکی اینکه

جمعیت قوس نزولی پیدا می کند که این خطرناک است و دیگر اینکه بر تعداد جمعیت جوانی که کارھای اصلی کشور بر دوش

آن ھاست کم می شود، در حالی که بارھای سنگین ھر جامعه ای بر دوش جوانان آن جامعه است و اگر جوانان جامعه ای کم

شود این جامعه آسیب پذیر است.



آیت هللا نوری ھمدانی

عده ای از لحاظ این که جمعیت روی زمین به سرعت رو به افزایش می رود، چنین فکر می کنند که زمانی فرا خواھد رسید که

و لذا بشر را نخواھد داشت  و تامین لوازم زندگی  زمین قدرت تغذیه  مضیقه خواھند افتاد و  مردم از جھات اقتصاد زندگی به 

مردم را به جلوگیری از افزایش نسل تشویق، بلکه وادار می کنند. به عالوه، متاسفانه سقط جنین را یک عمل منطقی و موجه

جلوه می دھند. 

آیت هللا سبحانی

صاحبنظران می گویند اگر در این مملکت (ایران) رودخانه ھا سدبندی شود، زمین ھای بایرآباد گردند، از تمام زمین ھای زراعتی

و سطح فکر مردم باال برود، این مملکت قادر به اداره 150 به خوبی استفاده شود، صید ماھی به صورت صحیح اداره گردد 

میلیون نفر خواھد بود. کشور ایران ھم اکنون دچار کمبود نیروی انسانی است. در ھمین سال ھای اخیر، متجاوز از یک میلیون

از کنترل مع الوصف چگونه دم  نیروی انسانی کمیاب بود.  کار گرم و  در نقاط مختلف کشور مشغول کار و بازار  کارگر خارجی 

کنترل جمعیت در راه  بودجه ای که  بھتر نیست  انسانی داریم؟.....  به نیروی  نیاز مبرم  حالی که  ازدیاد جمعیت می زنیم، در 

احیا به  کشی،  انسان  جای  به  و  گردد  مصرف  فقیر  خانواده ھای  زندگی  وسایل  ساختن  فراھم  راه  در  می شود،  مصرف 

انسان ھای فقیر و بی دفاع بپردازیم؟

درست می توانیم به منابع زیادی دارد که با مدیریت  زیرا کشور ما ظرفیتھا و  کاری دینی و نه عقالیی است  تحدید نسل نه 

کشوری قدرتمند تبدیل شویم. این جمعیت قبل از انقالب 35 میلیون بود اکنون که بیش از دو برابر شده است باز ھم ظرفیت

بدبختی بود باید افزایش جمعیت موجب بدبختی است اگر افزایش جمعیت موجب  دارد و نباید تصور شود  بیشتر جمعیت را 

چینی ھا فقیر و بدبخت بودند اما با مدیریت درست منابع به قدرت اقتصادی در دنیا تبدیل شده اند. 

بدبینی به خداوند جایز نیست و در شرایط کنونی نیز محدود کردن نسل ، خالف شرع و گناه است. پزشکان نباید محدود کردن

نسل را ترویج کنند. تحدید نسل نه کاری دینی و نه عقالیی است زیرا کشور ما ظرفیت ھا و منابع زیادی دارد که با مدیریت

و وجود فرزندان زیاد فرزند و بدون فرزند مثل زندان است  قدرتمند تبدیل شویم.  خانه ھای کم  درست می توانیم به کشوری 

آن اصالتھای خانوادگی  دارد و  محیط شادی  فرزندان زیادی ھستند  در آن  که  و خانواده است. خانه ای  شادابی خانه  موجب 

بیشتر حفظ می شود. شعار "فرزند کمتر، زندگی بھتر" خالف قرآن است و از یھود آمده و در مغز مسئولین قبلی بوده و پخش

شده است.

آیت هللا صافی گلپایگانی

در بسیاری از نقاط، جمعیت شیعیان در اقلیت قرار گرفته است. این اتفاق در برخی از کشورھای اسالمی در حال وقوع است؛

از بسیاری  در  که  صورتی  در  یابد؛  کاھش  مسلمانان  و  شیعیان  که جمعیت  نداد  اجازه  و  بود  این مسئله حساس  به  باید 

کشورھای غیر مسلمان برای افزایش میزان تولد در ھر خانواده جوایز و امتیازاتی در نظر گرفته است... نیازمندی ھای جامعه

چیز در کنیم تا ھمه  خارج شود مضر خواھد بود، باید تالش  و اگر برخی از عوامل از تعادل  براساس آمار مشخص می شود 

جامعه در حد تعادل باشد و اساس این امر آمار است. مسئله جمعیت، مسئله خاصی است و باید مالحظات دقیقی صورت

جبران یابد سبب آسیب ھای  کاھش  اگر جمعیت  و  قرار گرفته است  تشویق  و  ترغیب  مورد  در اسالم  رشد جمعیت  گیرد. 

ناپذیری در جامعه می شود.

سوال: در وضعیت کنونی، با توجه به سوء استفاده مشرکان و مخالفان اھل بیت (ع) از طرح کنترل جمعیت، وظیفه دولتمردان

و متدینین و ... به منظور تحکیم بنیان خانواده ھا و حفظ بافت سیاسی و اجتماعی کشور امیرالمومنین (ع) چیست؟

پاسخ: در اسالم و تعالیم سازنده آن که ھمه جوانب حیات بشر را شامل است، داشتن اوالد و فرزندان متعدد مورد تشویق و

ترغیب است و تا حدی تاکید شده است که حضرت رسول اکرم (ص) به کثرت امت خود بر امم دیگر مباھاتی می فرماید؛ ثواب

ھایی که در تولید مثل و تربیت اوالد برای پدر و مادر مقرر شده است، به قدری جالب و عظیم است که سزاوار نیست والدین

با جلوگیری در بارداری، از این ھمه ثواب خود را محروم سازند و آن را کنترل نمایند.

آیت هللا خرازی

مطلب به این  مورد اتفاق،  فراوان و  روایات صحیح  که در  و تقویت مسلمانان است، ھمانطور  افتخار پیامبر  اوالد سبب  کثرت 

تصریح شده است. البته اگر وضعیت مسلمانان به صورتی باشد که جمعیت زیاد موجب اختالل در نظام جامعه و یا سبب به

نو در فقه و برتری خود را از دست می دھد (رھبری، حسن، کاوشی  وجود آمدن مفاسد می شود، فراوانی فرزند، رجحان 

اسالمی، شماره 33 و 34، ص 31)

آیت هللا محمدجواد فاضل لنکرانی

را برای آثار زیانباری  گذشت 20 سال، چه  بعد از  تصویب کردند،  کنترل جمعیت  تنظیم و  1372 به عنوان  در سال  قانونی که 

مجموعه امت اسالمی و کشور ما به بار آورده است که امیدواریم با توجه به آنچه که مقام معظم رھبری تذکر دادند، بررسی

مجدد شود، انشاءهللا مسئوالن و نمایندگان محترم مجلس به نحو دقیق به این موضوع بپردازند.

مومنی که می تواند از آنچه که خدا به او داده برای یک اوالد استفاده کند، با تدبیر می تواند برای تعداد بیشتری ھم استفاده



کند. تدبیر در معیشت که به معنای کم کردن اوالد نیست، بلکه معنای آن درست فکر کردن، درست خرج کردن و درست به

دست آوردن نعمتھای الھی است... البته نباید از نظر دور داشت که این بحث دو جھت دارد؛ یک جھت آن، جھت فقھی است

که فقیه می گوید تکثیر اوالد مستحب است، اما جھت دیگری ھم دارد و آن اینکه اگر مردی از ھمسر خود بخواھد اوالد زیاد به

دنیا بیاورد و این موجب ضرر برای زن باشد و خدای ناکرده جان او از بین ببرد یا موجب تسری بیماری به اوالد خودش باشد،

بدیھی است که دیگر استحباب ندارد. یا مثال مردی بیمار است و پزشکان می گویند این بیماری به اوالد او ھم سرایت می

کند اینگونه امور ھستند که متخصصین باید درباره آن اظھارنظر کنند. به نظر من می رسد مسئوالن وقت در مورد مسئله کنترل

ما کشور  برنامه ریزی ھای  وارد  به نحوی  و  ما طراحی  دشمنان  که  سیاست ھایی ھم  از  البته نباید  کردند.   تعجیل  جمعیت 

می کنند غافل شد. من نمی توانم بگویم آن چه که تصویب شد بدون ارتباط با سیاست ھای دشمنان ما بوده و به آنھا ربطی

نداشته است.

آنھا این مسئله را به نوعی در کشورھای اسالمی رواج دادند که موجش کشور ما را ھم گرفت، ولی از این طرف قضیه ھم،

آنھا به ولی آیا  کنترل کنند،  آن را  و باید  توازن نیست  و کثرت نسل  بین امکانات  بودند که  نتیجه رسیده  به این  مسئوالن ما 

نتیجه صحیحی رسیدند؟ خیر، در ھمان زمان ھم این باور صحیح نبوده است. اگر کنترل نسل انجام نشده بود، کشور ما چند

درصد افزایش جمعیت داشت؟ چند میلیون به جمعیت اضافه شده بود؟ اگر کشور ما که االن 75 میلیون است، 100 میلیون

که از امکانات آنھا کاری کنیم؟ خود مسئوالنی  ما واقعا نمی توانستیم برای  موجود ما پاسخگو نبود؟ یعنی  نفر بود، امکانات 

مطلع ھستند، می گویند امکانات کشور تا دو برابر جمعیت موجود را ھم می تواند پاسخگو باشد.

باید با کمال شجاعت به مردم بوده، ولی محاسبات دقیق انجام نشده بود... االن ھم مسئوالن  این امکانات در آن زمان ھم 

بگویند ما اشتباه کردیم. فرھنگ "فرزند کمتر، زندگی بھتر" یک فرھنگ غیر دینی و غیر انسانی است. این فرھنگ را که در

مملکت نھادینه کرده اند، در قبال آن مسئولیت دارند و باید آن را حل کنند که البته با یک مصاحبه و چند مقاله نمی شود صدا و

نشست ھایی را بگذارد، متخصصین بیایند و حرفھایشان را بزنند، فقھا ھمین طور و مجلس شورای سیما باید در این زمینه 

اسالمی واقعا باید با یک دید قوی وارد بررسی این مقوله شود.

انقراض نسل مسلمان انقالبی و شیعه در ایران تا 80 سال آينده!

به اعالم خطر و ھشدار در ساير نھادھا  مانند مسئوالن  فرھنگی نیز  عالی انقالب  "خزعلي" به عنوان عضو شورای  در ادامه 

ارتباط با کیفیت و کمیت جمعیت آتي کشور پرداخت اگر چه اين شورا مسئولیت اجرايي چنداني ندارد اما تغییر فضاي فرھنگي

و در واقع فرھنگ سازي در خصوص لزوم افزايش زاد و ولد به اقداماتي بیش از اين نیاز دارد به طوري  که فعالیت ھاي فرھنگي

در دوره اي که سیاست ھاي کاھش جمعیت اجرا مي شد، به حدي گسترده بود که به گفته وي حتي ھنوز ھم برخي جريانات

از آن سیاست ھا دفاع مي کنند.

وي با اشاره به کاھش نرخ رشد جمعیت از سال 71 مي گويد: جمعیت ایران طی سال ھای آینده به 31 میلیون نفر می رسد

که 47 درصد آن را سالمندان تشکیل می دھند.

اعمال كشورھاي غربي  سال 1980 در  افزایش جمعیت که از  اشاره به سیاست ھای  عالی انقالب فرھنگی با  عضو شورای 

شده است، مي گويد: برنامه ھای حمایتی گسترده دولت از نھاد خانواده (جبران مالی مرخصی والدین، یارانه مھد کودک ھا )

تغییراتی را در جمعیت این کشورھا بوجود آورده است، بطور مثال "گاتیردھازپوس" با بررسی نرخ باروری 22 کشور صنعتی در

سالھای 1970 تا 1990 و در نظرگرفتن شاخص ھای مرتبط با این سیاست ھا دریافت که بین افزایش نرخ باروری و به کارگیری

سیاست ھای یارانه ای مراکز مراقبتی کودکان رابطه مثبتی برقرار است و این موفقیت در خانواده ھایی که پدر نیز با مرخصی در

تربیت فرزند مشارکت داشته چشمگیرتر است.

"خزعلي" مي افزايد: ھم اکنون 22 کشور صنعتی از سال 1970 سیاست افزایش جمعیت را دنبال می کنند اما ھنوز با بحران اقتصادی

جمعیت، افزایش  برای  تشویقی  سیاست ھای  42 سال  از  بعد  و  ھستند  مواجه  جمعیت می دانند،  کاھش  را  آن  که عامل 

ھمچنان اروپا در بحران جمعیت به سر می برد.

وي ادامه مي دھد: ھنوز برخی دیدگاه ھای شبه روشنفکری در ايران بر سیاست ھای چند دھه قبل در جھت کاھش جمعیت

پافشاری می کنند و حاضر نیستند با سیاست ھای اعمال شده در غرب و آھنگ بازگشت جامعه  جھانی به سیاست افزایش

جمعیت ھماھنگ شوند، با توجه به آمار بین المللی و داخلی و ھشدار جمعیت شناسان از سال 71 مبنی بر اعالم خطر برای

با آینده  80 سال  در  که  گونه ای  کاھش است به  در حال  کشور  که جمعیت  شاھد ھستیم  رشد جمعیت ھمچنان  کاھش 

47 درصد آن پیر و سالمند ھستند مواجه می شویم و این موضوع به معنای انقراض نسل مسلمان، جمعیت 31 میلیونی که 

انقالبی و شیعه در ایران اسالمی است.

ـ ملي و استقالل ايران را تھديد آنچه مسلم است، ادامه سیاست ھاي غلط تحديد نسل، از يك سو، اقتصاد، قدرت سیاسي 

خواھد کرد و از ديگر سو تغییر ساختار قومیتي، يكپارچگي و اتحاد ما را به مخاطره می اندازد و با توجه به اینکه فضای فكري

خانواده ھا نزد  فرزند  دو  يا حد اكثر  يك  داشتن  تمايل به  كه ھنوز  گونه ايست  به  گذشته  فرھنگ سازي ھاي  تاثیر  تحت  كشور 

نھادينه شده کار مسئوالن کمی در این زمینه سخت می نماید و اھتمام بیشتر بخش ھای مختلف دولت، مجلس، رسانه ھا و

نھادھای فرھنگی را برای ورود جدی به این مقوله می طلبد.

منبع: باشگاه خبرنگاران
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