
هراس ضدانقالب از افزایش جمعیت ایران
«این ھا می خواھند جمعیت کشور را زیاد بکنند تا سربازان اسالم افزایش داده شود. نگاه مسئولین ایران به کشورشان یک

نگاھی است که مخالف پیشرفت و مدرن شدن است. دو تا فرزند ھم زیاد است.»

 

به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، شبکه ھای ماھواره ای و وب سایت ھای خبری ضدانقالب در چند روز گذشته، تمام

تالش خود را جھت سیاه نمایی علیه رھنمودھای مقام معظم رھبری مبنی بر تکثیر نسل جامعه ایران به نمایش گذاشتند.

 

 

"علیرضا نوری زاده" مجری تلویزیون ماھواره ای "ایران فردا / iranfarda" در این خصوص گفت: «جمھوری اسالمی می خواھد با

فرھنگ جامعه ایرانی مبارزه کند و رھبر ایران توصیه می کند باید جمعیت ایران افزایش پیدا کند.»

 

 

 

 

سعودی سوی عربستان  از  شیعه  مذھب  تضعیف  و  علیه جمھوری اسالمی  نمایی  سیاه  که جھت  فردا  ایران  شبکه  مدیر 

نگاه مسئولین افزایش داده شود.  سربازان اسالم  زیاد بکنند تا  افزود: «این ھا می خواھند جمعیت کشور را  تاسیس شده 

ایران به کشورشان یک نگاھی است که مخالف پیشرفت و مدرن شدن است. دو تا فرزند ھم زیاد است.»

 

 

این فعال ضدانقالب تاکید کرد: «این ھا فرزندان زیاد را برای پاسداری از اسالم می خواھند. آن ھا می خواھند بسیجی ھا را

افزایش دھند.»

 

 

"پرویز قاضی سعید" مجری و مفسر سیاسی شبکه "پارس" نیز در این خصوص با ترساندن مردم ایران گفت: «به مردم ایران

توصیه می شود که باید فرزندان خود را بیشتر کنند. چون آن ھا معتقد ھستند ھر آنکس که دندان دھد نان دھد. اما وضعیت

اینگونه نیست. اگر جمعیت ایران افزایش داده شود مردم از گرسنگی در خیابان ھا می میرند و بالیی بر سر آن ھا می آید که

فاجعه بار خواھد بود.»
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یکی از وب سایت ھای ضدانقالب که معموال تمام تالش خود را در راستای تضعیف عقاید مذھبی و دینی به کار می گیرد با

سیاه نمایی از وضعیت ایران نوشت: «رھبر ایران به دنبال تشکیل یک امپراطوری شیعه در جھان اسالم است. ھر نوزاد ایرانی

می تواند یک سرباز والیت به حساب آید. سیاست تک فرزندی یک روش مفید اقتصادی است.»

 

 

این وب سایت با ترساندن مردم ایران از تکثیر نسل توصیه می کند: «باید با استفاده از وسایل ضد بارداری نگذارید فرزندانتان

بیشتر شود تا بتوانید راحت تر زندگی کنید.»

 

 

رھبری ایران و توصیه مقام معظم  اقتصاد ایران و ھمچنین ھراسان شدن این عناصر خود فروخته از تاکید  سیاه نمایی علیه 

مبنی بر افزایش جمعیت ایران نکته بسیار مھمی است که می توان از گفته ھای این فعاالن ضد انقالب به دست آورد.

 

 

پدیده تک فرزندی سیاستی بود که قبل از انقالب توسط رژیم پھلوی با نقشه ھای استکبار به اجرا در آمد تا بتوانند با کاھش

جمعیت ایران اھداف خود را دنبال نمایند.

 

 

اما در چندین سال گذشته با تاکیدات مقام معظم رھبری، سیاست تکثیر نسل و افزایش جمعیت ایران بکار گرفته شده است

تا جامعه ایرانی از پیری نه چندان دور نجات پیدا کند.

 

 

مشکل پیری جمعیت تنھا یک مسئله از معضالت کاھش جمعیت است. وگر نه مسایل سیاسی جمعیت جوان، افزایش تولید

شوم تک المللی، مبارزه با پدیده  افزایش قدرت سیاسی در جھان و صحنه بین  با کادر متخصص جوان،  و شکوفایی اقتصاد 

آید و ھزاران حسن دیگر، می تواند به وجود می  که برای خانواده ھای تک فرزند  و روانی  فرزندی و عالج مشکالتی روحی 

رمزگشای سخنان و تاکیدات مقام معظم رھبری باشد.
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