




 

از خطراتی که وقتی انسان درست  یکی 

،  تن او می لرزدبه عمق آن فکر میکند، 

 ...این مسئله ی جمعیت است 

 

 92اردیبهشت 19حفظه اهلل  خامنه ای امام 

 





 هدف آن با كسانيكه اما مي كند، دنبال را هدفي مي كند دعوت فرزندآوري به كه دين :زندگي هدف (اول
   .مي كنند خودداري آوري فرزند از نيستند آشنا

 يكي با نياز اين كه است شدن مادر و شدن پدر به نيازمند رواني و روحي نظر از انسان :غريزي نياز (دوم
   .نمي شود ارضا هم فرزند دو

 (2 خانه محيط بودن خلوت بخاطر رسانه به گرايش (1 :مي افتد اتفاق دو نشود برطرف نياز اين اگر 
   .خانه از خارج به گرايش

 .مي باشند كودكان و نوزاد ، خانه در نشاط عوامل اصلي ترين از 
 بعد و مي شوند فرزنددار دير خاطر بهمين .است مادي رفاه مانع فرزند غربي نگاه در :رفاه اصالت (سوم

   .مي كنند تهيه رايانه اي بازي هم خانه  اش براي و مي دهند قرار كودك مهد در را او هم

 

      
     



  

 روايات
 ص الفصاحه نهج .نيست آن در بركتي ، نباشد كودك آن در كه خانه اي : آله و عليه اهلل صلي اكرم رسول  
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شادي و چشم روشني مايه فرزند كه كنيد طلب خداوند از را آن و بخواهيد فرزند :فرمودند ايشان 
 224ص االخالق مكارم است قلب

امم ديگر بر شما كثرت واسطه ي به قيامت فرداي تا كنيد زياد را خود فرزندان :فرمودند همچنين 
 2 ص 6 ج كافي .نمايم افتخار

اين از خداوند شايد كند؟ اختيار همسر ، مومن فرد كه است آن مانع چيز چه : السالم عليه باقر امام 
 382ص 3 ج الفقيه اليحضر من .نمايد سنگين اهلل اال اله ال گفتن با را زمين كه ببخشد او به فرزندي راه

 

 .  فرزند داشته است 9سيره ائمه معصومين عليهم السالم بطور متوسط هر امام در !    توجه
 



 
 روايات

فرزند ، _بيمارى#يک از هر .   فِى الْمَرَضِ يُصيبُ الصَّبِىَّ اَنَّهُ كَفّارَةٌ لِوالِدَيْهِ: فرمايند مي( ع)اميرالمؤمنين
 .گناهان پدر و مادر اوست_كفاره#

 خدا از بميراث . مِيراثُ اللّه ِ مِن عَبدِهِ المؤمنِ وَلَدٌ صالِحٌ يَستَغفِرُ لَهُ : فرمودند ( ع)همچنين امام صادق
 .نده مؤمنش، فرزند صالحى است كه براى او آمرزش بطلبد

 رغبت بودم  در داشتن فرزند بى: شخصى گفت: كند چنين روايت مى( ع)اسحاق بن عمار از امام ششم
گف ريخت و مى كرد و اشک مى در كنارم نوجوانى را ديدم دعا مى. تا توفيق وقوف در عرفات نصيبم شد

با ... پدر و مادرم... پدر و مادرمخداوندا . ذلِکَيا رَبِّ والِدَيَّ والِدَيَّ فَرَغَّبَنى فِى الْوَلَدِ حينَ سَمِعْتُ : ت 
، پدران و مادراآري. آمدشنيدن دعاى او نسبت به پدر و مادرش شوق پيدا كردن فرزند در من پديد 

 .برند ن از دنيا رفته، از عبادت، مناجات و كار خير فرزندانشان، بهره كامل مى



 ايران

 (  ذخاير گاز جهان% 18)چهارمين دارنده منبع گاز 

 (  ذخاير نفت جهان% 11)چهارمين دارنده منابع نفت جهان 

 درصد از منابع معدني 2در اختيار داشتن حدود 

جمعيت ايران تنها يک درصد از جمعيت جهان! 
 

جمعيت در کشورهايي که از منابع زيرزميني و روزميني و موقعيت استراتژيک برخوردارند جزو 

 .ارکان اصلي و راهبردي محسوب مي شود

 





1337 سال در .ميگردد بر 1330 ي دهه به ايران در جمعيت كنترل غيررسمي هاي فعاليت ي سابقه 
 هاي دستگاه حمايت تحت و)ملل سازمان رسمي كارشناس ها سال كه فرمانفرمائيان سَتّاره

 آموزشگاه تأسيس با و بازگشت ايران به آمريكا جمعيت شوراي طرف از مأموريت با بود، (فراماسونري
 خانواده تنظيم آموزش هاي برنامه اجراي براي انساني نيروي تربيت ي زمينه اجتماعي، خدمات عالي

 .نمود فراهم كشور در را

مردمي اي مؤسسه صورت به را «ايران خانواده تنظيم و بهداشت انجمن» تربيت، هاجر همكاري با وي 
 و درآمد خانواده تنظيم هاي انجمن المللي بين فدراسيون عضويت به بالفاصله كه داد سازمان مدرن و
 .شد برخوردار فدراسيون اين مالي و فني وسيع هاي كمک از

،مشوقين» عنوان تحت روستا باسواد و جوان زنان تربيت با درروستاها را خود خدمات انجمن 
 .ميكردند فعاليت مددكار يا ماما يا پزشک نظر تحت مشوقين اين .ميگرفت پي «روستايي



از پس بالفاصله و 1355 سال در بود، پيشقدم نيز (لوله بستن)سازي عقيم زمينه در مزبور انجمن 
 را وازكتومي خدمات تهران جنوب در خود مجهزتر هاي كلينيک بعضي در سازي عقيم قانون تصويب

 .داد مي ارائه مددجويان به

مناطق در خصوص به)مردم باورهاي و اعتقادات با ها فعاليت و ها برنامه تناسب عدم دليل به 
 .نبود موفق خيلي خانواده تنظيم برنامه (روستايي

طور به بازرگان دولت بهداشت وزير كه هرچند .شد متوقف خانواده تنظيم هاي فعاليت انقالب، از بعد 
-150 جمعيت ي درباره امام حضرت قاطع نظر اما بود نسل تحديد هاي سياست پيگير مداوم
 .بست آنها اجراي بر را راه ميليوني200

 

 



با و كرد اندام عرض دوباره «جمعيت انفجار» موضوع ،1365 سرشماري از آمده بدست نتايج به توجه با 
 نتيجه به جريان اين .شدند امام حضرت از نسل تحديد مجوز پيگير جمعيت، رشد باالي درصد به استناد

 قرار استفاده مورد بارداري از جلوگيري بودن مجاز بر مبني امام حضرت فتواي اما نرسيد مطلوب ي
 .گرفت

حدي تا هدف اين .برسد 4 به 6.4 از باروري نرخ 1390 سال تا كه شد مصوب توسعه اول ي برنامه در 
 عرض در كشور شد باعث فراگير و قاطع اقدامات و ها ريزي برنامه انواع و پيگيري شدت اما بود عاقالنه

 .برسد بود شده گرفته نظر در آينده سال23-22 براي كه هدفي به ،1371 سال در يعني سال سه

نشد متوقف ها غفلت ي سايه در جريان اين متاسفانه اما رسيد 4 به باروري نرخ. 

شد شمرده مطلوب فرزند 3 تعداد آن در و شد تصويب خانواده تنظيم قانون 1372 سال در دوم قدم در. 
 (... و شيرخشک بيمه، كوپن،) ! شد سلب خانواده از بعد به چهارم فرزند حقوق متاسفانه قانون اين در





محصوالت برق، و آب قبوض شهر، ديوار و در بر «كافيست بچه دو» شعار برهه همين در 
 «فرزندي دو و تک» ترويج به تبليغاتي و اي رسانه هاي هجمه و بست نقش ... و تجاري

 را ها خانواده از بسياري زندگي، سبک تغييرات و اقتصادي فشارهاي آن، از بعد و  پرداختند
 را جوانان از بسياري غربي گراي لذت و اومانيستي زندگي سبک سپس، و «فرزندي بي» به
 .كشاند «تجرد» به

رسيد (جايگزيني حد زير) 2.1 زير باروري نرخ به 1379 سال در ايران نهايت در   

بر وقت جمهور رئيس 89-88 سال در اينكه تا رفت پيش منوال همين به نسل تحديد روند 
 هجمه .برد سؤال زير را جمعيتي كنترل هاي سياست جمعيتي علمي هاي گزارش اساس
 عمومي سخنراني در 1391 سال در اي خامنه امام كه اين تا افتاد راه به وي عليه هايي
 .كردند مطرح را بحث اين خود











  سازمان ملل در سال
پیش بینی کرد 2010

که با روند فعلی جمعیت 
به   1480ایران در سال 

میلیون نفر   32زیر 
خواهد رسید و شاخص  

سالخوردگی در آن  
 .خواهد بود% 47زمان 



 :برژينسكي، مشاور ارشد سابق امنيت ملي آمريكا

يک بازي طوالني مدت را انجام ! از فكر حمله ي پيش دستانه به تأسيسات هسته اي ايران اجتناب كنيد
 .چون زمان، آمارهاي جمعيتي و تغيير نسل در ايران، به نفع حكومت كنوني نيست. دهيد

 
 :مي نويسد« تمدن ها چگونه مي ميرند » گلدمن در كتاب ديويد 
جوامع سنتي در معرض دنياي مدرن قرار مي گيرند، اعتماد به نفس خود را از دست مي دهند و و الوقتي 

 .دچار تغييرات شديد مي شوند... گوهاي سنتي آن ها مانند مذهب، فرزندآوري، سبک زندگي و 
 .نبود عالقه به بچه دار شدن از نشانه هاي افول تمدن هاست؛ و دنياي اسالم شاهد چنين پديده ايست

مسائل فمشوق هاي اقتصادي ممكن است در افزايش فرزندآوري مؤثر باشد، اما براي بچه دار شدن بيشتر 
 .مهم هستندرهنگي و احساسي 

 !نكته ي مهم اين كه جوامع رو به پيري، بهتر تن به سازش مي دهند 

 



اسرائيلي مطرح هاي خاخام از يكي باتزري ديويد 
 صهيونيست زن هزاران از اجتماعي در كه است

 دنيا به فرزند 12 كم دست كدام هر كه خواست
 استفاده بارداري از پيشگيري وسايل از بياورند،
 فرزندآوري به سالگي 40 از بعد و حتي و نكنند،
 .دهند ادامه

 

 

اسرائيلي، هاي خاخام از ديگر يكي پيش چندي 
  حداقل آوردن دنيا به را بهشت به زن هر ورود شرط

 .بود دانسته بچه 8

 

 

 



ايران 2030 سال در .دارد اسالمي كشورهاي ميان را نخست ي رتبه باروري نرخ كاهش در ايران 
 .داشت خواهد اسالم جهان در را ساله24-15 جمعيت درصد كمترين

سريع از يكي كه ، است بوده %70 حدود و انگيز حيرت سال 30 طي در ايران در باروري نرخ كاهش 
 .است بشر تاريخ در باروري كاهش آمارهاي ترين

جايگزيني، حد زير باروري نرخ با اكنون و كاست خود باروري سطح از سوم دو كامل طور به ايران 
 .نيست زمان طول در خود حفظ به قادر

(سال60 باالي) سالخورده جمعيت %20 ساله، 40 ي دوره يک در برود پيش شكل همين به اگر 
 (بوده %8 حدود 89 سال در) .بود خواهد

 





 



 نياز پرستار به دهند انجام را خودشان كارهاي نتوانند و  شوند پير وقتي والدين :سالمندي بحران (اول
 مالي مسائل بخاطر يا) باشد خود والدين پرستار نمي تواند فرزند آن يابد رواج فرزندي تک اگر . دارند

 مفيد فعاليت چرخه از نفر يک شود مشغول كار اين به و بتواند اگر حتي و (... يا و خانوادگي مسائل يا
   .است پرداخته خود خانه سالمندان پرستاري به و است شده خارج جامعه

   :نماييد دقت زير آمارهاي به .است اروپا در پيشرفته كشور يک سوئد  :مثال•
   .مي دهند تشكيل مهاجران را كشور اين درصد 15 تقريبا كه نفر9/200/000 : جمعيت 
 . است مهاجران بخاطر جمعيت رشد اين سوم دو كه است درصد 0/5 سوئد در جمعيت رشد 
 سوئد زنان درصد 79 :مي شوند مشغول كار به كنند مادري بايد كه زناني ، باشد كم كار جمعيت وقتي 

   .است درصد 56 اروپا اتحاديه در شاغل زنان متوسط .مي كنند كار وقت تمام
 توسط كه .است بوده دالر ميليارد 8/76 بر بالغ سوئد در 2005 سال در سالمندان از مراقبت هزينه 

 ← .مي نمايد پرداخت سالمند خود را مبالغ اين %4 .مي شود تأمين شهرداري ماليات هاي

 



 

  اين هزينه هاي كسانيكه حاليكه در مي كند ايجاب را بيشتري خدمات سوئد در سالمندي افزايش اين
 تشكيل خدمات كنندگان دريافت به نسبت را جامعه افراد از كمتري تعداد مي كنند فراهم را خدمات
   .داد خواهند

  :توليد کاهش نتيجه در و کار نيروي شدن کم (دوم
 بازنشستگي از پس و كرده ثروت توليد كار نيروي .مي شود گفته سال 65 تا 15 افراد به كار نيروي 

 از دهد ارائه دولت است قرار كه خدماتي هزينه . دهد ارائه خدمات او به كه است حكومت وظيفه اين
 عده اينكه يعني است شده كم كار نيروي مي گوييم وقتي . مي كند توليد كار نيروي كه است ثروتي
   .مي كنند مصرف را ثروت اين زيادي عده و مي كنند توليد كمي

 م 2050 سال در اما داشت سالمند يک ، كار نيروي 9 هر براي م1965 سال در ژاپن كشور: نمونه * 
   .داشت خواهد وجود بازنشسته يک كار نيروي يک هر براي





 

   :مهاجرت (سوم
  كار نيروي ورود .كند وارد كار نيروي كه است مجبور دولت باشد نداشته وجود بومي كار نيروي وقتي

   . همان آنها فرهنگ شدن وارد و همان
 : مهاجر و كاري مسافر تفاوت
 نه است هتل در هم او اقامت .مي كند اقامت نظرش مورد كشور در را محدودي زمان كاري مسافر .1 

  . مردم ميان در
   .نمي آورد به همراه را خود خانواده معموال كاري مسافر .2 
 در بلكه نمي كند اقامت هم هتل در و مي آورد بهمراه را خود خانواده طوالني اقامت بدليل مهاجر اما 

  .مي باشد مردم ميان
 37 تهران :نماييد مشاهده را طالق آمار :دارند بيشتري اخالقي ناهنجاري هاي مهاجرپذير شهرهاي•

 ثبت طالق اندازه اين ازدواج صد هر ازاي به يعني اعداد اين . 18 مشهد 29/7 شهر شاهين 28/8كرج
   .است شده

   

 



 

   :کشور دفاعي نيروي شدن ضعيف (چهارم
 داشته فرزند چهار حداقل بايد يهودي عائله ي هر دارد را نظامي تسليحات مدرن ترين كه اسرائيل در 

   .پنجم و بيست رتبه ايران و دارد را هفتم رتبه منطقه كشور 26 بين در قدس اشغالگر رژيم .باشد
  :کشور نخبه ي و جوان جمعيت کاهش (پنجم
   .شد خواهد آسيب دچار جامعه علمي سلسله ي جوان نخبگان وجود بدون 
   .است سال 25 كشور هسته اي دانشمندان سني متوسط 

 





امروزه مصرف گرايي بيش از حد رواج يافته ا. سبک زندگي كنوني وقت كُش است : سبک زندگي( اول
ست و خيلي از غيرضروري ها ضروري شده اند لذا بسياري از وقت والدين صرف مشاغلي مي شود كه براي ت

 ندار؟ مادر وقت تماشاي سريال را دارد اما وقتي براي بچه  چرا . هيه دغدغه هاي غيرضروري انتخاب شده اند
 از زمان ما در طول روز صرف صحبت هاي تلفني مي شود؟ چقدر 

ميانگين . دقيقه در روز است  40اساس آمار متوسط مكالمه هر ايراني با تلفن ثابت يا همراه بر 
 .دقيقه در روز مي باشد 10جهاني 
لباس شستن و كهنه بچه و تهيه مربا و آبغوره و ر: مفصل بين مادران دهه شصت و مادران كنوني مقايسه 

طرفي هم امكاناتي كه اكنون وجود دارد به صرفه جويي در وقت كماز    ...ب و ترشي و لباس هاي بافتني و 
 چرا مادرهاي گذشته وقت بيشتري داشتند؟پس . ك مي كند

در سبک زندگيِ پدران و مادران ما، فرزندان بزرگ تر در : صرفه جويي در وقت با فرزندان بيشتر( دوم
 .  نگهداري فرزند و كارهاي خانه كمک كار والدين و عصاي آنها بودند

 



 .  كودكان نياز به بازي دارند ، بازي هم،  هم بازي مي خواهد: پاسخ گويي به نياز کودکان( سوم
 :  وقتي هم بازي نباشد والدين سه راه دارند

 از بازي هاي رايانه اي  استفاده  -1
 كودكمهد  -2
 .  كه اين راه را خيلي كم انتخاب مي كنند. هم بازي فرزندان مي شوندوالدين  -3

 



 . عبادت يعني دست بر سينه در برابر خدا ايستادن و به فرمان او چشم گفتن: معناي عبادت ( اول
اين ها چيزهايي اس. به طوالني بودن ركوع و سجده ي كسي نگاه نكنيد : امام صادق عليه السالم  

 ت كه ممكن است آن فرد بدان عادت كرده باشد تا اندازه اي كه اگر اين ركوع و سجده ي طوالني را رها كند ،
 (104ص2الكافي ج. )وحشت كند؛ اما براي اعتماد به افراد به صداقت در گفتار و امانت داري فرد نگاه كنيد

موسي بن عمران عليه السالم عرض : امام صادق عليه السالم  :جايگاه محبت به بچه ها در معنويت ( دوم 
زيرا فطرت آ. محبت به كودكان : خداوند فرمود. كداميک از اعمال در نزد تو بافضيلت تر است ! كرد پروردگارا

 (105ص 101بحار ج. )نان بر توحيد من است و اگر آنها را بميرانم با رحمتم وارد بهشتشان خواهم كرد
عيسي بن مريم عليه السالم بر : پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله: عبادت کردن و عابد پرورش دادن( سوم

سال آينده بر همان قبر گذشت اما ديگر صاحب آن عذاب نمي . قبري عبور كرد كه صاحب آن عذاب مي شد 
عرض كرد خداوندا سال گذشته بر اين قبر عبور كردم و صاحبش عذاب مي شد اما امسال كه بر آن گذ. شود

فرزندي صالح او را دريافت و راهي را درست كرد و : خداوند به او وحي فرمود. شتم صاحبش عذابش نمي شد 
 (3ص6كافي ج)يتيمي را پناه داد و من او را به جهت كاري كه فرزندش انجام داده بود بخشيدم

 



تاثير  گاهي اوقات ما مي خواهيم موثر باشيم اما غافل از آنيم كه مادري كردن به جهت : جايگاه مادر ( اول
 . علمي و فرهنگي ، از اجتماعي ترين كارهاست مستقيم روي جريانات اجتماعي ،

 .  از مشكالت اجتماعي ناشي از خارج شدن مادر از جايگاه حقيقي خودش استبسياري 
 . روش هايي استفاده شود كه با فرزندداري منافات نداشته باشد: مديريت تحصيل( دوم

    معرفت . بايد كنار گذاشته شود بلكه معرفت افزايي هدف باشدمدرك گرايي . را به تاخير بياندازدتحصيل 
 .  هم خارج از سيستم هاي مرسوم با كتب شهيد مطهري قابل دستيابي استديني 
اينكه  اگر كسي به فرزند بيشتر اعتقاد داشته باشد ولي بخاطر : نقش عمل در فعاليتهاي فرهنگي( سوم

مي شود به عمل نگاه زيرا فعاليت فرهنگي كند ، فرزند آوري را به تاخير بياندازد اشتباه كرده است مي خواهد 
 ! نه به گفتار 

 



از اصلي ترين عوامل تاثيرگذار در تربيت فرزند ، پركردن وقت بچه بصورت مفيد است : کدام تربيت( اول
نوع آفرينش آن ها به گونه اي است كه در كنار   . بهترين گزينه براي چنين هدفي ، يک كودك ديگر است . 

 . آرامش مي كندديگراحساس يک كودك 
مي تواند الگو. خشت اول تربيت است كه والدين مي گذارند: تربيت فرزند اول سخت ترين مرحله( دوم

 .يي باشد براي بقيه فرزندان
 :معايب تک فرزندي( سوم

 احساس تنهايي فرزند همانطور كه بزرگترها در جمع كودكان احساس تنهايي مي كنند1.

 لوس شدن2.

بايد   فرزندان در محيط خانواده پرجمعيت مي فهمند كه هركسي : از دست دادن استقالل شخصيت3.
به خانواده اكثرا وابسته تک فرزند ها . گليم خود را از آب بيرون بكشد وخانواده تنها زمينه ساز است 

 .  مي دهندبار آمده و استقالل شخصيت خود را از دست 



 

    با بچه ها كه است آن طبيعي دعواهاي حسن هاي از يكي  :زندگي قانون بكارگيري در داشتن ضعف4.
 به مي شوند مواجه خشن برخوردهاي با جامعه در وقتي و شده آشنا طبيعي صورت به تندي و خشونت

  .نمي كشند عقب راحتي اين
    از پيش آنها زيرا كم تحمل ترند؛ و آسيب پذير به شدت اجتماعي رقابت هاي در فرزندها تک از بسياري5.

   .بوده اند توجهات كانون در بكشند زحمتي آنكه بدون هميشه بلكه اند نكرده رقابت تنها نه آن،
 نفر 50 از بيشت روزانه جاده اي رانندگي سوانح در .است واقعيت يک مرگ :مادر و پدر شديد اضطراب6.

خانواده ها براي اما است سبک تر دارند فرزند چند كسانيكه براي فرزند داغ نمي گوييم. مي روند دنيا از
   .است سخت تر فرزندي تک ي

 عمه و خاله و دايي و عمو نسل رفتن بين از7.

   . است نياز يک خواهر و برادر با عاطفي رابطه : عاطفي خأل8.

  . اضطرابند دچار والدينشان نگه داري براي فرزند تک بچه هاي : والدين نگهداري در فشار و اضطراب9.
   .نيست راحتي ها به والدين نگهداري و شخصي زندگي و كار ميان جمع

 



 :بيشتر فرزند آوري و اقتصادي توان رابطه (اول
 توان اندازه هر مي كنيد فكر شما آيا اما .شود حل زودتر هرچه ، اقتصادي مشكالت بايد ترديد بدون•

   مي كنند؟ پيدا فرزند داشتن به بيشتري تمايل ، شود بيشتر خانواده ها اقتصادي
 درصد 0/33 رشد ،نرخ «موناكو» جهان كشور ثروتمندترين•
 درصد0/89 رشد نرخ ،«اشتاين ليختن»جهان ثروتمند كشور دومين•
 .هستند ما كشور مردم پردرآمدترين تومان11/300/000 ساالنه درآمد با مازندران استان مردم•

 است درصد 14/3 استان اين در جمعيت رشد نرخ (ت7/900/000 سال در هرايراني درآمد متوسط)
  .مي باشد والدت ثبت كمترين نظر از استان دومين كه

 توان كه است دليل اين به تنها ، كرده اند بسنده فرزند دو يا يک به شما اطراف در كسانيكه آيا•
 ؟ندارند را فرزند دو از بيش براي اقتصادي

 دهه خانواده هاي از بيش امروز خانواده هاي اقتصادي توان بي شک :ديروزمان و امروز مقايسه (دوم
   (شده است ثابت مسئله اين المللي بين درسازمان هاي) است شصت

 



 

  :زندگي سبک تغيير (سوم
توقعات ما در زندگي بيش ا. قناعت در زندگي ما كم شده. در كنار تورم و گراني سبک زندگي هم عوض شده

در گذشته اگر خانواده اي توان خريد موكت يا زيلو را نداشت ، خود را فقير حساب مي ك. ز اندازه ي نياز شده 
در گذشته خرج خانواده با ميزان درآمد خانواده . اگر كسي مبلمان نداشته باشد خود را فقير مي داندحاال رد، 

 .  طوري تربيت مي شدند كه لباس هاي برادر و خواهر بزرگ تر خود را مي پوشيدندبچه ها . تنظيم مي شد
 . نبايد فكر كنيم تنها راه گشايش هاي اقتصادي زياد شدن پول است 

من بي نيازي را در قناعت قرار دادم و مردم آن را در زيادي مال جست وجو مي كن: خداوند عزوجل مي فرمايد 
 179عده الداعي . ند ؛ اما آن را نخواهند يافت 

 را پولمان شويم، قوي اقتصاي نظر از كه هم اندازه هر ، باشيم داشته گرايانه مصرف نگاه ، زندگي به ما اگر
   .كنيم پيدا فرزندآوري براي بيشتري انگيزه اينكه نه مي كنيم بيشتر مصرف خرج
 



 

  :ديني اقتصادي گزاره هاي به ايمان (چهارم
 كَبيرا خِطْأً كانَ قَتْلَهُمْ إِنَّ إِيَّاكُمْ وَ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِماْلقٍ خَشْيَةَ أَوْالدَكُمْ تَقْتُلُوا ال وَ
  !است بزرگى گناه آنها كشتن مسلماً دهيم مى روزى را شما و آنها ما !نكشيد فقر، ترس از را فرزندانتان و

 (31 اسرا)
 چه اين بابا اي !سنگينه ها خرج !بدم ندارم را ها همين مخارج و خرج ميگويند :پناهيان االسالم حجت

 قدرت كه خدايي ...بپرستي نيست نياز را خدايي چنين !نخوان نماز ديگر زنيد؟ مي كه ست حرفي
 به ها مهرباني پيامبر نيست دور اصال كه قيامت روز در  ...ندارد را تو چهارم و سوم فرزند روزي دادن

 مواليمان وقت آن .كردم تحمل را رنج شما خاطر به جان آقا بگوييد .كرد خواهد افتخار تو فرزندان
 .كرد خواهند جبران

 

 



        چه هر با ايم كرده گمان و كرده فرض تفرج گاهي را زندگي ما :زندگي اولويت هاي ريختن هم به1.
      بي  بداند خدا جانشيني براي انسان پرورش را تربيت كسي اگر .بيافتيم در بزند، هم به را تفريحمان

   .است تربيت ركن اصلي ترين آفرينش هدف نكردن فراموش .نمي شود حوصله
   .است شيرين بلكه تحمل قابل تنها نه ، مقصد بودن ارزشمند دليل به ، راه مشكالت 
       از تو كه ثوابي حاضرم من :مي كرد گله خود بچه شيطنت از كه خودشان نوه به خطاب خميني امام 

 .كنم عوض خود عبادات تمام ثواب با ، مي بري حسين شيطنت تحمل
   نيست؛ خوردني حرص كه مي خورند حرص چيزهايي سر بر والدين :حساسيت ها نظام ريختن به هم2.

كن تبديل پادگان به را خانه كه نيست چيزي آن نظم .مي شوند عصباني ، مي كند پاش و ريخت بچه مثال
بشنا خوب را آن بايد چيزي هر در نظم مالك هاي آوردن بدست براي . بدانيم را نظم معناي بايد بلكه د

   .سيم
پا و ريخت آزادي لوازم از يكي .اوست زندگي اول سال هفت در او به دادن آزادي ، كودك تربيت در نظم 

 ← مي كند كه است ش هايي

 



 

 ديوار روي كودكمان كه خطي با كه آورده بار گونه اي به را ما كه شده سنگ دل مدرن دنياي چقدر
 .بكشيم او روان و روح روي خط هزاران حاضريم ، مي كشد خانه مان

   .دارند فرق بزرگ ترها با و بچه اند بچه ها كه نپذيرفته ايم ما :کودك کودکيِ به بي توجهي   -3
 به نسبت هم تحملتان ، باشيد داشته دوست را نفر يک اندازه هر شما  :محبتي رابطه ي ضعف -4

   .مي رود باال او كارهاي
 دارند بيشتر فرزند به تمايل اگر هم پدرها ، شده مادر نكرده گناه مادر : مادر به اندازه از بيش فشار -5

  .باشند مادران كار كمک جدي صورت به بايد
(  1مادران قبل از اينكه مادر باشند انسان اند پس به :  حضوروقت گذاشتن مردان در هنگام –

ضمنا مردان توان . رسيدگي به عالقه مندي ها نياز دارند( 2استراحت جسمي و روحي و 
 . كار در خانه هم آسان تر از كار خارج از خانه نيست. بيشتري دارند 

 

 



 

 مي توانند حداقل اما كنند كمک عمال نتوانند مردان برخي شايد : توقعات كردن كم -  
  .كنند كمک مادر به بار اين شدن سبک در اندكي توقعشان كردن كم با 

  .دارند مردان كه است توقعاتي ، مادران اضطراب داليل از يكي  
  كمک كار هم روحي نظر از بايد مرد ، ظاهري كمک هاي بر عالوه : روحي كمک هاي -  

  .باشد همسرش
  تربيت مسير در شدن همراه -  
 تشكر -  
 كند مي پيدا مضاعف انرژي باشد غرق همسرش محبت در كه زني : مادر كردن محبت غرق -  

 به يا و كنيم عمل دين دستورات به بايد . باشيم بيمار ماها از بعضي كه است ممكن :بودن عصبي   .6
  . نماييم مراجعه مشاور يک

 



 امور اين گونه در ولكن ندارد دردسر متري شصت آپارتمان يک در فرزند چند تربيت كه است ممكن•
   .كرد نگاه مسائل به پايين از نبايد

 هم (... و تنهايي احساس و خانه سالمندي )است خانواده ضرر به هم جمعيت فعلي روند كه مي گوييم ما•
  . (... و كشور توليدي و اقتصادي مشكالت ) جامعه ضرر به

 كه مي آيد چشم به كمتر خانه مساحت كوچكي مشكل ، كنيم نگاه فرزندي تک آينده مشكالت به وقتي•
   .انديشيد تدبيري آن براي مي توان

   .مي باشد آپارتمان يک در فرزند سه يا دو داشتن از بيشتر مراتب به فرزندي تک دردسرهاي•
 مشكل اين براي ، است جابجايي قابل سكونت اينكه يعني است مقطعي مشكل يک خانه بودن كوچک•

 پشيمان تصميممان از شد رفع مقطعي مشكالت آن وقتي كه گرفت دائمي تصميم يک نبايد مقطعي
  . شويم

 



   .باشد داشته بايد ثابتي معيار و مالك خود زندگي در انسان : زندگي در ثابت مالك به توجه (اول
 به نمي توان را مردم رضايت :السالم عليه صادق امام :مي زنند را حرفشان مردم باز كنيد تالش اندازه هر•

 (164صدوق، امالي) .كرد كنترل نمي شود را زبانشان و آورد دست
 خواهد روبرو جدي بحران با كشور آينده اينكه و است فرزندآوري در الهي رضاي كه كند توجه كسي اگر•

 پاسخ در السالم عليه حسين امام است؛ باخته را خود آخرت و دنيا ، كند توجه مردم حرف به باز ، شد
 خشم قيمت به را خدا رضايت كسيكه همانا :فرمودند بود كرده سوال را آخرت و دنيا خير به راجع كسيكه

 قيمت به را مردم رضايت كه هركسي و مي كند كفايت مردم از را او خداوند ، مي آورد دست به مردم
   .كرد خواهد واگذار مردم به را او خداوند كند، طلب خداوند خشم

  دهد ترجيح مي آورد خشم به را مردم كه كاري قيمت به را الهي طاعت كه كسي :السالم عليه باقر امام•
 را او خداوند [شوند خشمگين او از كار آن جهت به مردم اما خداست؛ اطاعت كه دهد انجام كاري يعني]
 و يار خداوند و كرد خواهد كفايت ياغي هر سركشيِ و حسود هر حسادت و دشمن هر دشمني از

 (152ص 16ج الشيعه وسائل) .بود خواهد او پشتيبان

 



 

 مردم با سخني (دوم
 در اگر . ايستاده ايد نسل يک ايجاد مقابل در اصل در ، مي كنيد ممانعت بچه يک آوردن از وقتي شما 

 عليه علي اوالد و السالم عليه علي دوستدار و محب نسل نگذاشتيد چرا شود پرسيده شما از قيامت
  داريد؟ حرفي چه شما ، شود زياد السالم

  داريد؟ شرعي حجت چه شما 

 



 قرن دو در مالتوس رابرت توماس توسط بار اولين جمعيت افزايش بواسطه طبيعي منابع کمبود مسئله (اول
   است نرسيده اثبات به نظريه اش درستي كنون تا اما شد مطرح پيش

  افسار اسراف يا است جمعيت ، است انسان نياز مورد منابع كننده ي تهديد امروز آنچه  :منابع و اسراف (دوم
    :كنيد توجه زير آمار گسيخته؟به

 



 

 است نفره5 يكي اما دارند يكسان درآمد كه خانواده دو : اسراف از جلوگيري راه جمعيت ازدياد (سوم
   .دارد بهتري اقتصادي مديريت نفره پنج خانواده پدر .نفره3 ديگري و
   .مي خورد چشم به بيشتري اسراف و بيشتر ضروري غير وسايل نفره سه خانواده خانه در 

 اداره ي و كشيده كنار و كرده خلق را عالم خدا كه است معتقد مادي گرا غرب :خداست با رزق (چهارم
 را آن لحظه به لحظه و آفريده را عالم خدا معتقديم ما حاليكه در . است انسان خود دست به عالم
   .مي كند اداره

 بر را روزي خدا اگر» .نمي بينيم باشد خزائنش شدن تمام نگران خدا اين كه از ردپايي قرآن تمام در 
 اندازه اي به بخواهد را آنچه ليكن بر مي دارند؛ عصيان به سر زمين در مسلما گرداند، فراخ بندگانش

 (27 شوري) .بيناست آگاه بندگانش حال به او كه به راستي . مي فرستد فرو [است مصلحت كه]

 





   . است متزلزل مادري جايگاه جديد، زندگي سبک در :عالم شغل برترين(اول
   .مي كند توليد مادر براي را انگيزه از دنيايي ، زنده موجود يک پرورش تصور ترديد بدون

 بدهد؟ ما به حسي چه بايد ، باشد زمين روي خدا جانشين مي تواند كه انسان يک پرورش
صحي .جامعه به انسان يک دادن تحويل و است بچه يک كردن بزرگ عالم، در شغل شريف ترين  :خميني امام
 (464ص7ج امام) فه

 نسل ، بماند لنگ مادري اگر .است مادري زن شغل پراهميت ترين و اساسي ترين و اولين :رهبري معظم مقام
معتدل و حسابي و درست و كامل انسان هاي ، مي شوند وارد جامعه به كه انسان هايي يا .مي شود منقطع انسان

 (1360تيرماه) .بود نخواهند ي



 

   :مادري جايگاه (دوم
شر كار هيچ :كرد عرض و شد مشرف آله و عليه اهلل صلي خدا رسول خدمت مردي :السالم سجادعليه امام
 والدينت از يكي آيا :فرمود حضرت باقي است؟ توبه فرصت من براي آيا . دادم انجامش آنكه مگر نيست ي

و .ببخشايد را تو خداوند شايد كن نيكي پدرت به :فرمود حضرت .است زنده پدرم :گفت هستند؟مرد زنده
 (85ص الداعي عده) .بود زنده مادرش كاش :فرمود حضرت رفت مرد قتي

 

 



 هر ازاي به بايد ، باشد جانشيني اندازه به كشوري هر جمعيت اينكه براي :اغماض غيرقابل حداقل1.
  .باشد فرزند 2/1 زوج

 از درصد20/2 حدود . دارد وجود جامعه در نابارور زوج ميليون سه اكنون هم :ناباروران به توجه2.
   .هستند روبرو ناباروري مشكل با ايراني زوج هاي

 و زندگي به نگاهشان نوع بخاطر عده اي :ندارند بيشتر و دوم فرزند براي ميلي كساني كه به توجه3.
  .ندارند بيشتر فرزند به ميلي كرده اند انتخاب كه زندگي اي سبک

  . رسيده اند قطعي تجرد به كه دختراني :نمي كنند ازدواج كسانيكه به توجه4.

 ما جمعيت سوم يک از كمتر يعني .داريم قرار جمعيتي پنجره در اكنون هم ما :استثنايي فرصت5.
  .مي باشند (سال60 از بعد و سال15 از قبل)فعاليت سن از بيرون

   :بنــــــابـــــرايــــــن
 بحران اين از را كشور مي تواند كه حداقلي شد، مطرح پنج گانه مقدمات در كه كاستي هايي جبران براي

  .نيست فرزند چهار از كمتر دهد نجات
 



 

 قانع قدرت كه افرادي توسط ازدواج از پيش كه است مثبت بسيار :جوانان براي تبيين ضرورت (اول
   .گيرد صورت دارند كردن

  : کودکان فرهنگ سازي در جوانان والدين نقش (دوم
 مخالفت از دست استدالالت اين شنيدن با كه است ممكن ، باشند مخالف حرف ها اين با والدين اگر - 

   .بردارند
 مطالب دانستن (2 .مي شود بيشتر بچه تولد در فرزندان از حمايتشان انگيزه (1 :باشند موافق اگر - 

  .هدف اين از دفاع جهت علمي
   :سازي گفتمان (سوم
   .شود تبديل ما مجالس نُقل به جمعيت كنترل بحث كه كرد كاري بايد
  .کنيم کاري بايد هستيم که جايگاهي و مقام هر در ، خانواده بر عالوه ما از کدام هر

 





 
 

  زناني به (پار نولي) ندارند بچه كه زناني در سينه سرطان نسبت اپيدميک، ژورنال امريكن اطالعات طبق•
 بر كننده پيشگيري اثر حاملگي يعني .است شده برآورد 1.7 تا 1.2 (پار مولتي) دارند بچه بيشتر و 2 كه

 .دارد پستان سرطان
 اين باشد، تر پايين  (هفته 37 يعني باشد شده ترم) باشد رسيده انتها به كه اي بارداري اولين سن هرچه•

 .است تر بيش محافظتي اثر
 زودتر بارداري اولين هرچه منطقا پس .است سال 10 تا پستان سرطان روي بر بارداري محافظتي اثر اين•

 .رود مي باالتر محافظتي ضريب كلي طور به باشد، ديرتر بارداري آخرين و

 است نازايي يا كم زايمان پزشكي، مرجع هاي كتاب در تخمدان سرطان براي شده ذكر علت اولين•

 .است تخمدان سرطان قطعي خطر عوامل از زايمان، يک حتي نكردن تجربه يا پاريتي نولي•

 



 

رحم در فيبروم ايجاد به نسبت محافظتي اثر هفته، 20 از بيش بارداري يک كند مي اثبات مطالعات 
 (هستند رحم درآوردن يا هيستركتومي علت ترين شايع ها فيبروم) .است زنان

يابد مي كاهش فيبروم به ابتال ريسک باش، كمتر بارداري اولين سن هرچه دهد مي نشان مطالعات 
 .است بيشتر فيبروم به ابتال ريسک باشد، تر بيش ها بارداري بين فواصل هرچه و

دراين)پار مولتي خانم به (زايمان بدون) پار نولي خانم يک در فيبروم ابتالبه نسبت اي مطالعه در 
 .است شده گزارش برابر 5 (زايمان5 :پژوهش

در و كامل بهبود باعث افراد بعضي در حاملگي .شود مي اندومتريوز بهبود و تحليل باعث حاملگي 
 از غير جايي در رحم بافت وجود ، اندومتريوز)  .شود مي حاملگي طي در عاليم سركوب باعث برخي
 (آورد مي وجود به زيادي مشكالت كه است رحم

 



 

شود مي توليدمثلي و پستان هاي سرطان كاهش باعث شيردهي كه دهد مي نشان متعدد مطالعات. 
آينده در اند، داشته شيردهي تجمعي سال دو مدت به حداقل كه هايي خانم دهد مي نشان ها پژوهش 

 .شوند مي مبتال عروقي قلبي هاي بيماري به كمتر 23%
مي كاهش %4.3 را پستان سرطان به ابتال ريسک شيردهي، ماه 12 هر شد داده نشان اي مطالعه در      

 .دهد
دهد مي كاهش %7 حدود را ريسک اين هم زايمان و بارداري هر. 

 



در بايد فقط سزارين .نيست فرزند دنياآوردن به براي انتخابي و عاقالنه روش عنوان هيچ به سزارين          
 .است آن به منوط جنين يا مادر جان نجات يا ندارند را طبيعي زايمان انجام امكان كه شود انجام كساني

پنهان هاي دسيسه با اما دارد شماري بي عوارض و است (ماژور)سنگين بسيار جراحي عمل يک سزارين    
 .شد داده رواج ما ي جامعه در شدت به
شود، مي دفع طبيعي طور به يا دارو با كه اي كليه سنگ كردن خارج براي مثال عاقلي فرد هيچ آيا      

 !؟ رود مي شكم باز جراحي تيغ زير داوطلبانه
هيچ در .باشد داشته فرزند 4 تا تواند مي حداكثر فقط كرده سزارين كه كسي كه است غلط باور اين     

     همه .است نشده گفته محدوديتي و نشده ذكر سزارين زايمان تعداد براي عددي پزشكي مرجع كتاب
    (... و ها چسبندگي ي مشاهده)عمل حين در پزشک تشخيص و فرد خود بدني شرايط به بستگي چيز
 7-6 بتواند نفر يک است ممكن و شود، دار بچه نتواند ديگر سزارين بار يک با نفر يک است ممكن .دارد

 .باشد داشته عارضه كم و موفق سزارين

 



 
سال 35 تا فقط بارداري كه است شده نهادينه ما كشور مردم ذهن در عميقا مسئله اين سالهاست تقريبا  

 !آمد خواهند دنيا به ناقص و افتاده عقب هاي بچه آن از بعد و !
بازداشتند آن از را زنان و معرفي خطرناك شدت به را سال 18 زير بارداري طرفي از. 
شود مي معرفي سال 49 تا 15 از باروري سن پيشرفته كشورهاي در كه درحاليست اين! 
در و شده واقع حمايت مورد و تشويق شدت به سال 45 حتي و سال 40 باالي هاي حاملگي آمريكا در      

 !اند داشته افزايش %70 تا 50 از اخير سالهاي

 



 
نيستند اشكال بي و عارضه بدون وجه هيچ به اغلب بارداري، از جلوگيري هاي روش. 
نتيجه در و خون انعقادپذيري افزايش باعث استروژني محتواي علت به جلوگيري هاي قرص     

 .است مغزي و قلبي هاي سكته انواع آن ي نتيجه كه شود مي (لخته)ترومبوز و آمبولي
شوند مي خون فشار افزايش باعث مطالعاتي، نتايج طبق همچنين. 

ي درباره IUD ًنگاه اين و ماماست، يا پزشک مستقيم نگاه مستلزم آن ي تعبيه چون كه اوال   
 به آيد، نمي حساب به درمان هم بارداري از جلوگيري و نيست جايز بيماري درمان موارد در جز
 نباشد مجاز شرعاً رسد مي نظر

ريسكهايي كلي طور به و هورموني؛ عوارض باشد، هورموني نوع از اگر دستگاه اين خود ثانيا      
   صورت در (رحمي خارج حاملگي) EPريسک افزايش و داخلي، هاي عفونت رحم، پارگي چون

 دارد جلوگيري شكست

 



 
تصور برخالف كه گفت بايد ها، لوله بستن ي درباره     

 حساب به دائم عقيمي و هستند ناپذير برگشت تقريباً عامه
 و جايز غير مراجع از بسياري فتواي طبق بر لذا !آيند مي

 !است حرام
 مستلزم باشد، داشته برگشتي توبكتومي باشد قرار هم اگر
    حاملگي    ريسک باز و بوده طوالني جراحي عمل يک

 متن طبق اينكه ضمن .دهد مي افزايش را رحمي خارج
       ها لوله بستن     عمل كه زناني پزشكي، مرجع كتاب

   معمولي جمعيت برابر دو دهند، مي انجام را (توبكتومي)
 .شوند مي دچار تخمدان هاي كيست به

 



 
كه است اين شده كاشته كرده تحصيل افراد حتي مردم، ذهن در كه ديگر اشتباه اما رايج بسيار باور 

           تشديد باعث حاملگي پزشكي، مرجع متون طبق !شود مي ها دندان پوسيدگي باعث حاملگي
 شود نمي دندان پوسيدگي

 
خطر بي كامال تصويربرداري يک سونوگرافي .است سونوگرافي ي درباره ديگر، اشتباه عادت و باور    

             با فقط بايد سونوگرافي .نيست هم داشتن جنين از يادگاري عكس براي .نيست جنين براي
    هم آن و ضروري اطالعات كسب براي و مواجهه ميزان كمترين با و معتبر طبي (دليل)انديكاسيون

    غير و دليل بي تجويز و دارد بااليي ي هزينه سونوگرافي اينكه ضمن .شود انجام خبره فرد توسط
 فشار علت به است ممكن آن، انجام بر اصرار و سالمت مراقبين يا پزشكان برخي توسط آن مند قاعده

 .شود بعدي هاي بارداري به تمايل كاهش باعث اقتصادي

 





 دست اندرکاران جمع در رهبري معظم مقام سخنان
 92/8/6 جمعيتي تغييرات ملي    همايش

 
      سمت به برود بايد كشور ، كشور كلي سياست نظر از بالشک
ساز فرهنگ .... معتدل و معقول نحو به البته . جمعيت افزايش

 اول حرف اجتماعي ديگر مسائل از خيلي مثل مسئله اين در ي
       اين امروز متاسفانه كه بشود فرهنگ سازي بايد . مي زند را

  .است تعطيل . نيست سازي فرهنگ
    بطور انسان واال است عارضه يک فرزند بودن كم به ميل اين

   .مي دارد دوست را فرزند طبيعي
     اگر . كنند قبول را مسئله بايد بشوند قائل بايد جامعه نخبگان
          سازي كارفرهنگ مي شود سهل كار ، كردند قبول نخبگان

  .  مي شود آسان
   وجود اروپايي زندگي به يا غربي زندگي به مقلدانه اي نگاه يک

 و رسيده ماها به آن ميراث و شده منتهي اينجاها به كه داشته
      ندارد وجود باروري كاهش مطلقا غربي كشورهاي از بعضي در

 دوازده ده با آمريكايي خانواده مثال پرجمعيت خانواده هاي يعني
 ! بچه


