
  بسمه تعالي

٨٣تعداد فيش :  -افزايش جمعيت   
 ١٣٩٩/١١/١٥بيانات در ارتباط تصويري با مداحان

نسل يكي از آن  اين مسائل بايستي ترويج بشود. ازدواج بهنگام و بدون تأخير يكي از كارهاي الزم و واجب است؛ فرزندآوري و تكثير
جزو نيازهاي  -هم ازدواج زودهنگام و بهنگام، و هم تكثير نسل-ي اينها وظايف مهم و اساسي است كه بايستي انجام بگيرد كه هر دو

 .اي را داشته باشد. خب، اين مفاهيم بايستي در مدّاحي شما عزيزانِ مّداح جايگاه شايستهحياتي امروز كشور و فرداي كشور است

 ١٣٩٩/٠٤/٢٢بيانات در ارتباط تصويري با نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي

در ) ٣ي نسل بسيار مهم است؛ اين موضوعي است كه بنده بارها(ي فرزندآوري و مسئلهمسئلهي مسائل اجتماعي و غيره ... در مقوله
ام، [ولي] متأسّفانه حاال كه انسان نتايج را نگاه ميكند، معلوم ميشود كه خيلي اين ام و تأكيد كردهاين چند سال اخير تكيه كرده

ي هاي اجرائي و بايستي ِبِجدْ مسئلهگيري جّدي دستگاه. اينها احتياج دارد به قانون، احتياج دارد به دنبالتأكيدها تأثير زيادي نداشته
ها را سليقگيها را كار نداريم؛ دشمن، دشمن است؛ اّما بعضي كجفرزندآوري را مهم دانست و از پيري جمعّيت ترسيد. حاال خارجي

يكي چطور اشكالي ندارد؟ »! آقا! پيري جمعّيت اشكالي ندارد«كه ميگويند  -يك جايي خواندم-متأسّفانه آدم در داخل مشاهده ميكند 
ايم و اگر بنا كه ما بحمداهللا از اوايل انقالب تا امروز برخوردار بودهوتهاي يك كشور، جمعيّت جوان در يك كشور است ترين ثراز پُرفايده

 .باشد بعداً برخوردار نباشيم، يقيناً عقب خواهيم ماند

 ١٣٩٩/٠١/٠٣يرانسخنراني نوروزي خطاب به ملت ا

ي بعثت است؛ اين هم از بعثت گرفته شده؛ اين هم از قرآن قوي شدن كشور جزو هدفهاي ما است. اين هم از خطوطِ اصليِ نسخه
ي اوّل، وهلههر چه ميتوانيد قوّت را زياد كنيد. حاال اين قوّت در ) ٢١؛(»وَ َاعِدّوا َلهُم مَااسَتطَعُتم مِن ُقوَّة«گرفته شده. قرآن ميفرمايد كه 

ي قوّت نظامي است. ابعاد قوّت ابعاد وسيعي است؛ تر از دامنهدر نگاه اوّل، ممكن است قوّت نظامي به نظر برسد، لكن ظاهراً خيلي وسيع
قّوت  و -ساِز قّوت سياسي، استقالِل سياسي استكه زمينه-ابعاد اقتصادي دارد، قّوت اقتصادي، قّوت علمي، قّوت فرهنگي، قوّت سياسي 

امروز حفِظ جمعّيِت جواِن كشور يكي آيد. فرض كنيد هاي ديگري براي تقويت كشور و مّلت به وجود ميتبليغي. با گذشت زمان، عرصه
؛ اينكه بنده زياد روي مواليد تكيه ميكنم، به خاطر اين است. كشور ما امروز كشور جواني است؛ اگر چنانچه مواليد از ابزارهاي قوّت است

چند صباح ديگر، چند سال ديگر نسل جوان در  -كه االن به قدر كافي نيست-ن كشور به قدر الزم و به قدر كافي توليد نشوند در اي
يكي از ابزارهاي قدرت حفظ اكثريّت كشور كمياب خواهد شد. آن وقت كشوري كه در آن جوان كم است، پيشرفتش [هم] كم است. 

 .جوان در جامعه است

 ١٣٩٨/١١/٢٦السالمبيت عليهمبيانات در ديدار مداحان اهل

ي اشتغال جوانها، ازدواج جوانها. دختران و پسران جوان فراوان، [اّما] ازدواج ي جوانها: مسئلهي ما مسئلهامروز يكي از مشكالت جامعه
وقتي با سازي بشود. ها كار كنند، تالش كنند، بايد فرهنگي ناممكن است. خب بايد كمك كنند؛ بايد افراد در اين زمينهدشوار و گاه

جانبه روي فرزندآورِي كمتر تبليغ ميشود، ميرسيم به وضعّيت فعلي كه آدمهاي وارد، هشدار ميدهند نسبت تبليغات چندجانبه و همه
ي ها برسد؛ همهي پير نميتواند به آن قلّهر، از لحاظ پير شدن كشور، پير شدن جامعه. جامعهبه بيست سال ديگر، سي سال ديگ

ام كه پيرها بالشك نقش ايفا ميكنند، امّا موتور، جوانهايند. اگر اين جامعه . بنده گفتهپيشرفتهاي ما تا امروز به بركت حضور جوانها بوده
سازي دست سازي الزم دارد؛ فرهنگمن بر اين جامعه مسّلط خواهد شد. خب اين فرهنگمحروم بماند از يك جمعّيت قابلِ جوان، دش

سازي گيري نكردن در امر ازدواج فرهنگسازي ميخواهد، سختسازي ميخواهد، ازدواج آسان فرهنگشما است. تشكيل خانواده فرهنگ
 .ي مّداح خيلي كار ميتواند انجام بدهدعهاين كار شما است. جام آيد،سازي از شما برمياين فرهنگ الزم دارد؛

 ١٣٩٨/٠٨/٢٨بيانات در ديدار جمعي از توليدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن اقتصادي

هاي كار خودمان را محكم كنيم كه بُرد تيم پايهما بيست سال اين فرصت (جمعيت جوان كشور) را داريم؛ اگر در اين بيست سال توانس
ي سالمندي و فرسودگي شد، ديگر كاري نميشود كرديم؛ اگر غفلت كرديم و اين بيست سال فرصت از دستمان رفت و كشور وارد عرصه



 .كرد

اريم جمعّيت كاهش ي جمعّيت كه نگذخب در اين بيست سال از اين فرصت چه استفاده كنيم؟ دو مطلب اساسي هست: يكي مسئله
؛ دوّم ايجاد ثروت پايدار براي كشور؛ اين دو كار بايد انجام پيدا كند، نگذاريم جمعيّت جوان كاهش پيدا كند، مواليد را افزايش بدهيم

نانچه به ي فرزندآوري و مانند اينها اين همه اصرار ميكنم، معنايش اين است؛ يعني اگر چاينكه بنده نسبت به مواليد و مسئلهبگيرد. 
توّجهي ادامه پيدا كند و همه به فكر اگر اين بي -توجّهي شدهاي بيي طوالنيكه متأسفانه در بُرهه-توّجهي بشود اين مسئله بي

كه مثل برق خواهد آمد؛ -فرزندآوري نيفتند و اين حركت عظيمي كه در كشور الزم است انجام بگيرد، انجام نگيرد، بيست سال آينده 
ي يكي هم مسئله وارد يك مسيري خواهيم شد كه ديگر كار برايمان بسيار مشكل خواهد شد. -زمان زيادي نيستبيست سال 

 .آفريني [است]ثروت

 ١٣٩٨/٠٨/١٢آموزان و دانشجويانبيانات در ديدار دانش

ي تحديد نسل، ي اين مسئلهنعمت را از مّلت ايران سلب كند؛ نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان را. نتيجهسياستي وجود دارد كه اين 
؛ و اينكه بنده اين همه ده سال ديگر، پانزده سال ديگر اين خواهد بود كه شما ديگر كشور را متراكم از نسل جوان مشاهده نخواهيد كرد

هم، به خاطر اين است. بعضي از خطرات و اقدامات خطرناك هست كه اثر آن بعد از ده سال، تكرار ميكنم، تأكيد ميكنم، هشدار ميد
اند كه با جّديّت اين بيست سال ظاهر خواهد شد، آن وقتي كه ديگر كاري هم نميشود كرد. البتّه مسئولين محترم به بنده قول داده

همين كار را هم بايد بكنند و خواهند كرد؛ [ما هم] تعقيب ميكنيم  شاءاهللامسئله را دنبال كنند، مشكالت را برطرف كنند، كه ان

 .موضوع را

 ١٣٩٨/٠١/٠٦هاي جوانبيانات در ديدار جمعي از زوج

، خداي متعال از مسلمانها خواسته كه زياد بشوند، )١»(رواتَناَكحوا َتناسَلوا َتكثُ «اين حديثي كه من خواندم از قول پيغمبر اكرم كه 
حاال در يك كشور اسالمي مثل كشور ايران يا در فضاي -افزايش پيدا كنند. واقعاً هم اين جور است كه اگر چنانچه عدد مّلت مسلمان 

دارد؛ يعني وقتي كه عدّه زياد است، افراد  زياد باشد، اين زمينه و امكان براي رشد و تعالي در آنها وجود -اسالمي مثل اّمت اسالمي
است؛ اين چون طبيعي است اگر چنانچه جمعّيت ) ٣تر (ها قهرًا بيشتر است، نيروي انساني قهراً راقيصالح در آن قهراً زيادترند، توانايي

ي دارند، به بركت آن به خيلي امكانات هاي زيادامروز در دنيا آن كشورهايي كه جمعيّتواقع ميشود. ) ٢زياد باشد. جمعّيت كم، مقهور (
است؛ با اينكه مشكالتي هم دارند امّا در عين حال خود اين جمعّيت زياد به عنوان  است، هند يك نمونه اند؛ چين يك نمونهدست يافته

. بنا بر اين نسل بايد افزايش المللي براي آنها توانسته موّفقّيتهايي را به وجود بياورديك ارزش اجتماعي، ارزش سياسي، يك ارزش بين
 .پيدا كند؛ اينكه من تكرار ميكنم، تأكيد ميكنم، به خاطر اين است

و البّته امروز در كشور ما مردم گوش ميكنند، حرفي ندارند؛ آن كساني كه اين حرف به آنها ميرسد، حرفي ندارند و گوش ميكنند منتها 
ها را فراهم كنند، آن كار الزم را انجام نميدهند. البّته مسئولين [رده] باال ميگويند قبول مسئوليني كه بايستي عمًال دنبال كنند و زمينه

افزايش فرزند بايد به صورت يك فرهنگ دربيايد. شما ببينيد، در بعضي از داريم اّما مسئولين مياني درست عمل نميكنند؛ به هر حال 
نزده تا بچّه دارند، بيست تا بّچه دارند و از اين قبيل، تشويق [هم] ميشوند و هيچ كس اي پاكشورهاي غربي ــ مثالً در آمريكا ــ خانواده

بنابراين اين هم فرزندي و مانند اينها. مذّمتشان نميكند. امّا نوبت به كشور ما كه ميرسد، اين طرف قضيّه تشويق ميشود، [يعني] كم
 .شاءاللّه بايد مورد توجّه باشديك نكته است كه ان

 ١٣٩٧/٠٣/٠٢بيانات در ديدار مسئوالن نظام

هاي غربي بروبرگرِد نسخههاي غربي براي ما قابل اعتماد نيستند. من نميگويم بكلّي رد كنيم؛ نه، بسنجيم. تسليِم بيبدانيم نسخه
هاي غربي است. ي جمعّيت يكي از همان نسخهقضيّهي جمعّيت. هاي ديگر مثل مسئلهنه در زمينهي اقتصاد، نميشود شد؛ نه در زمينه

اخيراً دستگاه تبليغاتي دولت انگليسِ خبيث تجويز نسخه هم كرده كه ايران براي سي ميليون جمعّيت، خيلي كشور خوبي خواهد بود! 
 -آنهايي كه دنبال ميكرديم-سياستهاي جمعّيتي كشور . هم خواهد رسيد ميليون ١٥٠شاءاهللا اين جمعّيت به چشمتان چهار تا! ان

اش درست نبود و غلط بود و ما ام؛ البّته اّولش درست بود؛ شروع درست بود، [ولي] ادامهسياستهاي غلطي بود. قبًال اين را من گفته



 .غفلت كرديم در اين زمينه؛ بايد جبران بكنيم

 ١٣٩٧/٠١/٠١بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي

هشتاد ميليون جمعّيت در يك ؛ اين خطا است. »جمعّيت كشور چرا بايد اين تعداد باشد و چرا بايد بيشتر بشود؟«ها ميگويند بعضي
[يعني]  -كه من بعد اشاره خواهم كرد-ها كشور، آبرو براي اين كشور است؛ اين كشور هشتاد ميليون [جمعّيت دارد]. اين سياست غربي

هاي زياد و شان ميكند؛ ميخواهند كشورهاي اسالمي از جمعّيتسياست تحديد نسل، امروز گريبان خود آنها را گرفته است و دارد بيچاره
ها بايد فرزنددار اينكه من اصرار ميكنم كه حتماً بايستي تكثير نسل بشود، خانوادهجوانهاي فعّال و انسانهاي كارآمد برخوردار نباشند. 

براي اين است كه فرداي اين كشور به همين جوانها احتياج دارد و جوان و نيروي انساني چيزي نيست كه  -فرزندهاي بيشتري-بشوند 

 .نسان بتواند از خارج وارد كند؛ بايستي خود كشور آن را تأمين بكندا

 ١٣٩٧/٠١/٠١بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي

ي داخلي! و اين هم خطاي بزرگي شتري دارند تا به نسخهي بيگانگان اعتماد بيوكنار كشور به نسخهاز مسئوليِن ما در گوشه بعضي
، سياست اروپايي است، سياست غربي است؛ »فرزند كمتر، زندگي بهتر«ها كه همين سياست جمعّيتي غربياست. شما مالحظه كنيد 

ماندگي واهند جبران كنند عقبميخها فرزنددار بشوند؛ خودشان هم عمل كردند و امروز دچار مشكلند؛ دارند جايزه ميدهند كه خانواده
در سخنراني، در -ها] قبول كردند. ما چند سال قبل اصرار كرديم، گفتيم ي غربي را [بعضيرا، فايده هم ندارد. اين سياست را، نسخه

در كه موانع توليد نسل را برداريد؛ مسئولين هم قبول كردند، تصديق كردند حرف ما را، منتها  -جلسات خصوصي با مسئولين
َتَناَكحوا َتناَسلوا َتكُثروا َفاِنّي ُاباهي «ي اسالمي كه چنان كه بايد و شايد به اين نسخهمديرّيتهاي مياني متأّسفانه موانعي وجود دارد؛ آن

 !ي غربي عمل ميكنندعمل نميكنند، [اّما] به نسخه) ٥»(بِكُمُ االَُمَم يَومَ القِيامَة

 ١٣٩٦/١٢/١٧السالمبيت عليهمبيانات در ديدار مداحان اهل

شنوم در گوشه و كنار، ي تكثير نسل، تكثير اوالد در جامعه مطرح شد، خب مسئولين هم همراهي كردند، موافقت كردند؛ من ميمسئله
ها با افزايش عدد مسلمانها مخالفند، با افزايش عدد مّلتي كه غربيواهند؛ ها ميخبر خالف آن عمل ميكنند. اين چيزي است كه غربي

جوانهايش ميتوانند در عرصه ظاهر بشوند و كشور را به اوج برسانند، معلوم است كه مخالفند. ما نبايد كار را جوري پيش ببريم كه 
ي مسئولين ما اين ، وظيفهي ما استود، اين وظيفهمقصود آنها عملي بشود؛ بايد جوري حركت بكنيد كه مقاصد اسالمي تأمين بش

 .است

 ١٣٩٥/٠٥/١١بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم

ميليون هم  ١٥٠ت آن ميتواند به كه البّته جمعيّ -] ابتكار زيادي دارد، اين كشور هشتاد ميليوني كشور ظرفيّتهاي زيادي دارد، [ظرفّيت
ايم، كمك كنند كه اين تكثير جمعّيت جوان كه امروز خوشبختانه وجود دارد طور كه بارها تكرار كردهشاءاهللا مسئولين همانبرسد و ان

ين كشور، با اين اين جمعّيت، ا -از بين نرود؛ نسل را متوقّف نكنند؛ جمعّيت كشور را بتدريج در طول سالها به پيري منتهي نكنند
ظرفيّت، با اين امكانات چهارفصلي كه كشور ما دارد، ميتواند از لحاظ مادّي پيشرفت كند، مشكالت معيشت مردم برطرف بشود؛ راهش 

 .اين است

 ١٣٩٤/٠٤/٢٠بيانات در ديدار جمعى از دانشجويان

ي ما است؛ به نفع دنيا و ي مشكل جنسي جوانها را حل كنيم، اين به نفع دنيا و آخرت جامعههرچه كه ما بتوانيم در جامعه مسئله
جا هم به آقاي وزير محترم ي نسل كه من رويش خيلي تكيه دارم [مهم است]. باز من همينمسئله آخرت كشور ما است؛ بعد هم براي

ي جلوگيري از منع ي ما است، [يعني] مسئلهي شما كه همان خواستهشهايي به من ميرسد كه آن خواستهبهداشت عرض ميكنم؛ گزار
درست انجام نميگيرد؛ بعضي جاها  -كه منع باروري يك سياستي بود؛ بنا بر اين گذاشته شد كه از اين سياست جلوگيري بشود-باروري 

 ي قبل ميگرددهمچنان در بر پاشنه

 ١٣٩٤/٠١/٠١بيانات در حرم مطهر رضوي

معروفي باالتر از ايجاد نظام اسالمي و حفظ نظام اسالمي نداريم؛ هر كسي كه در اين راه تالش كند، آمر به معروف است؛ حفظ عزّت و 
نها هستند: اعتالي فرهنگ، سالمت محيط اخالقي، سالمت محيط خانوادگي، معروفها ايترين معروف است. آبروي مّلت ايران، بزرگ



، رونق دادن به اقتصاد و توليد، همگاني كردن اخالق اسالمي، گسترش علم و ي براي اعتالي كشورتكثير نسل و تربيت نسل جوان آماده
يران و وراي آن و فراتر از آن، اقتدار اّمت اسالمي و تالش فنّاوري، استقرار عدالت قضائي و عدالت اقتصادي، مجاهدت براي اقتدار مّلت ا

 .ترين معروفها اينها است و همه موظّفند در راه اين معروفها تالش كنند؛ امر كنندو مجاهدت براي وحدت اسالمي؛ مهم

 ١٣٩٣/٠٦/١٣جلس خبرگان رهبرىبيانات در ديدار با اعضاى م

ى فرهنگ ى اقتصاد است، يكى مسئلهى علم و فناورى است، يكى مسئلهسه موضوع هم در تقويت كشور بسيار نقش دارد: يكى مسئله
ر هر سه اند. دولتهاى ما، مسئولين ما، مؤثرين و متنفذين ما، دگذارى كنيم؛ اينها عناصر كليدىاست. در اين سه بخش ما بايد سرمايه

طور كه اشاره كردند كه بعضى از آقايان هم همان -ى جمعيت هم البته بسيار مهم است قسمت بايستى فعال بشوند و كار بكنند. مسئله
ى جمعيت تأثير زيادى دارد در اقتدار ملى؛ و افزايش نسل جوان و بزرگ بودن كشور از مسئلهكامالً بجا است،  -روى اين تكيه كردند 

ى فرهنگ است؛ بخصوص در سطح باورها و عقايد تر، مسئلهى اينها مهم. البته از همهعيت، خيلى تأثير دارد در ايجاد اقتدارلحاظ جم
هاى المللى صرف ايجاد رسانههاى گوناگون بينگذارى ميكنند. اشاره شد كه بسيارى از سرمايهبينيد چقدر دارند سرمايهمردم. مى

هاى زيادى را صرف ميكنند براى اينكه بر روى عقايد ماهواره و اينترنت و موبايل و امثال اينها؛ دارند سرمايهاثرگذار ميشود، از قبيل 
ى نفوذ نظام اسالمى و ارزشهاى اسالمى خارج كنند؛ كه البته پادزهر آن هم مردم و باورهاى مردم اثر بگذارند و اينها را درواقع از حيطه

طوح مختلف، نسبت به باورها طرحهاى تبيينى و اقناعى داشته باشيم؛ علماى ما، سازمانهاى فرهنگى ما، اين است كه ما بتوانيم در س
سازمانهاى تبليغاتى ما، گويندگان ما، صداوسيماى ما بايد بتوانند اين باورها را در ذهن مردم تثبيت كنند و تعميق كنند كه البته 

بديلى است؛ هيچ چيزى جاى اين را نميگيرد، هيچ چيزى؛ حتى صداوسيما كه يك بى ارتباط مستقيم علما با مردم، يك عامل و عنصر
 .ى فراگير است، نميتواند جاى ارتباط مستقيم علما و متفكرين دينى را با مردم بگيردرسانه

 ١٣٩٣/٠٣/٠٤وراى اسالمىبيانات در ديدار نمايندگان مجلس ش

ى جمعّيت است كه حاال سياستهاى جمعيّت ابالغ شد؛ خوشبختانه مسئولين هم تجاوب كردند به اين سياستهاى يك مسئله مسئله
جمعّيت. شنيدم در مجلس هم طرحى در مورد افزايش بارورى و پيشگيرى از كاهش جمعّيت وجود دارد؛ اين بسيار مهم است. هيچ 

در عين حال مراقب باشيم  -كه خيلى مهم است  -رد كه ما مراعات بهداشت و سالمت مادران و فرزندان و نوزادان را بكنيم منافاتى ندا
ى بسيار مهّمى است. براى آن دشمنانى كه در ى كاهش جمعّيت مسئلهمسئلهاشتباهى را كه قبًال كرديم، ادامه ندهيم، دنبال نكنيم؛ 

رين چيز اين است كه ايران يك كشورى باشد با بيست سى ميليون جمعيّت كه نصف اين جمعّيت هم اوائل صحبت اشاره كردم، بهت
ريزى بتوانند بكنند، حتمًا ميكنند، پول اين برايشان بهترين چيز است؛ [اگر] براى اين برنامهسال و ازكارافتاده باشند؛ سال و ميانكهن

حركتمان در مقابل اين حركت، حركت صحيح و منطقى و خردمندانه و عالمانه باشد كه  بتوانند خرج كنند، حتمًا خرج ميكنند؛ ما بايد

 .خب خوشبختانه شنيدم در مجلس دوستان دنبال اين قضيّه هستيد و اميدواريم كه خداوند به شما كمك كند

 ١٣٩٣/٠٢/٣٠«جمعيت«هاي كلي ابالغ سياست

با عنايت به اهمّيت مقوله جمعّيت در اقتدار مّلي؛ و با توجه به پويندگي، بالندگي و جواني جمعّيت كنوني كشور به عنوان يك فرصت و 
 گردد. با درهاي كلي جمعّيت ابالغ ميهاي گذشته، سياستامتياز؛ و در جهت جبران كاهش نرخ رشد جمعّيت و نرخ باروري در سال

هاي جامع براي رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ريزينظر داشتن نقش ايجابي عامل جمعّيت در پيشرفت كشور، الزم است برنامه
هاي هاي جمعيّتي انجام گيرد. همچنين ضروري است با هماهنگي و تقسيم كار بين اركان نظام و دستگاهكشور متناسب با سياست

 .ها گزارش شودالزم با دّقت، سرعت و قوّت صورت گيرد و نتايج رصد مستمر اجراي سياستذيربط در اين زمينه، اقدامات 

 ايسّيدعلي خامنه

 ١٣٩٣ارديبهشت//٣٠

 ١٣٩٣/٠٢/٣٠«جمعيت«هاي كلي ابالغ سياست

 «هاي كلي جمعّيتسياست»

 .بالندگي و جواني جمعّيت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني ارتقاء پويايي، -١



هاي جوان و توانمندسازي رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوج -٢
 .هاي زندگي و تربيت نسل صالح و كارآمدآنان در تأمين هزينه

هاي زايمان و درمان ناباروري اي هزينهيالت مناسب براي مادران بويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمهاختصاص تسه -٣

 .ربطمردان و زنان و تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي ذي

پروري و با تأكيد بر هاي عمومي درباره اصالت كانون خانواده و فرزند تحكيم بنيان و پايداري خانواده با اصالح و تكميل آموزش -٤
ايراني و توسعه و تقويت نظام  -هاي اسالمياي بر مبناي فرهنگ و ارزشهاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاورهمهارت آموزش

 .هاي پزشكي در جهت سالمت باروري و فرزندآوريتأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت

 .ايراني و مقابله با ابعاد نامطلوب سبك زندگي غربي -زندگي اسالمي سازي سبكترويج و نهادينه -٥

هاي هاي اجتماعي، بويژه اعتياد، سوانح، آلودگيارتقاء اميد به زندگي، تأمين سالمت و تغذيه سالم جمعيّت و پيشگيري از آسيب -٦

 .هازيست محيطي و بيماري

بيني ساز و اد شرايط الزم براي تأمين سالمت و نگهداري آنان در خانواده و پيشفرهنگ سازي براي احترام و تكريم سالمندان و ايج -٧
 .هاي مناسبهاي سالمندان در عرصهمندي از تجارب و توانمنديكار الزم براي بهره

، هاي عموميتوانمندسازي جمعّيت در سن كار با فرهنگ سازي و اصالح، تقويت و سازگار كردن نظامات تربيتي و آموزش -٨

 .اي و تخصصي با نيازهاي جامعه و استعدادها و عاليق آنان در جهت ايجاد اشتغال مؤثر و مولّدكارآفريني، فني ـ حرفه

باز توزيع فضايي و جغرافيايي جمعّيت، متناسب با ظرفيت زيستي با تأكيد بر تأمين آب با هدف توزيع متعادل و كاهش فشار  -٩
 .جمعّيتي

ر روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعّيتي بويژه در جزاير و سواحل خليج فارس حفظ و جذب جمعيّت د -١٠

 .گذاري و ايجاد فضاي كسب و كار با درآمد كافيهاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايهو درياي عمان از طريق توسعه شبكه

 .ي كلي جمعيّت با تدوين و اجراي ساز و كارهاي مناسبهامديريت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياست -١١

 .هاي آنانها و تواناييگيري از ظرفيتتشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور و سرمايه گذاري، و بهره -١٢

ني بويژه در ميان بخش ملي (ايراني، اسالمي، انقالبي) و ارتقاء وفاق و همگرايي اجتماعي در پهنه سرزميهاي هويتتقويت مؤلفه -١٣

 .مرزنشينان؛ و ايرانيان خارج از كشور

هاي بومي توسعه انساني و هاي جمعّيتي در ابعاد كّمي و كيفي با ايجاد ساز و كار مناسب و تدوين شاخصرصد مستمر سياست -١٤
 .هاي جمعيّتي و توسعه انسانيانجام پژوهش

 ١٣٩٣/٠١/٠١بيانات در حرم مطهر رضوي

تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به معناي هوايي است كه ما تنفّس ميكنيم؛ شما ناچار هوا را تنفّس ميكنيد، چه فرهنگ از اقتصاد هم مهم
باشد، آثار ديگري دارد. فرهنگ يك كشور بخواهيد، چه نخواهيد؛ اگر اين هوا تميز باشد، آثاري دارد در بدن شما؛ اگر اين هوا كثيف 

ي توليد داخلي حرف ميزديم؛ اگر بخواهيم مصرف توليدات داخلي به معناي مثل هوا است؛ اگر درست باشد، آثاري دارد. االن درباره
نكنند، بايستي اين  واقعي كلمه تحقّق پيدا كند، بايد فرهنگ [مصرف] توليد داخلي در ذهن مردم جا بيفتد؛ اگر بخواهيم مردم اسراف

باور مردم بشود؛ اين يعني فرهنگ. فرهنگ يعني باورهاي مردم، ايمان مردم، عادات مردم، آن چيزهايي كه مردم در زندگي روزمره با 
بخش مردم در حركات و اعمال آنها است؛ فرهنگ اين است؛ اين پس خيلي اهّمّيت دارد. مثالً در آن سر و كار دائمي دارند و الهام

گرايي ــ كه مردم به قانون احترام بگذارند ــ يك فرهنگ است؛ تعاون اجتماعي يك فرهنگ است؛ تشكيل ي اجتماعي، قانونحوزه
گيري گيري مردم جهتخانواده و ازدواج يك فرهنگ است؛ تعداد فرزندان يك فرهنگ است؛ اگر در اين چيزها بينش مردم و جهت

گي جوري ديگري خواهد شد؛ گيري غلط باشد، زندناكرده جهتخواهد شد؛ اگر خداي درستي باشد، زندگي در جامعه جوري
ناكرده به همان باليي مبتال خواهيم شد كه امروز كشورهايي كه خانواده را و بنيان خانواده را ويران كردند و شهوات را به راه خداي

 ــ به آن سرنوشت دچار شدندانداختند ــ َواتَّبِعُوا الشََّهواتِ َفسَوفَ َيلقَوَن َغّيا 



 ١٣٩٢/١٢/٢٠هاي اقتصاد مقاومتيبيانات در جلسه تبيين سياست

ي اين سياستها ذكر كرديم، اين عنوان انگيزه و عامل تهيهي اصلي را بهدر متني كه ما ابالغ كرديم، در مقدمه اين سياستها چهار نكته
ي در اين ي ابالغ شدهي به ظرفيتهاي فراوان مادي و معنوي كشور بود؛ در مقدمهچهار نكته را من اينجا تكرار ميكنم: يكي اشاره

ي مهمي است، ظرفيتهاي كشور خيلي وسيع است؛ خيلي از ماها آگاه نيستيم به ين اشاره كرديم، اين بسيار مسئلهسياستها به ا
ي اين ظرفيتهاي عجيب، يا به اهميت آن توجه نداريم؛ ميدانيم، آمارها دستمان هم هست [توجه نميكنيم]. بعضي از مسئولين گستره

ت آمارها مورد توجه آنها قرار نميگيرد؛ حاال از باب مثال نيروي انساني كه من قبًال هم يك جورند، آمارها را دارند، [اما] اهمياين
درصد  ٣١اي كردم. ما االن از لحاظ نيروي انساني و از جهت دارا بودن نيروي جوان در بهترين وضعيتيم؛ يعني االن بيش از اشاره

العاده است. البته اگر آنچه من مكرر توصيه كردم ن وضعيت عالي است، فوقونه سال سن دارند؛ ايجمعيت ما بين پانزده سال تا بيست
شاءاهللا ابالغ چندان دور از دست خواهيم داد؛ سياستهاي نسل هم اناي نهدر مورد نسل، مورد توجه قرار نگيرد، اين امتياز را در آينده

برابرِ اول انقالب دانشجو  ٢٥درصد جوان داريم؛  ٣١بيش از جوري است وضع ما: خواهد شد، آنها هم در دست تهيه است. فعًال اين
ايم به هزار رسيدهبرابر شده؛ يعني ما از صدوبيست ٢٥جمعيت كشور از اول انقالب تا حاال دو برابر شده، جمعيت دانشجو  -داريم 

اي كه فعالً داريم مهم هم اين داراييي عظيمي است؛ هم اين رشد مهم است، وصدهزار؛ اين چيز مهمي است، خيلي حادثهچهارميليون
هزار عضو هيئت علمي داريم كه بيش از ده برابر آن چيزي است كه در وپنجها داريم؛ شصتي دانشگاهآموختهده ميليون دانش -است 

ول كارند، ببينيد هزار متخصص و فعال در اين شركتها مشغبنيان داريم كه االن هفدهاول انقالب وجود داشت؛ پنج هزار شركت دانش
ي ي علمي كشورها را مشخص ميكنند، ما در رتبههايي كه رتبهاين ظرفيتها چقدر مهم است؛ نتيجه اين شده كه طبق گزارش پايگاه

كه اينها البته مال سال ميالدي  -ي پانزدهم، در اين حدود ي شانزدهم، در يك پايگاه رتبهدر يك پايگاه رتبه -پانزدهم دنيا هستيم 
مان از اين باالتر است؛ در بعضي از هاي علمي، رتبهاست. اين چيز مهمي است. ما در بعضي از رشته ٢٠١٣گذشته [يعني سال] 

هاي علمي جزو هفت هشت كشور [اول] دنيا و در بعضي جاها جزو چهار پنج كشور اول دنيا قرار داريم. اين آن زيرساخت اساسي رشته

 .است: نيروي انساني

 ١٣٩٢/٠٩/١٩بيانات در ديدار اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي

ي جمعّيت. يكي از خطراتي كه وقتي انسان درست مسئلهكار داريم ميكنيم. يعني واقعًا اين آسيبها را بفهميم. ما بايد اين را بدانيم چه
ي كوتاهي گفتم، نظرم يك جمله؛ كه من به آقاي دكتر هاشمي هم بهي جمعّيت استميكند، تن او ميلرزد، اين مسئلهبه عمق آن فكر 

ي جمعّيت را جدّي بگيريد؛ جمعّيت جوان كشور دارد كاهش پيدا ميكند. يك مسئلهبا آقاي دكتر روحاني هم مفّصل صحبت كرديم؛ 
ي جمعّيت از آن مسائلي نيست كه بگوييم حاال ده سال ديگر فكر ميكنيم؛ ت. يعني مسئلهجايي خواهيم رسيد كه ديگر قابل عالج نيس

 .نه، اگر چند سال بگذرد، وقتي نسلها پير شدند، ديگر قابل عالج نيست

 ١٣٩٢/٠٨/٠٦«جمعيتي و نقش آن در تحوالت مختلف جامعهتغييرات «بيانات در ديدار اعضاي همايش ملي 

صلوات بفرستيد «همايشي كه آقايان گذاشتيد، به نظر من جزو كارهاي بسيار خوب است. يعني ما نميخواهيم اين قضيّه را با شعار و با 
اي كه وجود دارد باز بشود، ذهني هايو مانند اينها پيش ببريم؛ ميخواهيم مسئله به شكل عميق و علمي حل بشود؛ گره» تمام بشود

ي جمعّيت حقيقت قضّيه روشن بشود و به اعتقاد من ما ميتوانيم اين كار را بكنيم؛ يعني متفكّرين ما و صاحبان دانشِ مرتبط با مسئله
قدم اوّل است، يعني قدم ميتوانند در اين زمينه منطق صحيح و قابل قبولي را ارائه كنند. اين همايش البتّه  -در هر بخشي از بخشها  -

سازي در اين مسئله مثل خيلي از مسائل ديگر اجتماعي، تر است؛ چون فرهنگنظر من مهمابتدايي است، [امّا] از گذاشتن قانون به
ما هم شده، سازي نيست، تعطيل است؛ با اينكه حاال گفتهسازي بشود كه متأسّفانه امروز اين فرهنگحرف اوّل را ميزند؛ بايد فرهنگ

ها هم كم و بيش اينجا و آنجا بحث ميكنند، لكن كار فرهنگي به معناي اند، در مجلس هم مطرح شده، بعضيايم، ديگران هم گفتهگفته
نظر من اين كاِر شما كار خوبي است، كار مناسبي است؛ منتها اكتفا نكنيد به اينكه يك ميزگردي تشكيل بشود صحيح انجام نگرفته. به

اي گذاشته بشود و بعد مثًال تعدادي مقاله چاپ بشود؛ اينها كارهاي الزمي است، اّما ناكافي است؛ بايستي از امكاناتي كه در و سخنراني
وقت فكري هم كه گسترش پيدا ميكند، بايد فكر عميق و اساسي و كشور وجود دارد استفاده كنيد، فكر را در كشور بگسترانيد؛ آن

ايد. من معموالً وقتي هر كسي باشد؛ بنابراين بايد كار بشود روي اين مسئله كه البد آقايان اين كار را كردهكننده براي منطقي و قانع



ها و افرادي دنبال اين هستند كه مثالً يك گردهمايي و همايشي را ترتيب بدهند، هميشه سفارش ميكنم، ميگويم شما اَمَد را گروه
يد براي اينكه بتوانيد كار بكنيد، تا آنچه بُروز ميكند در اين همايش، يك چهره و نماي نزديك قرار ندهيد؛ يعني فرصت قرار بده

ي ايد؛ چون بحمداهللا شما اهل فضل و اهل تحقيق هستيد و مؤسّسهمطلوبي داشته باشد، آبرومند باشد. و البد آقايان اين كار را كرده
 .ارد؛ لكن كار را به اينجا متوّقف نكنيدها دي خوبي در اين زمينهاي است كه سابقهشما، مؤّسسه

فرزندي بشود. اين ميل به كم بودن ي ما دچار ميل به كمجوانب قضيّه را بسنجيد، ببينيد چه چيزهايي است كه موجب ميشود جامعه
ك فرزند داشته باشند؟ طور طبيعي فرزند را دوست ميدارد. چرا ترجيح ميدهند افرادي كه فقط يفرزند، يك عارضه است؛ والّا انسان به

شكلي پرهيز ميكنند از فرزندداري؟ اينها را بايستي نگاه كرد و شكلي، مرد بهچرا ترجيح ميدهند فقط دو فرزند داشته باشند؟ چرا زن به
 -زا است كه به اعتقاد بنده اينها عوامل بيماري -زا ديد عواملش چيست؛ اين عوامل را پيدا كنيد، براي عالج اين عوامل بيماري

متخّصصين و صاحبان انديشه را بخواهيد فكر كنند. فرض كنيد مثالً باال رفتن سّن ازدواج؛ خب بالشك يكي از چيزهايي كه باروري را 
محدود ميكند، باال رفتن سنّ ازدواج است؛ خب، اين يكي از كارهايي است كه بايد در كشور فكر بشود. چرا سنّ ازدواج در كشور ما باال 

ي جنسي؟ ما بايد به اين فكر كنيم. ؟ مگر جوان هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله، احتياج ندارد به اطفاء نياز جنسي و غريزهرفته
ي اينها با هم جمع طرف ميگويند كه اينها خانه ندارند، شغل ندارند، درآمد ندارند؛ ببينيم چگونه ميشود كاري كرد كه همهخب، از آن

ي مِلكي داشته باشد، يك شغل درآمدداري داشته باشد، بعد ازدواج تصوّر بكنيم كه حتمًا بايستي يك نفري يك خانهبشود. ما نبايد 
اي را هاي ذهنيي آن گرهجور حرف ميزند. يعني همه] با ما دارد اينبكند؛ نه، ِاَن َيكونوا فُقَرآَء يُغِنِهُم اُهللا مِن َفضلِه؛ اين قرآن است [كه

رد در اين زمينه، بايد شما باز كنيد، يعني شأن شما و همايشي از اين قبيل، اين است كه بايستي اين كار فكري و علمي را كه وجود دا
بكند؛ يعني صرفاً بيان فكر، بيان خواست و حّتي شعارهايي در اين زمينه نباشد. واقعاً كار بشود، كار فكري بشود؛ عوامل كاهش جمعّيت 

نحو مطلوب و با اعتدال متناسب، درست سنجيده بشود، مطرح بشود [تا] اقناع بشوند افكار نخبگان. در ت بهو موجبات افزايش جمعيّ 
ها متعبّدند، وقتي گفته ميشود، ميروند سراغ باروري بيشتر؛ لكن نخبگان ها متدّينند، بعضيي مردم، بعضياين زمينه خب االن عامّه

سازي آسان ميشود. در اين قبول كنند؛ اگر نخبگان قبول كردند، كار سهل ميشود، كار فرهنگ جامعه بايد قانع بشوند، بايد مسئله را

 .شاءاهللا موفّق باشيدشاءاهللا بايستي آقايان تالش كنيد و اميدواريم انها انزمينه

 ١٣٩٢/٠٨/٠٦«تغييرات جمعيتي و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«ش ملي بيانات در ديدار اعضاي هماي

ي بسيار مهمّي است. بالشك از نظر سياست كّلي كشور، ي جمعّيت كه بجد هم مورد بحث و اختالف نظر در جامعه است، مسئلهمسئله
كه بعضي از  -الت و ايرادهايي كه وارد ميشود ي اشكانحو معقول و معتدل. همهكشور بايد برود به سمت افزايش جمعّيت؛ البتّه به

 .قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است -ايم اشكاالتي را هم كه مطرح ميكنند ما ديده

آنچه مهم است اين است كه كشور ما با ظرفّيت طبيعي و با ويژگي جغرافياي سياسي خود احتياج دارد به يك جمعّيت بيشتر؛ عالوه بر 
طوري كه كننده است. آني اساسي و مهم و تعييني نماي جوان براي كشور يك مسئلهمسئله -ايمكه قبًال هم گفته طورهمان-اين 

اند، ما اگر چنانچه با اين اند و آمارها را مورد مداّقه قرار دادهاند و جوانب قضيّه را مالحظه كردهاهل علم و اهل تحقيق بررسي كرده
چندان دور، يك كشور پيري خواهيم بود كه عالج اين بيماري پيري ي نهركت ميكنيم پيش برويم، در آيندهاي كه امروز داريم حشيوه

] در دسترس هيچ كس نيست؛ يعني امروز كشورهايي كه ] در دسترس ما نيست، [بلكههم درحقيقت در دسترس نيست؛ حاال نه [اينكه
اند، به دشواري ميشود گفت كه راه عالجي براي حّل اين دشان را از دست دادهخو» زاد و ولد«اند و قدرت در دنيا دچار پيري شده

مشكل دارند. ما هم طبعًا با همين مشكل مواجه خواهيم شد؛ و نبايد بگذاريم به اينجا برسد. البّته مباني اسالمي و تفكّر اسالمي در 
ي منطقه و كشور جمهوري اسالمي يك چيزهاي روشن و ي جمعّيت و افزايش جمعيّت و با توجّه به وضع جغرافياي سياسزمينه

 .واضحي است

 ١٣٩٢/٠٨/٠٦«تغييرات جمعيتي و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«بيانات در ديدار اعضاي همايش ملي 

كم را ]؛ حاال ما دستِميليوني نيست؛ كشور ما كشور صد و پنجاه ميليوني [است بنده همچنان معتقدم كشور ما كشور هفتاد و پنج
وهوايي، با اين امكانات گرفتيم گفتيم صد و پنجاه ميليون؛ بيشتر هم ميشود گفت. قطعاً اين كشور با اين سطح وسيع، با اين تنّوع آب



شاءاهللا خودش هم ور وجود دارد، ميتواند يك كشور پرجمعّيتي باشد و اني علمي كه در اين كشفراوان زيرزميني، با اين استعداد بالقوّه
اين جمعّيت را اداره كند؛ يعني همچنان كه ما فكر ميكنيم كه اگر چهار پنج بچّه افتاد روي دوش يك خانواده وضع زندگيشان چگونه 

ي پيدا كردند و شغلي پيدا كردند چه كمكي ميتوانند خواهد شد، فكر اين را هم بكنيد كه اين چهار پنج بّچه وقتي بزرگ شدند و كار
 .به پيشرفت كشور بكنند؛ يعني اين را هم بايد فكر كرد

 ١٣٩٢/٠٨/٠٦«تغييرات جمعيتي و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه«بيانات در ديدار اعضاي همايش ملي 

اي به زندگي غربي يا به زندگي اروپايي وجود داشته كه به اينجاها منتهي شده و ميراث آن به ماها رسيده؛ ما هم در يك نگاه مقلّدانه
كه امروز در [بعضي از] همين كشورهاي غربي از اي از زمان غفلت كرديم، كاري كه بايد انجام بدهيم انجام نداديم. درحالييك برهه

هاي بينند و پشيمانند، و در بعضي از كشورهاي غربي مطلقًا كاهش باروري وجود ندارد؛ يعني خانوادهدارند زيان ميكاهش باروري 
ي ايراني [كه] ميخواهد از او تقليد كند بايد حتمًا يك بّچه داشته ي آمريكايي با ده دوازده بّچه، چطور خانوادهپرجمعّيت، مثًال خانواده

 .شاءاهللا كه موفّق و مؤيّد باشيداين االن وجود دارد و گزارشها و خبرها از اين واقعّيت به ما اّطالع ميدهد. انباشد يا دو بّچه! كه 

 ١٣٩٢/٠٤/٣٠بيانات در ديدار مسئوالن نظام

است. اين نسل جوان خيلي قيمت دارد. من پارسال ماه رمضان همين جا مطلبي را  ي پر اميد، يكي ديگر از واقعيتهاي كشورآينده
ي تحديد نسل براي كشور ما خطر است؛ من به شما عرض بكنم. محدود گفتم و خب، مختصري دنبال شد؛ نه به صورت كامل. مسئله

ش رفتيم، بايد برگرديم؛ ميتوانستيم جلوي اين ي خطر مبالغ زيادي پيكردن نسل، براي كشور ما يك خطر بزرگي است. ما در منطقه
اند، ما را به اين نتيجه ميرساند هاي علمي، با دقت علمي بررسي كردهكار را بگيريم، نگرفتيم. آنچه كه متخصصين و كارشناسان، با نگاه

هد شد. اين تحديد نسل، چيز بدي كه با اين روند كنوني، كشور در آينده دچار مشكل فراوان خواهد شد؛ كشور دچار پيري عمومي خوا
است. البته شنيدم در مجلس طرحي در حال بررسي است؛ منتها آنطور كه براي ما نقل كردند، آن طرح جواب نميدهد؛ اين مقداري كه 

درست  مندان و آشنايان با مقتضيات اين كار در مجلس، بايد توجه كنند ودر اين طرح ديده شده، جوابگو نيست. مسئولين و عالقه

 .انجام دهند

 ١٣٩٢/٠٣/١٤اهللا)و چهارمين سالگرد رحلت امام خميني (رحمه بيانات در مراسم بيست

به مناطق دوردست كشور  كمترين نگاهي -بنده در دوران پيش از انقالب، به شهرستانهاي مختلف و جاهاي گوناگون زياد سفر ميكردم 
نميشد؛ اما امروز خدمات گوناگون در سرتاسر كشور گسترده است؛ در شهرهاي دوردست، در روستاهاي گوناگون. امروز معنا ندارد كه 

اط اي در نقكسي بگويد فالن جا از نيروي برق يا فرضًا از زيرساختهاي جاده و امثال اينها محروم مانده است. آن روز اگر يك نقطه
ي تعجب است. آن روز در جمعيت سي و پنج ميليوني كشور، قبل از ي تعجب بود؛ امروز عكسش مايهدوردست برخوردار بود، مايه

انقالب، صد و پنجاه هزار دانشجو بود؛ امروز جمعيت شده است دو برابر، تعداد دانشجو شده است بيست برابر، بلكه سي برابر؛ اين يعني 
اي، يكي، دو تا، پنج تا، گاهي ده تا دانشجويان، كثرت اساتيد، كثرت دانشگاه، قابل توجه است. در هر شهر دورافتادهتوجه به علم. كثرت 

دانشگاه وجود دارد. آن روز استانهائي وجود داشت كه تعداد دبيرستانهايش به عدد انگشتان دو دست نميرسيد؛ امروز در همان استانها، 
اهي چندين دانشگاه وجود دارد. اين، حركت عظيم ملت ايران است كه به بركت انقالب و با همت در هر شهرش، چند دانشگاه، گ

جوانان و همت مسئوالن، در طول اين سي و چند سال اتفاق افتاده است؛ اينها حوادث مهمي است. به بركت انقالب، زيربناهاي فراوان 
هاي مادر در اين كشور به وجود آمد؛ محصوالتي كه با منت اث شد؛ كارخانهدر اين كشور ساخته شد؛ هزاران كارخانه در اين كشور احد

وفور در كشور توليد ميشود؛ اينها را بايد ديد؛ اينها همه به بركت همان سه بايد ذره ذره از بيگانگان ميخريديم و تهيه ميكرديم، امروز به

 .آنها برانگيخت: باور به خدا، باور به مردم، و باور به خودباوري است كه امام در اين ملت تزريق كرد و اين باورها را در 

 ١٣٩٢/٠٢/١١بيانات در ديدار جمعي از مداحان

ر مشاغل اجتماعي و سياسي كار داري است. همه ميدانند؛ بنده عقيده ندارم به اين كه زنها نبايد ديكي از مهمترين وظائف زن، خانه
داري به چشم حقارت نگاه كنيم، اين ميشود گناه. كنند؛ نه، اشكالي ندارد؛ اما اگر چنانچه اين به معناي اين باشد كه ما به خانه

ي فرزندآوري يك مجاهدت بزرگ است. ما با خطاهائساز. داري يك شغل است؛ شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آيندهخانه
اي در كشور ما متأسفانه اين مسئله مورد غفلت قرار گرفت و ما امروز خطراتش كه داشتيم، با عدم دقتهائي كه از ماها سر زده، يك برهه



ام: پير شدن كشور، كم شدن نسل جوان در چندين سال بعد، از همان بينيم؛ كه من بارها اين را به مردم عرض كردهرا داريم مي
اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ وقتي هم اثرش ظاهر شد، آن روز ديگر قابل عالج نيست؛ اما امروز چرا، امروز قابل عالج چيزهائي است كه 

 .است

 
فرزندآوري يكي از مهمترين مجاهدتهاي زنان و وظائف زنان است؛ چون فرزندآوري در حقيقت هنر زن است؛ اوست كه زحماتش را 

خداي متعال ابزار پرورش تحمل ميكند، اوست كه رنجهايش را ميبرد، اوست كه خداي متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. 
اش را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده، اندامهاي اختيار بانوان قرار داده؛ صبرش را به آنها داده، عاطفهفرزند را به مردها نداده، در 

اش را به آنها داده؛ در واقع اين هنر زنها است. اگر چنانچه ما اينها را در جامعه به دست فراموشي نسپريم، آن وقت پيشرفت جسماني
 .خواهيم كرد

 ١٣٩١/٠٧/٢٣بيانات در ديدار جوانان استان خراسان شمالي

دار و نياز به زمان و مقطعي را انتخاب كرديم، گرفتيم، بعد ي ما چيست؟ من اشاره كردم؛ يك تصميمِ زمانحد زاد و ولد در جامعه
به شما بگويند آقا اين شير آب را يك ساعت باز كنيد. بعد شما شير را باز كني و بروي! ماها زمانش يادمان رفت! مثالً فرض كنيد 

ي پير ي نه چندان دوري، جامعهي ما در آيندهرفتيم، غافل شديم؛ ده سال، پانزده سال. بعد حاال به ما گزارش ميدهند كه آقا جامعه
 ني دارد، از او گرفته خواهد شد. حد زاد و ولد چقدر است؟ي ايراي جواني كه امروز جامعهخواهد شد؛ اين چهره

 ١٣٩١/٠٧/٢٠هاي خراسان شماليبيانات در ديدار معلمان و اساتيد دانشگاه

اي است. العادهو علمي كشور است، انصافًا پيشرفت فوقي قشر فرهنگي ي ما و مجموعههائي كه مورد عالقهپيشرفت ما در اين زمينه
يعني هيچ نبايد ترديد كنيم كه ما ميتوانيم. اين جلوي چشم همه است. ما در آغاز انقالب، حدود صد و هفتاد هزار دانشجو داشتيم، 

اوائل، بنده خودم يادم هست كه اين  امروز بيش از چهار ميليون دانشجو داريم. در آن زمان، پنج هزار عضو هيئت علمي داشتيم. همان
ها ميگذاشتند ميرفتند، كه قابل شمارش بود؛ ميگفتند آقا يكي كم شد، ده تا كم شد! امروز رقِم پنج هزار، ِهي تكرار ميشد. بعضي

انشگاه جامع در ها هزار اعضاي هيئت علمي داريم. امروز دويست داعضاي هيئت علمي ما بسيار فراتر از اينهاست. خوشبختانه ما ده
ي اينها را در سرتاسر كشور هست، دو هزار دانشگاه و مركز آموزش عالي در سطح كشور وجود دارد؛ اينها چيزهاي كمي نيست. ما همه

شرائط تنگدستي انجام داديم. همين تحريمي كه حاال گفته ميشود تشديد كردند يا رو به تشديد دائمي است، خب، از اول وجود داشته. 
ي بر اين، در دورانهاي مختلفي كاهش قيمتهاي نفت داشتيم؛ مشكالت فراوان داخلي بر ما ي بر اين، جنگ هم داشتيم؛ عالوهالوهما ع

ي اين همه -جمعيت ما اول انقالب سي و پنج ميليون بود؛ جمعيت دو برابر شده  -تحميل كرده بودند؛ افزايش جمعيت را داشتيم 

 .ل ما بحمداللَّه اين پيشرفت را پيدا كرديممسائل بوده است؛ در عين حا

 ١٣٩١/٠٧/١٩بيانات در اجتماع مردم بجنورد

دارد،  هاي باارزش ما، همين نسل جواِن تحصيلكرده است. نسل جوان تحصيلكرده، هم شجاعت دارد، هم اميديكي از مهمترين موجودي
بنده خودم هم در اين خطا  -يكي از خطاهائي كه خود ما كرديم هم نشاط و تحرك دارد. من همين جا در داخل پرانتز عرض بكنم؛ 

به اين طرف بايد متوقف ميشد. البته اوّلي كه سياست تحديد نسل اتخاذ شد،  ٧٠ي ي تحديد نسل از اواسط دههاين مسئله -سهيمم 
بايد متوقف ميشد. اين را متوقف نكرديم؛ اين اشتباه بود. عرض كردم؛ مسئولين كشور در  ٧٠ي ليكن از اواسط دهه خوب بود، الزم بود،

ي حقير هم در اين اشتباه سهيمم. اين را خداي متعال و تاريخ بايد بر ما ببخشد. نسل جوان را بايد حفظ اين اشتباه سهيمند، خود بنده
ها، كشور پير خواهد شد. خانواده -من چندي پيش هم در ماه رمضان در سخنراني گفتم  -ا پيش برويم . با اين روند كنوني اگر مكرد

ها، به اين شكلي كه امروز هست، خطاست. جوانها بايد توليد مثل را زياد كنند؛ نسل را افزايش دهند. اين محدود كردن فرزندان در خانه
ي اين كشور بتوانيم آن را هاي آيندهها و مرحلهه سال آينده، بيست سال آينده و در دورهاين نسل جواني كه امروز ما داريم، اگر در د

ي مشكالت كشور را اينها حل ميكنند؛ با آن آمادگي، با آن نشاط، با آن شوقي كه در نسل جوان هست، و با استعدادي حفظ كنيم، همه
 .نداريمكه در ايراني وجود دارد. پس ما مشكل اساسي براي پيشرفت 

 ١٣٩١/٠٥/٠٣بيانات در ديدار كارگزاران نظام



 .از لحاظ نيروي انساني، ما هفتاد و پنج ميليون نفر جمعيت داريم؛ اين جمعيت عامل خيلي مهمي است

تحصيلكرده و باسواد كشور، امروز يكي از عاملهاي مهم پيشرفت كشور است. من اين را همين جا عرض بكنم؛ جمعيت جوان و بانشاط و 
بينيد. ما بايد در سياست تحديد نسل در همين آمارهائي كه داده ميشود، نقش جوانهاي تحصيلكرده و آگاه و پرنشاط و پرنيرو را مي

في هم برايش معين كردند. آنطوري كه افراد اي از زمان درست بود؛ يك اهداتجديدنظر كنيم. سياست تحديد نسل در يك برهه
به همان مقاصدي كه از تحديد  ٧١متخصص و عالم و كارشناسان علمِي اين قسمت تحقيق و بررسي كردند و گزارش دادند، ما در سال 

به اين طرف، بايد سياست را تغيير ميداديم؛ خطا كرديم، تغيير نداديم. امروز بايد اين خطا را  ٧١نسل وجود داشت، رسيديم. از سال 
ي نسل جوان و نماي زيباي جواني در كشور از بين برود؛ و از بين خواهد رفت اگر به همين جبران كنيم. كشور بايد نگذارد كه غلبه

و دقيق كردند. اينها خطابيات نيست؛ اينها كارهاي علمي و دقيقِ ترتيب پيش برويم؛ آنطوري كه كارشناسها بررسي علمي 
ي كه امروز قاعده -شده است. اگر چنانچه با همين وضع پيش برويم، تا چند سال ديگر نسل جوان ما كم خواهد شد كارشناسي

كاهش پيدا خواهد كرد؛ چون  و بتدريج دچار پيري خواهيم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعيت كشور هم -جمعيتي ما جوان است 
پيري جمعيت با كاهش زاد و ولد همراه است. يك زماني را مشخص كردند و به من نشان دادند، كه در آن زمان، ما از جمعيت 

مان كمتر جمعيت خواهيم داشت. اينها چيزهاي خطرناكي است؛ اينها را بايستي مسئولين كشور بجد نگاه كنند و دنبال كنند. در فعلي
ي افزايش نسل و اينها جزو مباحث اين مسئلهين سياست تحديد نسل حتماً بايستي تجديدنظر شود و كار درستي بايد انجام بگيرد. ا

روحانيون، كساني كه منبرهاي تبليغي دارند، بايد در جامعه  -نه فقط مسئولين اداري  -ي مسئولين كشور مهمي است كه واقعاً همه
بايد كشور را خارج كنند. رقم صد و پنجاه  -يك بچه، دو بچه  -كنند؛ از اين حالتي كه امروز وجود دارد  سازيي آن فرهنگدرباره

 .ما بايد به آن رقمها برسيم -و درست هم هست  -ميليون و دويست ميليون را اول امام گفتند 

 ١٣٩٠/٠٥/١٦ر ديدار مسئوالن نظام جمهوري اسالمي ايرانبيانات د

جمعيت كشور، هفتاد و پنج ميليون. البته بنده همين جا عرض بكنم؛ من معتقدم كه كشور ما با امكاناتي كه داريم، ميتواند صد و 
براي متوقف كردن رشد جمعيت  پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد. من معتقد به كثرت جمعيتم. هر اقدام و تدبيري كه ميخواهد

 !انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون انجام بگيرد

 ١٣٨٦/٠٢/٢٥بيانات در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

ي دنياست. البته با همين سرعت، هنوز خيلي ر درجات اول در همهي اول يا دامروز در آمارهاي جهاني، رشد علمي ايران در درجه
هايش را شما در محيط دانشجوئي خودتان نگاه كنيد. ها پيشرفت بوده است. حاال نمونهي زمينهعقبيم؛ اما كارهايي كه شده، در همه

ها و پيشرفتها هم شايد عداد دانشگاهها و رشتهجمعيت كشور ايران از بعد از انقالب دو برابر شده؛ جمعيت دانشجو ده برابر شده و ت

 .بيش از ده برابر شده

 ١٣٨٤/١٠/١٤بيانات در ديدار كشاورزان

را وابسته كنند؛ براي اين كه بازار ي كشاورزي ما را متزلزل كردند، براي اين كه ما ما همان كشوري هستيم كه در دوران طاغوت، پايه
امروز كشورمان بيش از  -درست كنند. با اين افزايش جمعيت  -بيگانگان  -ي محصوالت كشاورزي ديگران براي گندم خودشان و بقيه

تن گندمي كه به ما  اگر بنا بود ما مثل آن روزِ آنها از نظر گندم محتاج بيگانگان باشيم، براي هر -دو برابر اول انقالب جمعيت دارد 
توانستند اين را شد؛ هر وقت هم كه مايل بودند، ميدادند، يك منت سنگين، يك بار سنگيِن تحقير بر روي دوش اين ملت سوار ميمي

ر ي محصوالت مهم و اساسي غذايي به وجود بيايد؛ دقطع كنند؛ اما ملت ما در گندم به خودكفايي رسيد. عين همين قضيه بايد در بقيه
برنج، در روغن، در گوشت، در لبنيات، كه نيازهاي كشور است. بايد كشور به ديگران اصًال محتاج نباشد و مردم كشور بدانند كه شما 

كنيد و مردم محتاج اين نيستند كه از ديگران قشر كشاورز و دامدار با غيرت خود، با ايمان خود، با همت خود، غذاي آنها را تأمين مي
ي سياسي و د؛ هم پول بدهند، هم منت بكشند، هم دايم َته دلشان نگران باشد كه اگر يك مشكلي به خاطر يك مسألهدرخواست كنن

 .غيره پيش آوردند، چه كنيم

 ١٣٨٣/١٠/١٩بيانات در ديدار مردم قم

كشور به بركت انقالب تحرك پيدا كرد و زيرورو شد. آن روز در جمعيت سي وپنج ميليوني و چهل ميليوني كشور تعداد بسيار كمي 



اه دانشجو بود. امروز جمعيت ما تقريبًا دو برابر شده است؛ اما تعداد دانشجويان ما حدود پانزده برابر شده! شمار استادان و تعداد دانشگ
ين بيشتر است. صنايعي كه ملت ايران به دست خودشان ايجاد كرده اند، يك ماجراي شگفت انگيز است. آن روز ساده ها بمراتب از ا

ترين چيزها را هم بايد ديگران مي آمدند و مي ساختند. پول ما را مي گرفتند، ما را تحقير مي كردند، اما براي ما نوع نازلش را تهيه 
يده ترين و برجسته ترين فناوري ها را آورده اند در ميدان ديد عمومي قرار داده اند، كه نمونه هايش مي كردند! امروز جوانهاي ما پيچ

 .را شنيده ايد و مي دانيد

 ١٣٨٢/٠٢/٢٢بيانات در ديدار دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي

طلبي، در بخشي متوّجِه ما هم هست؛ چون نگاه عمده امريكا در اين رويكرد و حركت ستيم كه نگاه اين حوزه زيادهما جزو كشورهايي ه
دانيد، خاورميانه مركز ثروت و مركز مهّم جغرافيايي است و اهميت دارد؛ طبعاً ما طور كه ميسياسي، بيشتر به خاورميانه است. همان

مان دارد، در اين منطقه هستيم. چرا ايران در اين چالش، طرف توّجه قدرت متجاوز و كانون اي كه كشورهم با خصوصيات برجسته
گونه كه گفتيم، اّوًال به اين دليل كه ايران كشوري بزرگ، ثروتمند و برخوردار از منابع بسيار مهمّ متجاوز، يعني امريكاست؟ همان

ه كشور ماست. ذخيره بسيار ارزشمند نفت و خيلي از منابع زيرزميني ديگر زيرزميني است. دومين ذخيره گاز در سطح دنيا، متعلّق ب
متعلّق به ايران است. كشوري است با جمعيت زياد، موقعيت جغرافيايي حّساس، مرز طوالني در خليج فارس و درياي عّمان؛ اينها همه 

گذرد. قهرًا با اين دليل طبيعي، جا مياز دنيا هم از اينامتيازات يك كشور است. راه تقريبًا منحصر غرب به آسياي ميانه و آن منطقه 
 .گيردكشور ما ايران مورد توّجه و طرف چالش امريكا قرار مي

 ١٣٦٨/٠٤/١٨بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم

توانيم هاي عمران و آباداني است. ما اگر دو برابر امروز هم جمعيت داشته باشيم، باز هم ميينهكشور ما يكي از نادرترين كشورها در زم
بدون كمترين نيازي به كشورهاي ديگر، خود را به بهترين وجه اداره كنيم. اين ظرفيت خوب، هم در خاك بابركت ما، و هم در 

 .قانون اساسي، و هم در مسؤوالن ما وجود دارداستعدادهاي انساني ممتاز كشور، و هم در دستورات و روش و 


