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جمالت طالیی

موضوعات اصلی


از نظر سياست كلّى كشور ،كشور بايد برود به سمت افزايش جمعيّت؛ البتّه بهنحو معقول و معتدل.



كشور ما با ظرفيّت طبيعى و با ويژگى جغرافياى سياسى خود احتياج دارد به يك جمعيّت بيشتر.



مسئلهى نماى جوان براى كشور يك مسئلهى اساسى و مهم و تعيينكننده است.



اگر چنانچه با اين شيوهاى كه امروز داريم حركت ميكنيم پيش برويم ،در آيندهى نهچندان دور ،يك كشور پيرى خواهيم بود .عالج اين بيمارى پيرى هم

پيشنهاد برای
مطالعه بيشتر

درحقيقت در دسترس نيست.


امروز كشورهايى كه در دنيا دچار پيرى شدهاند و قدرت «زاد و ولد» خودشان را از دست دادهاند ،به دشوارى ميشود گفت كه راه عالجى براى حلّ اين
مشكل دارند .ما هم طبعاً با همين مشكل مواجه خواهيم شد؛ و نبايد بگذاريم به اينجا برسد.



فرهنگسازى در اين مسئله مثل خيلى از مسائل ديگر اجتماعى ،حرف اوّل را ميزند؛ بايد فرهنگسازى بشود كه متأسّفانه امروز اين فرهنگسازى نيست،
تعطيل است.



جوانب قضيّه را بسنجيد ،ببينيد چه چيزهايى است كه موجب ميشود جامعهى ما دچار ميل به كمفرزندى بشود.

افزایش جمعيت؛



اين ميل به كم بودن فرزند ،يك عارضه است؛ والّا انسان بهطور طبيعى فرزند را دوست ميدارد.

سياست كلّى كشور



عوامل كاهش جمعيّت و موجبات افزايش جمعيّت بهنحو مطلوب و با اعتدال متناسب ،درست سنجيده بشود ،مطرح بشود [تا] اقناع بشوند افكار نخبگان .در
اين زمينه خب االن عامّهى مردم ،بعضىها متديّنند ،بعضىها متعبّدند ،وقتى گفته ميشود ،ميروند سراغ بارورى بيشتر؛ لكن نخبگان جامعه بايد قانع بشوند،
بايد مسئله را قبول كنند؛ اگر نخبگان قبول كردند ،كار سهل ميشود ،كار فرهنگسازى آسان ميشود.



بنده همچنان معتقدم كشور ما كشور هفتاد و پنج ميليونى نيست؛ كشور ما كشور صد و پنجاه ميليونى است.



همچنان كه ما فكر ميكنيم كه اگر چهار پنج بچّه افتاد روى دوش يك خانواده وضع زندگيشان چگونه خواهد شد ،فكر اين را هم بكنيد كه اين چهار پنج
بچّه وقتى بزرگ شدند و كارى پيدا كردند و شغلى پيدا كردند چه كمكى ميتوانند به پيشرفت كشور بكنند؛ يعنى اين را هم بايد فكر كرد.



يك نگاه مقلّدانهاى به زندگى غربى يا به زندگى اروپايى وجود داشته كه به اينجاها منتهى شده و ميراث آن به ماها رسيده؛ ما هم در يك برههاى از زمان
غفلت كرديم ،كارى كه بايد انجام بدهيم انجام نداديم.



امروز در [بعضى از] همين كشورهاى غربى از كاهش بارورى دارند زيان مىبينند و پشيمانند ،و در بعضى از كشورهاى غربى مطلقاً كاهش بارورى وجود
ندارد؛ يعنى خانوادههاى پرجمعيّت ،مثالً خانوادهى آمريكايى با ده دوازده بچّه ،چطور خانوادهى ايرانى [كه] ميخواهد از او تقليد كند بايد حتماً يك بچّه
داشته باشد يا دو بچّه!
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جزئيات تکميلی

گرههای ذهنی افزایش جمعيت كه باید درباره آنها فکر شود
چرا ترجيح ميدهند افرادى كه فقط یك فرزند داشته باشند؟
چرا ترجيح ميدهند فقط دو فرزند داشته باشند؟
چرا زن بهشكلى ،مرد بهشكلى پرهيز ميكنند از فرزنددارى؟
چرا سنّ ازدواج در كشور ما باال رفته؟ مگر جوان هفده ساله ،هجده ساله ،نوزده ساله ،احتياج ندارد به
اطفاء نياز جنسى و غریزهى جنسى؟
چگونه ميشود كارى كرد كه همه اینها ( شغل و خانه و درآمد) با هم برای ازدواج جوانان جمع بشود؟

این حرف قرآن است
ما نباید تصوّر بكنيم كه حتماً بایستى یك نفرى یك خانهى مِلكى داشته باشد،
یك شغل درآمددارى داشته باشد ،بعد ازدواج بكند؛ نه،
اِنَ یَكونوا فُقَرآءَ یُغنِهِمُ اهللُ مِن فَضلِه؛
(نور : ۲۳/اگر فقير و تنگدست باشند ،خداوند از فضل خود آنان را بینياز میسازد؛)
این قرآن است [كه] با ما دارد اینجور حرف ميزند.
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