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س�ربند انتش�ار بیان�ات رهبر معظ�م انقالب 
درخصوص افزایش جمعیت، جریانی داخلی و 
همص�دا و پرحجم، با پش�تیبانی تعداد زیادی 
از رس�انه های خارج�ی، تالش کردن�د با ارائه 
"بخشی از حقیقت" مؤلفه های مهم مستتر در 
بح�ث جمعیت را معوج نمای�ی کنند؛ در حالی 
که گزارش زیر نشان می دهد بی تردید بیانات 
رهب�ر فرزانه انقالب که ب�ا محوریت "جمعیت 
به عن�وان مؤلفه اقتدار ایران" منتش�ر ش�د، 

کاماًل کارشناسی و درست بوده است.
13 م��رداد 98، ب��ه  مناس��بت یک��م ذی الحجه، 
س��الروز ازدواج حض��رت عل��ی علیه الس��ام و 
حضرت زهرا علیها الس��ام، پایگاه اطاع رسانی 
KHAMENEI.IR بیان��ات کوت��اه حض��رت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای را ک��ه در دی��دار جمعی از 
زوج ه��ای جوان در فروردین 1398 ایراد ش��ده، 
منتش��ر ک��رد. فرازهایی از پیام آق��ا که روز بعد 
توسط رسانه ها و جریانات جهت دار مورد مناقشه 

قرار گرفت از این قرار بود:
"این حدیثی که من خواندم از قول پیغمبر اکرم 
که »تَناَکحوا تَناَس��لوا تَکُث��روا«، خدای متعال از 
مسلمانها خواس��ته که زیاد بشوند، افزایش پیدا 
کنن��د. واقعاً هم این جور اس��ت که اگر چنانچه 
عدد ملّت مسلمان �� حاال در یک کشور اسامی 
مثل کش��ور ایران یا در فضای اسامی مثل اّمت 
اسامی �� زیاد باش��د، این زمینه و امکان برای 
رش��د و تعالی در آنها وجود دارد؛ یعنی وقتی که 
عّده زیاد اس��ت، افراد صالح در آن قهراً زیادترند، 
توانایی ه��ا قهراً بیش��تر اس��ت، نیروی انس��انی 
قهراً  راقی تر اس��ت؛ این چون طبیعی اس��ت اگر 
چنانچه جمعّیت زیاد باشد. جمعّیت کم، مقهور 
واقع می ش��ود. امروز در دنیا آن کش��ورهایی که 
جمعّیت های زیادی دارند، به  برکت آن به خیلی 
امکانات دس��ت یافته اند؛ چین یک نمونه  است، 
هند یک نمونه  است؛ با اینکه مشکاتی هم دارند 
اّما در عین حال خود این جمعّیت زیاد به عنوان 
یک ارزش اجتماعی، ارزش سیاس��ی، یک ارزش 
بین المللی برای آنها توانس��ته موّفقّیتهایی را به  
وجود بیاورد، بنابراین نس��ل بای��د افزایش پیدا 
کن��د؛ این که من تکرار می کن��م، تأکید می کنم، 

به خاطر این است.
و البّته امروز در کش��ور ما مردم گوش می کنند، 
حرفی ندارند؛ آن کس��انی ک��ه این حرف به آنها 
می رس��د، حرفی ندارند و گ��وش می کنند منتها 
مس��ئولینی که بایس��تی عم��ًا دنب��ال کنند و 
زمینه ه��ا را فراه��م کنن��د، آن کار الزم را انجام 
نمی دهند. البّته مس��ئولین ]رده[ باال می گویند 
"قب��ول داری��م" اّم��ا مس��ئولین میانی درس��ت 
عمل نمی کنند؛ به هر ح��ال افزایش فرزند باید 

به صورت یک فرهنگ دربیاید. ش��ما ببینید، در 
بعضی از کش��ورهای غربی �� مثًا در آمریکا �� 
خانواده ای پان��زده تا بّچه دارند، بیس��ت تا بّچه 
دارند و از این قبیل، تش��ویق ]هم[ می ش��وند و 
هیچ کس مذّمتش��ان نمی کند. اّما نوبت به کشور 
ما که می رسد، این طرف قضّیه تشویق می شود، 
]یعن��ی[ کم فرزندی و مانند اینه��ا، بنابراین این 
هم یک نکته است که ان شاءاهلّل باید مورد توّجه 
باش��د". طبیعتاً هیچ  خوانن��ده  خردمندی از این 
بیان��ات این دریاف��ت معوج را ن��دارد که "رهبر 
انقاب گفته هر خان��واده باید 20 بچه بیاورند"! 
اما ظاهراً رس��انه های بدخواه  ملت ایران، چنین 

تداعی ای داشته اند.
این رسانه ها تاش کردند:

 1. با تغییر خود پیام رهبری، صحبت های ایشان 
را دم دستی و غیرکارشناسی معرفی کنند؛

2. با ارائه آمارهای��ی از آمریکا، بیانات رهبری را 
غلط معرفی کنند؛ یا:

3. با الق��ای اینکه افزایش جمعیت، در ش��رایط 
اقتص��ادی فعلی ما قابل مدیریت نیس��ت، آن را 
هزینه افزا و مضّر برای جامعه ایران تداعی کنند.

ک��ه طی نیم قرن اخی��ر، آرایش قدرتهای بزرگ 
عال��م، از متمرکز و اقتدارگ��را به منعطف و چند 
ملیتی تغییر یافته اس��ت؛ ام��ا یکی از مهمترین 
بهانه های برنامه های کاهش جمعیت که توس��ط 
اف��راد خاص پیگیری می ش��ود، کمبود منابع در 
جهان اس��ت، و یک��ی از مهمترین دالیل کمبود 
منابع را افزایش تصاعدی جمعیت طی قرن اخیر 
می دانن��د. البته این افراد و نهادهای خاص هرگز 
به این حقیقت اش��اره نمی کنند که بشر، همپای 
افزایش جمعیت، به س��طوحی از »تکنولوژی«، 
و »توان برنامه ریزی« دس��ت یافته که به راحتی 
می تواند چند برابر ظرفیت فعلی جمعیت جهان، 
غذا تولی��د کند. در این بخش، تحلیلی آماری از 
جمعیت جهان ارائه خواهیم داد. دعوت می کنیم 

این بخش جذاب را از دست ندهید.
نه  تنه��ا برآورده��ای داخلی، بلکه ش��اخصهای 
جهانی به  روش��نی حاکی از آن اس��ت که میزان 
جمعی��ت یک کش��ور ب��ر حوزه ه��ای گوناگون 
اقتدار آن کش��ور تأثیرات عمیقی دارد. در حوزه 
نظامی برای س��نجش قدرت نظامی یک کشور، 
مؤلفه های گوناگون جمعیتی س��نجیده می شود. 
جمعیت کل]1[، نیروی در دسترس]2[، نیروی 
نظامی مناسب برای خدمت]3[، نیروی نظامی به 
س��ن خدمت رسیده]4[، نیروی نظامی فعال]5[ 
و نی��روی نظامی رزرو]6[ برخی ش��اخص هایی 
هستند که برای س��نجش آمادگی قوای نظامی 

هر کشور، مورد سنجش قرار می گیرند.
در پایش ه��ای بین الملل��ی مؤلفه ه��ای متع��دد 

جمعیت��ی و نس��بتهای آن، به عن��وان ش��اخص 
آمادگی دفاعی یک کشور سنجیده می شود.

در ح��وزه اقتصادی نیز درب��اره تأثیر عمیق نرخ 
ب��اروری در اقتصاد هر کش��ور اتف��اق نظر وجود 
دارد. »پ��ل ساموئلس��ون«]7[ در مقاله ای به نام 
»یک م��دل دقیق وام مصرفی با یا بدون قرارداد 
اجتماعی پول« اثبات کرد »نرخ باروری انسانی« 
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد هر کش��ور 
است. »هنری هارود«]8[�� اقتصاددان برجسته 
»کین��ز«ی ���� رش��د جمعی��ت را عامل رش��د 
طبیع��ی اقتصاد می داند. همچنی��ن مطابق نظر 
»رابرت سولو«]9[ اقتصاددان مشهور آمریکایی، 
افزایش نرخ رشد جمعیت،  گرچه »ذخیره سرانه 
س��رمایه« و همچنی��ن »تولید س��رانه« کمتری 
را ب��رای اقتصاد رق��م خواهد زد، لیکن »رش��د 
پای��ا« و »توان اقتص��ادی باالت��ری« را به وجود 
می آورد. »ادموند فلپ��س«]10[ به رابطه دقیق 
بین رش��د اقتصادی و رشد جمعیت دست یافت 
که به »قاعده طایی رش��د«]11[ مش��هور شد. 
بر اس��اس این قاعده ، کارایی نهایی س��رمایه، با 
نرخ رش��د جمعیت برابر اس��ت، به عبارت دیگر، 
رش��د اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت 
اس��ت. این نظریه را اقتصاددان��ان دیگری مانند 
موریس ال��ه]12[ و ج��ان نیومن]13[نیز تأیید 
کرده اند. »س��یمون کوزنتس«]14[ با بررس��ی 
آهنگ رشد درآمد سرانه و آهنگ رشد جمعیت 
در کش��ور های مختلف، به این نتیجه رسیده که 
همبس��تگی معنی داری بین کاه��ش یا افزایش 
جمعی��ت با درآمد س��رانه وجود ن��دارد. »کنت 
آرو«]15[ و همکاران��ش در س��ال 2003 اعام 
کردند جمعیت ش��کلی از س��رمایه است، بر این 
اساس، با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل 

و محدود می شود.]16[
بر اس��اس »قاعده  طایی رش��د«، کارایی نهایی 

سرمایه، با نرخ رشد جمعیت برابر است.
در ای��ن زمین��ه انبوه��ی از نظری��ات اقتصادی، 
سیاس��ی و اجتماع��ی وجود دارد، ک��ه ذکر آنها 
روند بحث را به حاشیه خواهید برد. تا اینجا باید 
بپذیریم که جمعیت، به عنوان یکی از مؤلفه های 
اساس��ی قدرت اس��تراتژیک در مجامع علمی و 

اجرایی دنیا پذیرفته شده است.
روند دوهزارساله تغییر جمعیت

روند تغییرات جمعیت روی زمین در گذر تاریخ 
بس��یار جالب توجه اس��ت. پیش از رخدادهایی 
مانند انقاب جنسی]17[ و همچنین برنامه های 
کاه��ش جمعیت در غ��رب، جمعی��ت جهان از 
ابتدای س��ده بیس��تم رشدی بی س��ابقه به خود 
گرفته بود. دلیل اصلی این رش��د بی سابقه شاید 
همه گیری بهداش��ت و درمان بوده است؛ اکنون 

این روند افزایش��ی به دلیل سیاستهای فرهنگی 
و اجتماعی غرب بس��یار کند ش��ده است. بیایید 
نگاه��ی به روند افزایش جمعیت جهان از ابتدای 

میاد مسیح تاکنون بیندازیم.
جمعیت جهان هم اکنون از 7.6 میلیارد نفر فراتر 
رفته اس��ت. نرخ افزایش ساالنه جمعیت، 1.09 
درصد اس��ت که با این حس��اب هر سال حدود 
82 میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود. 
چین با بیش از 1.4 و هندوستان با 1.35 میلیارد 
نفر کشورهای اول و دوم پرجمعیت دنیا هستند 
و مجموع��اً 36 درصد جمعیت جهان را در خود 
ج��ای داده اند، پس از ای��ن دو، ایاالت متحده با 
326 میلیون نفر در جایگاه سوم قرار دارد. ایران 
ب��ا حدود 82 میلیون نف��ر، جایگاه هجدهم را به 

خود اختصاص داده است.
یک موضوع مهم در این زمینه، ش��رایط افزایش 
جمعیت جه��ان در گذر تاریخ اس��ت. برآوردها 
نش��ان می دهد جمعیت جهان در سده های اول 
میاد مس��یح)ع( کمتر از 200 میلیون نفر بود. 
این جمعیت در س��ال 1000، به حدود 270، در 
س��ده 1500 به حدود 450، و در ابتدای س��ده 

1700 به 600 میلیون نفر رسید.
از ای��ن زمان با توجه به تحوالت فناوری، رش��د 
جمعیت شتاب بیش��تری گرفت، چنان که طی 
150 س��ال پس از آن، در سال 1850، جمعیت 
جهان دو برابر ش��ده و از م��رز 1.2 میلیارد نفر 
گذشته بود. این جمعیت در سال 1900 به 1.6 

میلیارد نفر رسید.
در ق��رن بیس��تم، با توجه ب��ه مؤلفه های متعدِد 
بهب��ود س��بک زندگی، رش��د جمعیت ش��تاب 
مضاع��ف گرف��ت، چنان ک��ه در س��ال 1950، 
جمعی��ت جهان از 2.5 میلیارد نف��ر فراتر رفت. 
پس از آن، با روندی تصاعدی، در نیمه دوم قرن 
بیستم، 3.5 میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده 
شد و از مرز 6 میلیارد نفر گذشت. با روند فعلی 
پیش بینی می شود این جمعیت در سال 2050، 
به حدود 10 میلیارد نفر برس��د. نکته قابل تأمل 
اینکه طی نیم قرن گذشته، نرخ افزایش جمعیت 
جه��ان از حدود 2 درصد به ح��دود 1.1 درصد 
کاهش داش��ته است. نمودارهای زیر خاصه این 

روند را نشان می دهد؛
در ای��ن می��ان تراکم جمعیت نیز ش��ایان توجه 
اس��ت. سرانه نفرات به ازای زمین در دسترس، از 
19 نف��ر به 51 نفر در ه��ر کیلومترمربع افزایش 

داشته است.]18[ 
ترکی��ب جمعیتی ادی��ان در جه��ان نیز جالب 
اس��ت. بر اس��اس آخری��ن مطالعات، در س��ال 
2010 می��ادی،  میان حدود 7 میلیارد جمعیت 
جه��ان، 2.2 میلیارد نفر مس��یحی، 1.6 میلیارد 

نفر مس��لمان، 1.1 میلیارد بی دی��ن، 1 میلیارد 
هندو، 500 میلیون بودیس��ت، 400 میلیون نفر 
معتقد به ادی��ان نوظهور، 58 میلیون نفر معتقد 
ب��ه آیینهای متفرقه، و کمت��ر از 14 میلیون نفر 
یهودی بوده اند. روند تصاعدی افزایش جمعیت، 
و همچنین قحطیهای ناش��ی از توزیع نامتوازن 
غذا در جهان، دس��ت مایه تبلیغ روی ایده ای شد 
ک��ه کاهش جمعی��ت جهان را مط��رح می کرد؛ 
غاف��ل از اینکه این ایده، در ی��ک پازل بزرگتر و 
از س��وی محافل خاص هدایت می شود، محافلی 
که جمعیت را به عن��وان مؤلفه اقتدار »دیگران« 

هدف گرفته اند.
پی نوشت

Total Populations - ]1[
Available Manpower - ]2[

Manpower Fit-for-Service - ]3[
 Manpower Reaching Military Age - ]4[

Annually
Active Military Manpower - ]5[

Active Reserve Military Manpower - ]6[
 May 15( Paul Anthony Samuelson - ]7[

December 13 – 1915 2009( برنده نوبل اقتصاد 
در سال 1970 میادی

 13( Henry Roy Forbes Harrod - ]8[
)1978 March 8 – 1900 February

 Robert Merton Solow )born August  -  ]9[
23. 1924( برنده نوبل اقتصاد در سال 1987 میادی

 Edmund Strother Phelps. )born July - ]10[
)1933 .26

 عضو برجس��ته انجمن اقتصاد آمریکا و برنده  جایزه نوبل 
اقتصاد در سال 2006

Golden Rule Of Accumulation - ]11[
 31(  Maurice Félix Charles Allais  -  ]12[

)2010 October 9 – 1911 May
 .28 John von Neumann )December - ]13[

)1957 .8 February – 1903
 .30  Simon Smith Kuznets )April  -  ]14[

)1985 .8 July – 1901
اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه  نوبل اقتصاد در س��ال 

1971
 23(  Kenneth Joseph "Ken" Arrow  -  ]15[

)2017 February 21 – 1921 August
اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه  نوبل اقتصاد در س��ال 

1971
]16[ - صالح��ی، نوراهلل، تأثیر جمعیت بر اقتصاد، تارنمای 
دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، 

رؤیت: 19 اردیبهشت 1397، دسترسی در:
h t t p : / / f a r s i . k h a m e n e i . i r / o t h e r s -

24600=note?id
 Sexual Revolution or Sexual  -  ]17[

)1980 – 1960( Liberation
]18[ - تأکید می ش��ود به خاف ادعاها و تبلیغات پرحجم 
فرقه ه��ای آخرالزمانی و همچنین س��وگیری س��ازمانهای 
جهانی، ب��ا توجه به تح��ول و ارتقای ابزارهای دانش��ی و 
بهره وری در تولید غذا، این افزایش س��رانه جمعیت، هرگز 

به معنی قحطی و کمبود منابع نیست. تسنیم

گزارش

شهدا نبودند، قطعا داشته های امروزمان را نداشتیم
امی��ر س��یاری معاون هماهن��گ کننده ارتش گفت:اگر ش��هدا نبودن��د ما قطعا 
داش��ته های امروزمان را نداشتیم. سیاری در مراسم بزرگداشت سرلشکر خلبان 
عباس بابائی و سرلش��کر خلبان حس��ین لش��کری با بیان اینکه جمله معروفی 
وجود دارد که می گوید، زمانی  که ش��یپور جنگ زده ش��ود، م��ردان از نامردان 

غربال می ش��وند، افزود: در 26 شهریور 59 زمانی که هنوز جنگ شروع نشده بود 
ولی دش��من با شدت بیشتر از قبل مرزهای ما را می زد شهید لشکری با هواپیمایش 

به آسمان بلند شد و پاسخ اقدامات دشمن را داد اما اسیر شد و 18 سال در اسارت ماند. 
معاون هماهنگ  کننده ارتش در باره  شهید لشکری افزود: شهید لشکری نماد مقاومت 

و خوداتکایی و ایستادگی و غرور و از خود گذشتگی است قطعا در تاریخ ما می ماند. 
سیاری گفت: شهید بابایی در شرایطی که عازم سفر حج بود تصمیم گرفت در کشورش 

بماند و بجنگد و مملکت اسامی اش را حفظ کند.  مهر 

اقدام آمریکا علیه ظریف نشانه شکست کاخ سفید است
فرمانده س��پاه قدس با لباس رس��می سپاه پاس��داران انقاب اسامی در محل 

وزارت امور خارجه حاضر شد و با ظریف دیدار کرد.
س��ردار قاسم س��لیمانی در این دیدار ضمن خداقوت به ظریف، اقدام آمریکا در 
خصوص وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران را جنون آمیز و نشانه شکست 

قطعی کاخ سفید دانست.
وی در ادام��ه خط��اب به وزیر امور خارج��ه اضافه کرد: این اق��دام آمریکا ثابت کرد 

که جنابعالی به عنوان مس��ئول سیاست خارجی کش��ور، تأثیری عمیق بر افکار عمومی 
و به ویژه مردم آمریکا نس��بت به جهالت رهبران این کشور دارید. سردار قاسم سلیمانی 
دفاع از منافع ملی و صداقت در بیان را از خصوصیات ویژه آقای ظریف دانس��ته افزود: 
به شما تبریک می گویم که به دلیل انتساب به رهبر معظم، حکیم و فرزانه عالم اسام و 

جهان، مورد غضب و دشمنی آمریکا قرار گرفته اید. تسنیم 

آمریکا با تحریم ظریف آخرین پنجره امید خود را به مذاکره بست
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اقدام اخیر آمریکا درباره تحریم وزیر خارجه 
ایران گفت: این اقدام اخیر س��بب شد تا آخرین روزنه و پنجره آمریکایی ها که 

برای مذاکره باز گذاشته بود، بسته شود.
حس��ین کنعانی با اش��اره به این موض��وع که آمریکا به آخر خط رس��یده و در 

یک اس��تیصال به س��ر می برد، اظهار داش��ت: آمریکایی ها امروز اصولی همچون 
دموکراس��ی، حقوق بش��ر و دیگر مس��ائل را در حالی نقض آش��کار می کنند که در 

گذش��ته وانمود به رعایت آن م��ی کردند. وی بیان کرد: به نظر می رس��د آمریکایی ها 
خودشان وارد یک بن بستی شدند که راهی برای عبور و حتی چاره ای جز عقب نشینی 
ندارند، چون بن بستی که ایجاد کردند، همان اقدامات یک جانبه گرایی آمریکا در اصول 
مختلف همچون  برجام، حقوق بین الملل و قوانین و قرارداهایی است که با دیگر کشور 

ها بستند.  فارس

کشور باید برود به سمت
 افزایش جمعّیت

مس��ئله  جمعّیت که بجد هم مورد بحث و اختاف نظر 
در جامعه اس��ت، مسئله  بسیار مهّمی است. باشک از 
نظر سیاس��ت کلّی کش��ور، کش��ور باید برود به سمت 
افزای��ش جمعّیت؛ البّته به نحو معق��ول و معتدل. همه  
اش��کاالت و ایرادهایی که وارد میش��ود - که بعضی از 
اش��کاالتی را هم که مطرح میکنند ما دیده ایم - قابل 

برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است.
آنچه مهم اس��ت این اس��ت که کش��ور ما ب��ا ظرفّیت 
طبیعی و با ویژگی جغرافیای سیاسی خود احتیاج دارد 
به یک جمعّیت بیش��تر؛ عاوه بر ای��ن -همان طور که 
قبًا هم گفته ایم- مسئله ی نمای جوان برای کشور یک 
مسئله ی اساسی و مهم و تعیین کننده است. آن طوری 
ک��ه اهل علم و اهل تحقیق بررس��ی کرده اند و جوانب 
قضّیه را ماحظه کرده ان��د و آمارها را مورد مداّقه قرار 
داده اند، ما اگر چنانچه با این ش��یوه ای که امروز داریم 
حرکت میکنیم پیش برویم، در آینده ی نه چندان دور، 
یک کش��ور پی��ری خواهیم بود که ع��اج این بیماری 
پی��ری ه��م درحقیقت در دس��ترس نیس��ت؛ حاال نه 
]اینکه [ در دسترس ما نیست، ]بلکه [ در دسترس هیچ 
کس نیس��ت؛ یعنی امروز کشورهایی که در دنیا دچار 
پیری شده اند و قدرت »زاد و ولد« خودشان را از دست 
داده اند، به دش��واری میشود گفت که راه عاجی برای 
حّل این مش��کل دارند. ما هم طبعاً با همین مش��کل 
مواجه خواهیم شد؛ و نباید بگذاریم به اینجا برسد. البّته 
مبانی اس��امی و تفّکر اسامی در زمینه ی جمعّیت و 
افزایش جمعّیت و با توّجه به وضع جغرافیای سیاس��ی 
منطقه و کشور جمهوری اسامی یک چیزهای روشن 

و واضحی است.
 ما نمیخواهیم این قضّیه را با شعار و با »صلوات بفرستید 
تمام بشود« و مانند اینها پیش ببریم؛ میخواهیم مسئله 
به ش��کل عمیق و علمی حل بشود؛ گره های ذهنی ای 
که وجود دارد باز بشود، حقیقت قضّیه روشن بشود و به 
اعتقاد من ما میتوانیم این کار را بکنیم؛ یعنی متفّکرین 
ما و صاحبان دانِش مرتبط با مس��ئله ی جمعّیت - در 
هر بخش��ی از بخش��ها - میتوانند در این زمینه منطق 
صحیح و قابل قبولی را ارائه کنند. یک نگاه مقلّدانه ای 
به زندگی غربی یا به زندگی اروپایی وجود داش��ته که 
به اینجاها منتهی ش��ده و میراث آن به ماها رسیده؛ ما 
هم در یک برهه ای از زمان غفلت کردیم، کاری که باید 
انجام بدهیم انجام ندادیم. درحالی که امروز در ]بعضی 
از[ همین کشورهای غربی از کاهش باروری دارند زیان 
می بینند و پش��یمانند، و در بعضی از کشورهای غربی 
مطلقاً کاهش ب��اروری وجود ندارد؛ چط��ور خانواده ی 
ایران��ی ]که[ میخواهد از او تقلی��د کند باید حتماً یک 
بّچه داش��ته باش��د یا دو بّچه! که این االن وجود دارد 
و گزارش��ها و خبرها از این واقعّیت به ما اّطاع میدهد. 

ان شاءاهلل که موّفق و مؤیّد باشید.
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