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*

مقدمه

در عصر کنونی ،جمعیت در همه ابعاد کمیی و کیفیی از تعییینکننیدهتیرین و اسیتراتژیکتیرین
مؤلفههای راهبردی اقتیدار و اسیتمرار تمیدنی اسیت .از ایین رو امیروزه در بییش از  55درصید
کشورهای جهان ،سیاستهای جامع و کاملی بیرای افیزایش جمعییت و تکثییر موالیید در حیاط
اجراست و در حدود  65درصد کشورهای جهان ،برنامههای هدفمندی برای حفظ اقتدار درونی
جمعیت و تداوم جمعیت پایدار وجود دارد.
جمعیت و تحوالت کمی و کیفی آن و تبثیرات متقابل آن در مؤلفههیای تشیکیل ،اقتیدار و بقیای
تمدنهای بشری از دیرباز مورد توجه نیبگان و حاکمان بوده است .بسیاری از نظرییهپیردازان در
طوط تاریخ ،جمعیت را مهمترین مؤلفه اقتدار اجتماعی و نیروی محرکه جوامع بشری مییداننید.
ادیان آسمانیِ ،ف َرقِ ،ن َحل و مکاتب بشری نیز در با تحوالت جمعیتیی جوامیع بشیری ،واجید
راهبرد و نگاه کالن بلندمدت بودهاند که آموزههای مشیوق ازدواج ،فرزنیدآوری و تکثییر نسیل در
شریعت نورانی اسالم نیز گویای همین دیدگاه راهبردی است .تحوالت کمیی و کیفیی در عصیر
کنونی و مطالعات تمدنی ،گویای این واقعیت است که تحوالت جمعیت به عنیوان ییک پیشیران
قدرتمند اجتماعی ،به شکل جامع و تیصصی مورد مداقه قرار گرفته است.
بعد از رنسانس و انقال صنعتی در مغر زمین که سبب تولد مدرنیتیه و تغیییر بنییادین سیبک
زندگی و نگرش بشر به حیات شد ،همه ابعاد زندگی انسان متبثر از فضای نوین به وجیود آمیده،
دگرگون شد .از جمله مهمترین مفاهیم دگرگون شده در سبک زندگی جدید بشر غربی ،خیانواده،
* کارشناس تحوالت جمعیت و نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت».
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ازدواج ،روابط جنسی و الگوی فرزندآوری است که در مطالعات اجتماعی با عنیاوینی همچیون
دگرگونی سبک زندگی ،انقال خانوادگی و انقال جنسی از آنها یاد میشود .بیا رسییدن امیواج
مدرنیته و مؤلفههای سبک زندگی غربی به دیگر جوامع جهان ،سیر تغییرات الگیوی فرزنیدآوری
در جهان آغاز شد که در ادامه با اجرای ابرپیروژههیای مهندسیی اجتمیاعی جهیان و طیرحهیای
مدیریت کنترط جمعیت جهان ،این تحوالت جمعیتی در جوامع شرقی سرعت و عمی بیشیتری
گرفت.
ایران از نیستین کشورهای مجری سیاستهای کنترط جمعیت بیود و از همیان سیاط  1989کیه
روز  11جوالی آن به عنوان روز جهانی جمعیت نامگذاری شد ،اولین اقدامات ملیی خیود بیرای
کاهش رشد جمعیت را آغاز کرد .اگر هه سیر کاهش نرخ رشد جمعیت و نیرخ بیاروری کیل در
جهان طی نیم قرن گذشته وجود داشته است ،اما میزان و سرعت این سیر کاهشی است که بسیار
مهم ،تعیینکننده و منشب بسیاری از تحوالت میدیریت نشیده اجتمیاعی ،اقتصیادی ،فرهنگیی و
امنیتی است.
در ساط  1994میالدی (1373شمسی) ،کنفرانسی در شهر قاهره برگزار شد که برخیی جمعییت
شناسان آن را نقطۀ عطفی در تاریخ فعالیتهای مربیوط بیه جمعییت و توسیعه و نییز تحیولی در
ساختار اجتماعی جوامع مسلمان میدانند 1.در این سمینار که به نقیش اساسیی زنیان در اجیرا و

موفقیت برنامههای تنظیم خانواده اشاره شد ،نماینیدگان  179کشیور جهیان حضیور داشیتند تیا
نیازهای آموزشی و بهداشتی زنان را در سراسر جهان بررسی کنند و بیرای ارتقیای کیفیی زنیدگی
زنان که یکی از پیششرطهای اساسی دستیابی به توسعه است ،گام بردارند .از اهداف اصلی این
همایش ،کاهش مرگ و میر نوزادان ،کودکان و مادران و تضمین دسترسی همگیانی بیه آمیوزش و
 .1کنفرانس بینالمللی جمعیت و توسعه ( )ICPDاز  5تا  13سپتامبر  ،1994با شرکت  10757نماینده از 179
کشور در قاهره مصر برگزار شد .در پایان این کنفرانس که به منظور تکمیل «برنامه عمل» مربوط به امور جمعیت و
توسعه در  20ساط آینده تشکیل شد ،سند  115صفحهای مشتمل بر استراتژی جدید تبکید بر ارتباطات متعدد بین
امور جمعیت و توسعه و برآوردن نیازهای زنان و مردان به عنوان فرد (و نه رسیدن به اهداف جمعیتی) به تصویب
رسید .روش مورد نظر در این استراتژی جدید ،توانمندسازی زنان و افزایش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی،
تحصیلی ،شغلی و دیگر امکانات بود.
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بهداشییت بییاروری از جملیه تنظیییم خییانواده ،پیشییگیری از عفونییتهییای قابییل انتقییاط ،ایییدز و
توانمندسازی زنان بوده است .در این کنفرانس برنامۀ عمل بیست سالهای تدوین شد که بر توجیه
به نیازها و حقوق افراد به عنوان اهداف جمعیتی تب کیید داشیت .ایین برنامیۀ عمیل ،دولیتهیای
حاضر را تشوی میکرد تا برای پیشبرد این اهداف ،اقیدامات ،طیرحهیا و برنامیههیایی را اتییاذ
نمایند و مقرر شد این برنامۀ تا سیاط  2015میالدی امکان دسترسی همۀ کشورهای شرکتکننده
به خدمات و اطالعات مربوط به کنترط جمعیت و بهداشت باروری فیراهم شیود .پیس از پاییان
دفاع مقدس ،از ساط  1367دولت وقت سیاسیت تحدیید موالیید را اعیالم کیرده و متعاقیب آن،
برنامههای تنظیم خانواده را به مرحله اجرا درآورد.
تحوالت جمعيت کل کشور

طب نتایج سرشماری ساط  ،1395جمعیت ایران به  79میلیون و  926هزار و  270نفر در سیاط
 1395رسید و تا پایان ساط  1397جمعیت کل کشور از مرز  82میلییون نفیر عبیور نمیود ،امیا
علیرغم این افزایش جمعیت و در مطالعه کارشناسی تحوالت جمعیتی کشیور ،گیزارههیایی بیه
دست میآید که حاوی پیامهای هشداردهنده و به صدا درآمدن زنگ خطر برای جمعییت کشیور
است .در ادامه بیرای آینیدهپژوهیی و فهیم بهتیر ایین تحیوالت ،بیه گوشیهای از ایین گزارههیای
تبملبرانگیز اشاره میشود.
روند تحوالت جمعیت کل کشور با توجه به شاخصهای جمعیتشیناختی ،بسییار نیامطلو و
نگرانکننده است و از حدود دو دهه آینده ،جمعییت کیل کشیور در مسییر کیاهش قیرار خواهید
گرفت.
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روند تغييرات نرخ باروری کل کشور

با اجرای برنامه جامع کنترط جمعیت و قانون تنظیم خانواده که از اواسط دهه شصیت در دسیتور
کار دولت وقت قرار گرفت ،نرخ باروری از  6/5فرزند به ازای هیر زن در سیاط  ،1365بیه 2/01
فرزند به ازای هر زن در ساط  1395و تا پایان ساط  1397به  1/8فرزند به ازای هر زن سقوط کیرد
و این روند نزولی همچنان تداوم خواهد داشت .این در حالی است که حداقل میزان نرخ بیاروری
برای ثابت ماندن جمعیت یا همان نرخ جایگزینی 2/1 ،فرزند به ازای هیر زن اسیت .بیر اسیاس
آمارهای موجود ،در حاط حاضر ایران پایینترین نرخ باروری دنیای اسالم را به خیود اختصیا
داده است.
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روند تغييرات نرخ رشد جمعيت

نرخ رشد جمعیت کشور از  3/9درصد در ساط  ،1365به  1/24درصد در ساط  1395تنزط پیدا
کرد و با تداوم روند کنونی در حدود ساطهای  ،1425نرخ رشد جمعیت کل کشور صفر خواهید
شد .بر اساس الگوی پیشبینیی جمعییت توسیط صیندوق جمعییت سیازمان ملیل متحید و در
صورت تداوم روند کنونی ،ایران از ساط  1425یعنی از کمتر از  30ساط آینیده در مسییر کیاهش
جمعیت قرار خواهد گرفت و ساالنه از جمعیت کل کشور کاسته خواهد شد.
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روند تغييرات نرخ مواليد

تعداد تولدها که به واسطه فرزندآوری متولیدین دهیه  60در حیاط افیزایش بیود ،در سیاط 1395
نسییبت بییه سییاط قبییل از آن ،ب یرای اولییین بییار پییس از  15سییاط کییاهش پیییدا کییرد .پیییشبینییی
جمعیتشناسان این بود که سیر کاهش تعداد تولدها از ساط  1396آغاز شود ،امیا آمارهیا نشیان
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میدهد که این سیر کاهشی دو ساط زودتر یعنی از ساط  1394به بعد آغاز شده اسیت .در سیاط
 ،1394یک میلیون و  570هزار و  219تولد ثبت شده است .این تعداد تولیدها در سیاط ،1395
به یک میلیون و  528هزار و  53تولد کاهش یافته ،در ساط  1396میزان تولدها به یک میلییون و
 478هزار و  908نفر و در ساط  1397تا یک میلیون و  366هزار و  509تولید تنیزط پییدا کیرده
است .به عبارت دیگر فقط در ساط  1397با کاهش بیش از 120هزار تولد در این مدت ،حیدود
 8/5درصد کاهش یافته است.

افزون بر اینکه سیر کاهشی تولدها زودتر از پیشبینیها در ایران آغاز شده ،کاهش نرخ موالیید را
با شیب تندتری آغاز کردهایم و این یعنی سرعت کاهش تعداد تولیدها ،فراتیر از تصیور میا بیوده
است.
سير سالمندی جمعيت کشور

سالمندی جمعیت 1کشور و تغییرات نگرانکننده ساختار هرم سینی ،یکیی از پیامیدهای سیقوط
 .1سازمان بهداشت جهانی ( )WHOردهبندی سنی را اینگونه طبقهبندی میکند
ی  45ی  59میانساط ( )Middle ageی  60ی  79سالمند جوان ( )Young oldی  75ی  90سالمند ()Old
ی  90به باال خیلی سالمند ()Oldest old
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نرخ باروری بوده است که بر اساس الگوهیای آینیدهنگیاری جمعییت ،همچنیان تیداوم خواهید
داشت .مطالعات جمعیتی اثبات میکنند که طی سالیان آینده ،روند سالمندی جمعیت اییران بیا
سرعت و شدت بیشتری تداوم خواهد داشت و در آینده نه هندان دوری ،ایران با پدیده سیالمندی
قطعی جمعیت روبهرو خواهد شد.
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یکی از نتایج قابل تبمل پژوهشهای تحوالت سالمندی ،این است که اکنون نرخ رشد جمعییت
سالمندان کشور بیش از سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است .بدین ترتییب زنیگ
خطر سالمندی جمعیت در ایران به صدا در آمده است و بایید بیه زودی منتظیر پدییدهای تحیت
عنوان سونامی سالمندی در ایران باشیم .این آمارها حاکی از آن هستند که طیی حیدود  20سیاط
آینده ،نسبت نرخ رشد جمعیت سالمندان به نرخ رشد جمعیت کل کشور ،شانزده به یک خواهد
بود.

وضعیت تحوالت جمعیت در جمهوری اسالمی ایران 301 

بر اساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان در ساطهای  2015و  ،2050در مییابیم که اییران
تنها طی  30ساط آینده از یک کشور جوان به یک کشور سالمند قطعیی تبیدیل خواهید شید .بیه
عبارت دیگر در حالی که در ساط  ،2015سالمندان باالی  60ساط تنها  8درصد جمعیت اییران
را تشکیل دادهاند؛ ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی جمعییت در سیاط  ،2050حیدود 33
درصد جمعیت کل کشور سالمند خواهید بیود .علییرغیم اینکیه اییران هنیوز مسییر پیشیرفت
تکنولوژیک و پویایی اقتصادی را نپیموده است ،درصد قابلتوجهی از جمعییت خیود در هرخیه
کار و تولید را از دست خواهد داد.
تغييرات ميانه سنی کشور

میانه سنی کشور از  25ساط در ساط  ،1385به  30ساط در سرشماری ساط  1395افزایش یافتیه
است.

به عبارت دیگر در همین دهه گذشته ،ههره ایران بهطور مییانگین  5سیاط پیرتیر شیده اسیت کیه
واکاوی تبعات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی باال رفیتن میانیه سینی کشیور ،مبحیک مفصیل و
مهمی است که مجاط دیگری میطلبد .
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بر اساس دادههای آماری منتشر شده ،در دهه اخیر تعداد خانوادههای بدون فرزنید و تیک فرزنید
(دو نفره و سه نفره) ،بیش از  5/6درصد افزایش پیدا کردهاند و در مقابل ،خانوادههای بییش از دو
ً
فرزند (پنج نفره و بیشتر) با کاهش سقوطگونهو کامال محسوس در حدود  17/5درصید روبیهرو
شده است.
در شرایطی که بر اساس آمارهای منتشر شده و الگوهای آیندهپژوهی جمعیت ،کشور بیا سیرعت
بسیار زیادی به سوی بحران گسترده جمعیت در حاط حرکت است و به زعم کارشناسیان ملیی و
بینالمللی به زودی شرایط هشدار جمعیت در ایران به وضعیت بحرانی تبدیل خواهد شید و نییز
علیرغم تکالیف قانونی تصریح شده میاطبان نامه ابالغ و مفاد مواد ههاردهگانه سیاسیتهیای
کلی جمعیت ،طی شش سالی که از ابالغ این سیاستها گذشته است ،هیچ اقدامی برای تحقی
اهداف این سیاستها انجام نشده است.

