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چكیده:
نظريهپردازان حوزه ژئوپلیتیک ،جمعیت را بهعنوان يكی از مثلفههای كلیدی و قدرتساز هر كشاوری باه
حساب میآورند .اين مهم در كشورمان از گذشته تاكنون دستخوش تطاور باوده اسات .بررسایهاا نشاان
میدهد نهتنها سیاستهای كنترل جمعیت طی دو دهه گذشته ارارات ناامطلوبی را برجاای گذاشاته ،بلكاه
كشور گذارهای جمعیتی را نیز به نحو مناسبی طی نكرده و در حال حاضر در مرحلاه تحدياد نسال قارار
داريم كه نشانگر تهديدی جدی برای امنیت ملی كشورمان میباشد .سیاستهای كلی ابالغی مقاام معظام
رهبری (مدظلهالعالی) در سال  1311با تأكید بر نقش جمعیت بر افزايش اقتدار ملی ،مثيد اين امر میباشد.
نوشتار حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی و همانديشی مستقیم با برگزاری نشستهای ساختار
يافته و بهرهگیری از نظر  11نفر از خبرگان دو حوزه جمعیتشناسی و امنیت ملی در قالب پنل خبرگای و
همچنین بازخوانی گذار ،سیاستها و برنامههای جمعیتی جمهوری اسالمی ايران با تأكید بر نظرات رهبران
جمهوری اسالمی ايران ،آيندههای محتمل پیشرو را در قالب  1سناريو ارائه و پیشنهاداتی را نیز بیان نموده
است .نتیجه تحقیق گويای اين است كه با طی روند فعلای در سیاساتهاای جمعیتای ،آيناده فاجعاهباار،
سناريوی محتمل پیشرو بوده و امنیت ملی كشور را نیز با تهديد مواجه خواهد ساخت.
کلیدواژهها :جمعیت ،امنیت و اقتدار ملی ،گذار جمعیتی ،آيندهپژوهی ،سناريوهای محتمل

 -1دانشجوی دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول)bozorgi1357@yahoo.com -

 -2دانشجوی دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
 - 3استاديار جامعه شناسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
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مقدمه:

در حالیكه طی دهه های گذشته مشكالتی چاون ساطوح بااالی بااروری و رشاد بااالی جمعیات
گريبانگیر بسیاری از كشورهای در حال توسعه بوده و كاهش چشامگیر ساطح بااروری ،يكای از
مهمترين دغدغههای جمعیّتشناختی بسیاری از كشورهای توسعهيافته ،به شمار میرفته اسات .باا
اين وجود ،در سالهای اخیر سطح پايین باروری فقط در حوزه مسائل و مشكالت جوامع توساعه-
يافته ،محدود نمانده و به دلیل تغییر ناگهانی روند و الگوهاای بااروری از ساطوح بسایار بااال باه
سطوحی پايین و حتی پايینتر از نرخ جانشینی ،اين نگرانی گريبانگیر كشورهای در حال توساعه-
ای چون ايران نیز شده است.
اولین زنگ خطرها در اين زمینه برای ايران پس از سرشماری سال  1381و اعالم نرخ بااروری
كل 1به میزان  1/8به صدا درآمد و پس از آن توسط نتايج سرشماری سال  1312و  1311كه

TFR

2

را معادل با  1/01و كمتر از آن برآورد نمود ،روند كاهشی نرخ باروری كال تأيیاد گردياد .اگرچاه
بهواسطه ساختار سنی جمعیت ايران ،رشد ساالنه جمعیت همچناان مثبات اسات و در سرشاماری
سال  1312و  1311به ترتیب معادل با  1/21و  1/21درصد محاسبه گرديد؛ اما با توجه باه كااهش
تدريجی نرخ باروری كل در ايران و تقلیل اين ساطح باه زيار ساطح جانشاینی و كااهش ماداوم
جمعیت در آينده ،اين نگرانی وجود دارد كه در صورت استمرار ايان ساطح از بااروری ،اياران در
طی سالهای آينده نهچندان دور و طی حداكثر  2دهه آينده رشد منفی جمعیتی را تجربه كناد كاه
نتیجه آن مواجهه با جمعیتی سالخورده و پیر است؛ به عبارت ديگر با توجه به اينكه در حال حاضر
نرخ جانشینی جمعیت  2/1بوده و شتاب رشد جمعیت در ايران پايینتر از سطح جانشینی اسات و
هرچند معنی آن توقف رشد جمعیت نیسات ،بلكاه در ياک روناد چناد دهسااله جمعیات كشاور
بهتدريج سالمندتر شده و جمعیت مولد كاهش خواهد يافت (علیئی:1311 ،

.)1-2

جمعیت و رشد آن مثلفهای مثرر در ژئوپلیتیک و امنیت ملی كشورهاست و از آنجا كه جمعیت
و مثلفههای آن باعث افزايش يا كاهش قدرت ملی و بهتبع آن امنیت ملی میشود؛ بنابراين افزايش
يا كاهش جمعیت از ديدگاه قدرت و امنیت ملی دارای اهمیت بسیاری اسات .چنانكاه باهصاورت
 -1نرخ كلی باروری :تعداد فرزندانی است كه يک زن در طول دوره بالقوه باروری ( 11تا  11سالگی) به دنیا میآورد.
)2-Total Fertility Rate (TFR
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مبنايی ،افزايش جمعیت موجب تقويت روحیه ملی و كاهش آن باعث تضعیف روحیه ملی میشاود
و روندهای رشد جمعیت بر قدرت ملی و امنیت ملی تأریرگاذار اسات (محرابای و ديگاران:1312،
.)112
لذا غفلت از آن ،خسارات جبرانناپذيری را در پی خواهد داشت ،بهطوری كه باه دنباال اباراز
نگرانی رهبار معظام انقاالب (مدظلاهالعاالی) از موضاوع جمعیات در جمهاوری اساالمی اياران،
سیاستهای كلی جمعیت به تاريخ ( 11/2/32بر اسا

بند يک اصل  112قانون اساسای و پاس از

مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط ايشان در  11بند ابالغ گرديد .از اين رو تبعاات
جبرانناپذير كاهش جمعیت در حوزه امنیت ملی مسئلهای نیست كاه بتاوان از كناار آن باهآساانی
گذشت.
امنیت ملی از مهمترين دغدغههای هر كشوری است .امنیت ملی ،وضعیت چندجانباهای تلقای
می شود كه اين موضوع ،تحقق آن را پیچیده مینمايد .عوامل اجتماعی (جمعیات) در باین عوامال
قدرت ملی ،بزردترين نقش را در جهت نیل به امنیت ملی ايفاء ماینماياد و نقاشآفرينای سااير
عوامل را تحت تأریر قرار می دهد .اين عامال در هماه جواماع تعیاین كنناده باوده و عملكردهاای
متفاوتی از خود بروز میدهد (مینايی و زاهدی)73 :1311 ،؛ به عباارت ديگار جمعیات و مساائل
مربو به آن ،از جمله مسائل چندبعدی و پیچیده جوامع انسانی است كاه هام تحات تاأریر عوامال
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی و غیره است و هم بر آنهاا تاأریر مایگاذارد .مساائل
جمعیتی و تحوالت مربو به آن ،بهقدری گسترده و دارای پراكندگی است كاه در قالاب نظرياه ياا
فرمول خاصی قرار نمیگیرد ،بلكه حركات جمعیتی خاص در يک جهت ويژه ،در شارايط زماانی و
مكانی متفاوت ،داليل مختلف ،متنوع و گاه متضادی داشته است .ساختار كلی جمعیت همانناد ياک
اندامواره است كه بايد بین تمام بخشهای آن ناوعی تعاادل پوياا و تجديدشاونده برقارار باشاد و
نمیتوان يک وضعیت جمعیتی رابت و مفروضی را بهعناوان ياک وضاعیت ايادهآل در نظار گرفات
(برگرفته از گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی.)1313 ،
تغییرات جمعیتی عالوه بر اينكه از پارامترهای جمعیتی ناشی مایشاود ،از بسایاری از عوامال
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی كه به مرور زمان در مسیر تحول كشورها رخ مایدهاد ،تاأریر
میپذيرد؛ بنابراين تحلیلهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و امنیتی در افقهای برنامهريازی
كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت ،بدون پایشبینای مناساب از جمعیات آيناده كاه در بسایاری از
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بخشهای برنامهريزی و تصمیمگیری ،راهبردی اساسی محسوب میشود ،ناكارآماد و گااه بحارانزا
خواهد بود.
بهطور كلی در بین عوامل مهم تأریرگذاری و تأریرپذيری از جمعیت كشور ،موضوع امنیت ملی
است كه چندان به آن پرداخته نمیشود ،حال آنكه به اذعان اكثر صاحبنظران اين حوزه ،تغییارات
جمعیتی از مثلفههای عوامل اجتماعی قدرت ملی محسوب میشود و قدرت ملی ،ماثررترين ابازار
تأمین امنیت ملی به شمار میرود .اين مثلفه ،مقوله مهمی است كه با توجه به شاخصهاای مطارح
شده ،همواره در بحث امنیت ملی مطرح و بر امنیت ملی اررگذار میباشد .حال پرسش ايان اسات
كه نرخ رشد جمعیت؛ تغییرات ،گذارها و سیاستها و برنامههاای جمعیتای و نقاش آن در امنیات
ملی جمهوری اسالمی ايران با نگاه ويژه به ديدگاههای رهبران جمهوری اسالمی ايران چیسات؟ و
سناريوهای محتمل ناشی از گذار و نرخ رشد جمعیت در آينده كشور و امنیت ملی كدامند؟
اهمیت و ضرورت تحقیق :انجام اين تحقیق ناظر بر توجه علمی به يكی از دغدغههای رهبار
انقالب اسالمی (مدظله العالی) بوده و سعی دارد با ارائه راهكارهايی ،بخشی از نگرانیهای معظمله
را رفع نمايد .همچنین روند كاهشی نرخ باروری و خطرات آن در سطح جامعه علمی را گفتماان-
سازی كرده و بخشی از ظرفیتهای موجود در سطح كشور را برای رفع اين معضال فعاال نماياد.
ضمن اينكه از بروز خطای مجدد در آينده نیاز جلاوگیری گاردد .باا انجاام ايان پاژوهش ،نقاش
جمعیت در ارتقاء اقتدار و امنیت ملی روشن و راهكارهای تحكیم اقتدار و امنیات ملای پديادار و
راهبردهای موجود به سمت فرزندآوری بیشتر اصالح و جهتگیری گذار و سیاستهای جمعیتای
منطقی خواهد شد .از سويی عدم توجه به اين موضوع تبعااتی از جملاه ماوارد ذيال را باه دنباال
خواهد داشت:
 -1آينده جمعیات و باه تباع آن اقتادار و امنیات ملای كشاور تحات تاأریر رونادها ،گاذار و
سیاستهای غیرعلمی ،مسیر ناخوشايندی را طی خواهد نمود.
 -2گفتمان واقعی تأریر جمعیت بر اقتدار ملی در تمام ساطوح سیاساتگذاری و تصامیمگیاری
تسری نخواهد يافت و تصمیمات غیركارشناسی در اين زمیناه ،تبعاات جبارانناپاذيری را متوجاه
امنیت ملی ما خواهد نمود.
 -3حساسیت جامعه علمی و متخصصین حوزه جمعیت و امنیت ملی را باه خطارات ناشای از
كاهش جمعیت و سیاستهای اشتباه اين حوزه تحريک نخواهد كرد.
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هدف تحقیق :با توجه به اينكه جمعیت يكی از مثلفههای قدرتسااز و امنیاتسااز در جهاان
است؛ لذا كاهش جمعیت زنگ خطری جدی برای كشورها بهحساب میآيد .اين خطر در كشور ما
با مرور نرخ رشد جمعیت در سالهای اخیر كاامالً مشاخص باوده و مقاام معظام رهباری ضامن
اعتراف به اشتباه بودن سیاستهای نظام در دو دهه گذشته در حوزه كاهش و كنترل جمعیت ،طای
چند سال گذشته بارها در اين زمینه هشدار دادهاند .در اين مقاله سعی شاده اسات كاه باا بررسای
وضعیت گذار ،برنامه و سیاستهای جمعیتی گذشته و حال ،آيناده امنیتای گاذار و سیاساتهاای
جمعیتی با ارائه سناريوهای محتمل تبیین و راهكارهايی نیز ارائه گردد.
سؤال اصلي تحقیق :آينده امنیتی گذار و سیاستهای جمعیتی جمهوری اسالمی ايران چگوناه
است؟
روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی بوده و با بهارهگیاری از اساناد كتابخاناهای (متاون علمای و تادابیر رهباران
جمهوری اسالمی) به توصیف گذار جمعیتی در ايران و جهان و امنیت ملی پرداخته شده است .در
ادامه با بهرهگیری از تحلیل محتوای استقرايی -زمینهای؛ به اين معنی كه گام به گام به ارائه مطالاب
در خصوص فرايند گذار جمعیتی پرداخته شده و بهمنظور تكمیل موضوع؛ مطالب تكمیلای توساط
محققین ارائه شده است .همچنین در اين مقاله از هامانديشای مساتقیم باا برگازاری نشساتهاای
ساختار يافته در قالب پنل خبرگی بهمنظور تدوين سناريوهای پیش روی امنیت ملی پرداختاه شاده
است .در اين پنل از نظر خبرگان حوزه امنیت و جمعیتشناسی به تعاداد  11نفار شاامل  8نفار از
متخصصین حوزه امنیت و  7نفر از خبرگان و متخصصین حوزه جمعیت بهرهگیری شده است.
مبانی نظری:

جمعیت :واژه جمعیت 1در لغت به معنی تمام افرادی است كه در يک ناحیه جغرافیايی اعم از شهر يا
روستا زندگی میكنند .در جمعیتشناسی ،تمام يا بخشی از ساكنان يک ناحیه را جمعیت مایگويناد
(تقوی .)3 :1388 ،در اصطالح به كلیه كسانی كه بهطور مستمر در يک واحاد جغرافیاايی (كشاور،
استان ،شهرستان ،شهر يا روستا) بهصورت خانوار و خانواده زندگی میكنند ،جمعیت گفته میشاود.
بدين ترتیب ،جمعیتهای ويژهای كه برای منظوری خاص ،در زمانی مشخص و مكاانی معاین دور
هم گرد آيند (همان.)1:
1- Population
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امنیت و اقتدار ملی:
 -1امنیت ملی به مثابه نبود تهديد (گفتمان سلبی) :وضاعیتی كاه در آن مناافع كشاور از ساوء
رفتار ديگر بازيگران مورد تهديد واقع نشده و يا در صورت وجود تهديد احتمالی ،امكاان
مديريت آن برای كشور مورد نظر وجود داشته باشد .اين گفتماان «بارون نگار»« ،ساخت-
افزارگرايانه» و «قدرت محور» ارزيابی میشود و جريان های متعددی را در برمیگیارد كاه
از آن جمله میتوان به سنتگرايان و فراسنتیها اشاره داشت.
 -2امنیت ملی به مثابه رضايت (گفتمان ايجابی) :اين گفتمان بر بنیاد نقد گفتمان سلبی اساتوار
است؛ چراكه:
اوالً -ماهیت قدرت تغییريافته و انحصار آن در منابع سختافزارانه ،ديگر مورد پذيرش نیست.
رانیاً -آسیبها نسبت به تهديدات نقش برجستهتری در بروز ناامنیها يافتهاند.
رالثاً -تهديدات بیرونی تابعی از تحوالت و شرايط داخلی به شمار میآيناد كاه اعتباار سالبی-
گرايی را به دلیل تأكید بر «مناسبات خارجی» تا «شرايط داخلای» ،زيار ساثال مایبارد (افتخااری،
.)7-18 :1380
در مقام ارائه تعريفی از امنیت ملی مطابق اين گفتمان میتوان چنین اظهار داشت كه امنیت ملی
وضعیتی است كه در آن بین خواسته های شهروندی  -از يک سو -و كارآمادی نظاام سیاسای  -از
سوی ديگر -در پاسخگويی به نیازهای جامعه ،تناسبی برقرار است؛ باه گوناه ای كاه در شاهروندان
تولید رضايتمندی مینمايد (افتخاری .)37-38 :1312 ،آنچه در موضوع امنیت ملای و اقتادار مهام
است اين است كه برای توسعه پايدار بايد به دنبال توسعه متوازن و در همه زمینهها باشایم و يكای
از عوامل و ابعادی كه بايد متناسب باشد ،توزيع هرم سنی و تركیاب جمعیتای اسات (محمادزاده،
.)22 :1313
آيندهپژوهی و سناريونويسی:
مطالعات آينده و سناريونويسی حوزه پژوهشی نسبتاً جديدی است كه چشام انساان را نسابت
به رويدادها ،فرصت ها و مخاطرات احتمالی آينده باز نموده و ابهام ها و ترديدها را كاهش می دهد.
روش آينده پژوهی انتخاب های هوشمندانه سازمان را افزايش داده و به مديران اجاازه مای دهاد تاا
بدانند كه به كجاها میتوانند بروند (آيندههای اكتشافی) و به كجاها بايد بروند (آيندههای هنجاری)
و از چه مسیرهايی میتوانند با سهولت بیشتری به آينده مطلوب خود برسند (راهبردهاای معطاوف
به خلق آينده) (عباسی.)00 :1381 ،
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آينده انديشی ابتدا به توصیف آينده های ممكنالوقوع می پردازد و آنگاه از میان ايان آيناده هاای
ممكنالوقوع ،محتمل ترين آن ها را برای بهره گیری از انواع روش های كمی و كیفی مشاخص مای-
ساازد (پاياا .)1383 ،از میاان روشهاای مختلاف ارائاه شاده در حاوزه مطالعاات آينادهپژوهای،
سناريونويسی جايگاه ويژهای دارد.
سناريو راه هايی برای فكر كردن درباره آينده است .در سناريونويسی تالش بر آن اسات تاا بار
اسا

مقدورات يا ممكنات تصاوير آينده تدوين شود .میتوان گفت آينده گرايی با اين ايده روناق

گرفت كه تنها پیش بینی يک آينده به دلیل تغییار و دگرگاونی ساريع جهاان اماری بیهاوده اسات،
بنابراين بايد چندين آينده ممكن با درجات احتمال وقاوع مختلاف پایشبینای گاردد .آينادههاای
محتمل صرفنظر از زمان ،بر اسا

موقعیتی كه كشور در آينده با آن روبرو میشود قابال تقسایم-

بندی است و پنج آينده محتمل را میتوان متمايز نمود:
 -1آينده معجزه :رويدادها و روندهای آينده بسیار بهتر از حال و گذشته؛
 -2آينده خوشبینانه :رويدادها و روندهای آينده بهتر از حال و گذشته؛
 -3آينده بدون شگفتی :رويدادها و روندهای آينده در امتداد حال و گذشته؛
 -1آينده بدبینانه :رويدادها و روندهای آينده بدتر از حال و گذشته؛
 -1آينده فاجعه :رويدادها و روندهای آينده بسیار بدتر از حاال و گذشاته (طاراح زادگاان و
همكاران.)32-30 :1313 ،
پس از پیشبینی آيندههای محتمل ،اقدام برای تبیین نقش جمعیت در آيندههای پیشبینیشاده،
تحت عنوان سناريو انجام میپذيرد.
آیندهشناسي :آيندهانديشی عبارت است از توانايی ايجاد و حفظ يک چشمانداز جامع و عملای
از آينده برای اتخاذ برناماههاای كارآماد .باياد گفات كاه تعااريف متعادد و گونااگونی از مفهاوم
آيندهشناسی ارائه گرديده است .در يک تعبیر كلای و باا اساتفاده از برخای روشهاای توصایفی ياا
تجويزی میتوان گفت :آيندهشناسی عبارت است از تالش برای درک آنچه در آينده میتواناد روی
دهد و يا بايد روی دهد يا بنا به تعريف ديگر ،آيندهشناسی فرآيندی است كه به پایشبینای چنادين
رويداد محتمل در آينده میپردازد (تقوی گیالنی و همكاران.)07-08 :1377،
روشهای مطالعات آينده ،عموماً برای كمک به افراد برای درک بهتر احتماالت آينده باهمنظاور
اخذ تصمیمات بهتر در زمان كنونی طراحی شدهاند .اين روشها با اين فر ،طراحی میشاوند كاه
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عدم اطمینان تا حد ممكن كاهش يابد .اين روشها به افراد كمک مینمايند با عدم اطمیناان روبارو
شوند و آنچه شناخته شده و يا قابل شناسايی است را در محدوده احتماالت و مطلوبتارين حالات
بیان نمايند.
سناریونویسي :برای شناخت آينده روشهای گوناگونی مانند روش سناريونويسی ،مدلسازی،
پیشبینی ،شبیهسازی ،تحلیل روناد ،روش دلفای ،منطاق موقعیات وجاود دارد؛ اماا در میاان ايان
روشها ،روش سناريونويسی دارای جايگاه ويژهای است كه در مطالعه آيندهها و فرايناد ماديريت
راهبردی اهمیت خاصی دارد؛ اما سناريوها بهعنوان مهمترين ابزارها در روششناسی آينادهپژوهای
خود تحت تأریر نگرش طراحان آنها درباره چشمانداز مطلوب از آيناده شاكل مایگیرناد .بادين
ترتیب پیوندی میان مفاهیمی كه بر چشمانداز مطلوب از آينده تأریر میگذارند و سناريوهايی كه باا
توجه به روندهای فعلی و نیروهای كلیدی مثرر بار شاكلگیاری آنهاا پیشانهاد شادهاناد ،برقارار
میگردد .پس میتوان گفت كه سناريونگاری يكای از كااربردیتارين روشهاسات .باياد باه ايان
تعريف اشاره كرد كه سناريو توصیف موقعیتهاای آيناده و رويادادهای ممكان در آن موقعیات-
هاست ،به گونهای كه فرد بتواند از موقعیت كنونی خود به ساوی آينادههاای باديل حركات كناد.
سناريوها شیوههايی هستند كه نتايج پیشبینیها را بهصورتی منسجم و متقاعدكننده ارائاه مایكنناد
(گوده و روبال .)1110 ،سناريوها مجموعه امكاناتی است كه به آينده مارتبط مای شاوند .ساناريوها
چگونه انديشیدن درباره نامعلومیها را میآموزند .سناريونويسی روش بسیار مثرر و مفیادی بارای
برنامه ريزی میانمدت و بلندمدت در شرايط عدم قطعیت است .اين روش به واحادهای بررسای و
تحلیل كمک می كند كه عاالوه بار تهیاه برناماه ريازیهاای متعادد بارای رويادادهای غیرمترقباه،
جهتگیری درستی نسبت به سیر رويدادهای آينده داشته و بنابراين موضاوعات مهام و درساتی را
در كانون توجه خود قرار دهند؛ اما بايد در نظر داشت كه سناريونگاری صرفاً ابزاری برای برناماه-
ريزی نبوده و ابزاری مثرر برای يادگیری نیز هستند .با تفكر درباره ساناريوهای آيناده ،ساازمانهاا
نسبت به منطق تغییرات ،نیروهای پیشران ،بازيگران و عوامل كلیدی و مثرر در محیط فعالیت خاود
درک بهتری كسب كرده و پتانسیل تأریرگذاری خود را بهتر تشخیص مایدهناد (لینادگرين و باناد
هولد.)38 :1380 ،
در روش سناريونگاری نیازی به مشاركت گسترده خبرگان و صاحبنظران نیست .كمبود زماان
يكی از داليل استفاده از اين روش است .اگرچه فرايند تدوين سناريو در ادبیات موضوع به شاكل-
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های مختلفی تعريف شده است ،ولی به طور كلی میتوان اين فرايناد را در مراحال زيار خالصاه
كرد:
اولین مرحله تعیین موضوع يا مسئله است؛ دومین مرحله شناسايی پیشران ها و نیروهای پیشران
و روندهای مرتبط با مسئله و سثال اصلی است .شناساايی نیروهاای پیشاران كلیادی لزومااً باياد
به صورت گروهی انجام شود .نیروهای پیشران را میتوان به تناسب موضوع ياا مسائله تحقیاق ،باه
مثلفههای اجتماعی ،فرهنگی ،فناورانه ،سیاسی ،اقتصادی و زيست محیطی تجزياه كارد .شناساايی
عدم قطعیتهای بحرانی اين گام شامل منطقدهی به سناريوهاست كه به نظر بسایاری از محققاان،
گام اساسی و مهم اين رويكرد محسوب میشود .سه تكنیک پیمايش ،پايش و ردگیری را میتاوان
به صورت مجزا يا تركیبی ،در ارتبا با پیشرانها به كار برد .پیمايش به معنی شناسايی و تشاخیص
رخدادها و روندهايی است كه آينده را تحت تأریر قرار میدهند .مرحله نهايی ،تدوين سناريو است
(همان.)31 :
بنابراين سناريوسازی را میتوان راهكاری مناسب برای گمانهزنی از وضاعیت آيناده باه شامار
آورد كه امكان طراح راهبردها در سطح ملی را در ظرف زمان خاصای را باه باازيگران سیاسا
مختلف ،در فضای متحول امنیت بین المللی میدهد .هرچند پیشبینی و برآورد جمعیت كار بسایار
مشكل و در عین حال ظريفی بوده و برای رسیدن به يک برآورد نسابتاً دقیقای جمعیتای در آيناده
نیازمند پارهای از فاكتورهای جمعیتی میباشیم كه در دقت و صحت بسیاری از آنان میتوان شاک
كرد و با وجود اينكه روش يا روشهای پیشبینی صحیح بوده و فر،ها از دقت كاافی برخاوردار
نیستند ،پیشبینی جمعیت دقیق نخواهد بود (كالرک ،)217 :1383 ،لیكن روش آيندهپژوهی و ارائه
سناريوهای محتمل با پیشفر،های مختلف اين امكان را برای پیشبینی وضعیت آيناده جمعیات
امكانپذير نموده است.
جايگاه جمعیت در امنیت و اقتدار ملی:
اصوالً قدرت ملی متأرر از جمعیت است .چه از لحاظ كمی و چه از لحاظ كیفی .ولی امروز مسائله
كیفیت نقش اساسی را بازی میكند .چنانچه در مباحث ژئوپلیتیک مدام به اين نكته اشاره داريم كه
در بین عوامل مثرر در تفكرات ژئوپلیتیک مهمترين عامل انسان است .آن هام انساان كیفای كاه از
مهارت عینی و ذهنی برخوردار باشد .البته ما نمیخواهیم بهطور كلی جمعیت را از لحاظ كمی نفی
نمايیم .بلكه نكته مهم آهنگ رشد جمعیت است كه بیانگر قدرت ملی اسات (عزتای.)27 :1380 ،
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كمتر انديشمندی در حوزه سیاسی و نظامی و به ويژه ژئوپلیتیک يافت میشود كه به نقاش عنصار
جمعیت در افزايش قدرت و امنیت ملی نپرداخته باشد .در كنار سااير عوامال سیاسای و فرهنگای،
اقتصادی و اجتماعی و ايدئولوژيكی ،جمعیت يكای از اركاان رابات و اررگاذار و تعیاین كنناده در
قدرت ملی واحدهای سیاسی لحاظ میشوند .البته ديدگاهها بیشتر مرتبط به نقش جمعیت متناساب
در اين حوزه میباشد .از اين رو در اين نظريههاا انادازه ،حادود ،تناساب ،كیفیات و  ...باهعناوان
شاخصهای اساسی مدنظر قرار گرفتهاند .برای تشريح و تسهیل در اين موضوع جدول نظريههاای
موجود در باب نقش جمعیت در قدرت ملی به شرح زير ارائه میگردد.
رديف

نظریهپرداز

عنوان نظریه

1

ارگانسكی

اندازه جمعیت

2

پامر و پركینز

جمعیت

3

جام ويكلین

تعداد جمعیت ،خصائص ملی ،روحیه ملی ،همبستگی اجتماعی

4

جلیل روشندل

میزان جمعیت ،تركیب جمعیت ،كیفیت جمعیت ،نیروی انسانی صنعتی

5

جوزف فرانكل

جمعیت

6

جوشا گلداشتاين

جمعیت

7

حسین سیف زاده

جمعیت

8

ديويد جابلنسكی

عوامل جمعیتی شامل اندازه ،روندها ،ساختار و...

9

رودلف اشتاين متز

جمعیت

11

ريچارد موير

جمعیت ،تعداد ،مهارتها ،سالمت ،ساختار ،خصوصیات اخالقی و ملی

11

نبوی

عبا

جمعیت ،دانش ،فرهنگ و باور

12

عبدالعلی قوام

میزان جمعیت ،ويژگیهای ملی ،روحیه ملی و يكپارچگی اجتماعی

13

عزتاهلل عزتی

جمعیت و سكنه

14

علیاصغر كاظمی

جمعیت و نیروی انسانی

15

كنت والتز

اندازه جمعیت

16

گیدو فیشر

میزان و پراكندگی جمعیت

17

مارتین گالسز

18

محمدرضا حافظ نیا

جمعیت (تعداد ،تركیب سنی ،طول عمر ،مردومیر عمومی و مردومیر كودكان)

19

جرمن

جمعیت

جمعیت شامل جنبههای كمی و كیفی نظیر تعداد ،نسبت جنسی و سنی ،نیروی
نظامی ناشی از آن و مهاجرت و سطح سواد و آموزش ،توزيع رروت ،كیفیت ملت
و تركیب ملت ،نخبگان ،نهادهای اجتماعی و طرز فكر و عاليق ملی
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رای كالين

جمعیت و وسعت

21

فوكس

جذر جمعیت

22
23

نیكال

اسپايكمن

هانس مورگانتا

كثرت جمعیت
جمعیت به ويژه پراكندگی و گرايشات

جدول شماره  :7نظریههای جمعیت در قدرت و اقتدار ملي (محمدیان)۴۴ :7937 ،

جمعیت بهعنوان يكی از مثلفههای اساسی قدرت و اقتدار ملی ارتبا عمیقی با امنیات ملای و
واحدهای سیاسی دارد و امروزه كشورهای مختلف در دنیا با ترسیم سیاستهای افازايش جمعیات
به دنبال افزايش و رشد مناسب جمعیت خود مایباشاند و نظرياههاای جمعیتای فراوانای در ايان
خصوص در میان جامعهشناسان پديدار گشته است كه از آن جمله میتوان به نظريههای مطرحشده
در اديان الهی بهويژه در اسالم اشاره كرد كه همگی بر ازدياد نسل و فرزندآوری مهر تأيید میزنناد
و آن را در ارتبا مستقیم با اقتدار دين و پیروان آن میدانند .در قرون اخیر نیز تشاويق بار ازديااد
نسل مورد تأكید بوده است .در قرون جديد ،نیاز به جمعیت بیشتر ،بیش از پیش احسا

میشاد و

صاحبنظران غالباً از افزايش جمعیت طرفداری میكردند.
جمعیت از نظر حجم ،سااخت ،تركیاب و پراكنادگی يكای از مثلفاههاای قادرت ملای اسات.
تهديدهای كاهش جمعیت و آرار آن بر امنیت ملی و تأمین نیروی انسانی يكی از فاكتورهای كلیادی
در تولید اقتدار و قدرت ملی و استحكام ساخت درونای قادرت نظاام اسات .اينكاه چاه حجام از
جمعیت با چه ساختار و توزيع سنی ،جنسی ،پراكندگی و كیفیت اقتدارآور است؛ باه لحااظ نظاری،
جمعیتی میتواند اقتدارآور و پويا باشد كه حداقل ويژگیهای زير را داشته باشد:
الف) دارای ساخت سنی جوان؛
ب) دارای میزان باروری مناسب و پويا (دارای حداقل میزان جانشینی)؛
ج) نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز.
حفظ تركیب و ساختار مطلوب جمعیتی يكی از عوامل مهم اقتدار و امنیت پايدار است و امنیت
پايدار هر منطقهای به قدرتمندی آن بستگی دارد .اين قدرتمندی به جمعیت جوان ،توزيع و تركیاب
مناسب و دارای تخصص و مهارت برمیگردد و از مديريت و هادايت و اعماال سیاسات جمعیتای
مناسب برای حفظ توانمندی و بهرهوری از شرايط محیطی و انسانی برخوردار است؛ بناابراين تنهاا
جمعیتی عامل اقتدار و امنیت منطقه محسوب میشود كه ساخت و تركیب و توزيع مناسب و جاوان
و سرمايه انسانی مناسب و پويا داشته باشد (علیئی.)112 :1311 ،
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سیاستهای جمعیتي :1سیاست جمعیتی ،مجموعه اصول ،چارهجويیها ،آهنگهاا و ارادههاای
نگاشته و گردآوری شده جمعیتی است كه از سوی دولتها اتخاذ و هدف آن منطقی و هماهناگ-
سازی دگرگونیهای جمعیتی با زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعاه باهمنظاور رفااه و
بهروزی بیشتر جمعیت است (تقوی .)18 :1371 ،البته سیاسات جمعیتای دارای دو زمیناه كمای و
كیفی میباشد (نادری.)10 :1312 ،
سیاستهای جمعیتی برگرفته از نظريههای بنیان گذاشته شده از سوی دانشمندان و اجارای آن
توسط زمامداران در دورههای گو نااگون تااريخی بیاانگر وجاود تفكار و تاريخچاه سیاساتهاای
جمعیتی در جهان است كه در اين رابطه میتوان به عقايد موجود در اين حاوزه از ابان خلادون و
ابنمسكويه تا افالطون ،ارسطو و اگوست كنت و ماالتو

و ...اشااره نماود (رهباری-22 :1381 ،

.)17
سیاستهای جمعیتی از سوی ديگر با نظريههای جمعیتی نیز در ارتبا است .در ياک تقسایم-
بندی كلی ،چهار گروه طرفداران افزايش جمعیت ،مخالفان افزايش جمعیت ،طرفداران جمعیت باا
تعداد رابت و طرفداران نظريه حد متناسب جمعیت برای نظريههای جمعیتی برشمرده شاده اسات
(امانی.)8-13 :1312 ،
تدابیر رهبران جمهوری اسالمی در حوزه جمعیت با رویکرد تأمین امنیت و اقتدار:

 -1حضرت امام خمیني (ره)
شايد رشد جمعیت در سالهای حیات امام ،يكی از داليلی بوده كه ايشان باه ايان موضاوع كمتار
پرداختهاند؛ اما معدود سخنان ايشان در همان سالها نشان از ژرفنگری اماام نسابت باه موضاوع
جمعیت و آمايش آن در كشور داشته است .امام در سال  1318فرمودهاند :مملكت ايران حاال مای-
گويند  31میلیون جمعیت دارد وسعتش آنقدر است كه بارای صاد و پنجااه میلیاون تاا دويسات
میلیون جمعیت كافی است يعنی اگر دويست میلیون جمعیت داشته باشد در ايران به رفااه زنادگی
میكنند (امام خمینی (ره).)313 :1318 ،
 -2حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي)
مجموعه سخنرانیهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی) باین ساالهاای  1308تاا  1311گوياای
جايگاه مهم و تأریرگذار جمعیت در سازه اجتماع نظام اسالمی است .از فحوای كالم معظمله ،رابطه

1-Population Policy
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منطقی جمعیت با امنیت ملی و اقتدار دريافت میشود .كلیدواژههايی كه ايشان در سخنان مختلاف
به آن اشاره كردهاند از مصاديق و شاخصهای پربار و قابل استفاده در نظريات مختلف امنیت ملای
و اقتدار محسوب میشوند .بررسی مواضع و ديدگاهها و سخنرانیهای ايشان در موضوع جمعیات
در سه حوزه زير قابل بیان است:
الف -تأيید افزايش جمعیت؛
ب -اررات مثبت جمعیت زياد و جوان؛
ج -اررات منفی جمعیت كم.
برای فهم ديدگاه عمیق ايشان نسبت به موضوع جمعیت ،مراتب به شرح زير مورد اشاره قرار مای-
گیرد:
تأيید افزايش جمعیت و چگونگی آن:
ظرفیت خوب کشور :كشور ما يك از نادرترين كشورها در زمینهها عمران و آبادان اسات.
ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشته باشیم ،باز هم م توانیم بدون كمترين نیاز به كشاورها
ديگر ،خود را به بهترين وجه اداره كنیم .اين ظرفیت خوب ،هم در خااک باا بركات ماا و هام در
استعدادها انسان ممتاز كشور و هم در دستورات و روش و قانون اساس و هم در مسائوالن ماا
وجود دارد (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1308/21/18 :
جمعیت جوان :جمعیت جوان و بانشاا و تحصایلكارده و باساواد كشاور ،اماروز يكا از
عاملهای مهم پیشرفت كشور است (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1311/1/3 :
خطای تحدید نسل :ما بايد در سیاست تحديد نسل تجديدنظر كنیم .سیاست تحديد نسال در
يک برهها از زمان درست بود...از سال  71به اين طرف ،بايد سیاست را تغییر مایداديام؛ خطااء
كرديم ،تغییر نداديم .امروز بايد اين خطاء را جبران كنیم .كشور بايد نگذارد كه غلبه نسل جاوان و
نما زيبا جوان در كشور از بین برود (همان).
اعتقاد به کثرت جمعیت :من معتقدم كه كشور ما با امكانات كه داريم ،میتواناد  112میلیاون
نفر جمعیت داشته باشد .من معتقد به كثرت جمعیتم (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1312/21/10 :
افزایش جمعیت معقول و معتدل :جمعیت مسئله بسیار مهمی است .بالشک از نظار سیاسات
كلی كشور ،كشور بايد برود به سمت افزايش جمعیت؛ البتّه بهنحو معقول و معتدل (اماام خامناهای
(مدظلهالعالی).)1312/8/8 :
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عارضه کمفرزندی :چرا ترجیح میدهند افراد كه فقط يک فرزند داشته باشند؟ چارا تارجیح
میدهند فقط دو فرزند داشته باشند؟ چرا زن به شكلی ،مرد به شكلی پرهیز میكنند از فرزنددار ؟
اينها را بايست نگاه كرد و ديد عواملش چیست؛ واقعاً كار بشود ،كار فكر بشود؛ عوامل كااهش
جمعیت و موجبات افزايش جمعیت به نحو مطلوب و با اعتدال متناساب ،درسات سانجیده بشاود
(امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1312/8/8 :
پیشرفت کشور... :همچنان كه ما فكر میكنیم كه اگر چهاار پانج بچاه افتااد رو دوش ياک
خانواده وضع زندگیشان چگونه خواهد شد ،فكر اين را هم بكنید كه اين چهاار پانج بچاه وقتا
بزرد شدند و كار پیدا كردند و شغل پیدا كردند چه كمك میتوانند به پیشرفت كشور بكنناد؛
يعن اين را هم بايد فكر كرد (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1312/8/8 :
اررات مثبت جمعیت زياد و جوان:
اثرگذاری بر دنیا :ملت اسالم ،بیش از يک میلیارد نفو
يک میلیارد  -كه بیش از يکپنجم نفو

در دنیا دارد ...اين جمعیات بایش از

دنیا را دارند  -اگر بخواهند به قدر نفو

خودشان ،در

حوادث دنیا ارر بگذارند ،معنايش اين است كه يکپنجم همه حوادث عالم ،با اراده مسالمین انجاام
بگیرد (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1301/23/11 :
قدرت فراوان :در بخش امكانات بايد از جمعیت يک میلیارد و چند صد میلیون مسلمین آغاز
كرد كه بیش از پنجاه دولت و سرزمین گستردهای در میانه اقیاانو

آرام و اقیاانو

اطلاس را در

اختیار دارند .منطقه جغرافیاي اين مجموعه بشر  ،يك از غن ترين  -اگار نگاويیم غنا تارين -
سرزمین های جهان از لحاظ منابع طبیع است و بهطور ويژه منابع نفت آن پشتیبان تمام چارخ و
پر تمدن ماشین امروز جهان است (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1371/22/21 :
اقتدار نظام :امروز عالوه بر اين نعمت ها ،يک نعمت بزرد ديگر هم خدا متعال به اين ملت
داده است و آن ،كثرت جوانان اين كشور است .اكثر جمعیت اين كشور جواناند .چناین كشاور ،
از هیچ تجاوز بیگانها نم ترسد و نبايد بترسد؛ از هیچ عقبماندگ ا نبايد واهمه داشته باشاد و
نسبت به هیچ آيندها نبايد ناامید باشد (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1370/27/21 :
اتحاد عظیم :اگر يک امت اسالم با حدود يکونیم میلیارد نفار جمعیات در مساائل اساسا
خودشان متحد باشند ،شما ببینید چه قدرت عظیم در دنیا به وجود م آيد (امام خامنهای (مدظله-
العالی).)1371/21/20 :
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فرصت جوانان :جمعیت كشور ،اكثراً جواناند ...كشور ما از لحاظ جمعیت جوان كشور ،يكا
از پرفرصتترين كشورهاست (امام خامنهای (مدظلهالعالی) .)1371/22/21 :كمیت جوانان و نسبت
جمعیتا آنهاا بااا كاال كشااور ،يااک پديااده شااگفتآور اساات (امااام خامنااهای (مدظلااهالعااالی):
.)1382/22/12
مانع عقبگرد :م خواستند روسیه را اينطور كنند ،اما نشد؛ چرا؟ چون روسیه ملات خاوب
و قو ا دارد؛ از لحاظ نژاد مردم مستحكم هستند؛ طراحان اين قضايا برا جمهور اسالم
نیز چنین خواب ديدهاند .آنها فكر م كنند كه ايران كشور در سطح كشور دوره پهلاو خواهاد
شد؛ يعن در رديف دهم بعد از تركیه! چون تصور م كنند كه در اينجا اتام كاه نیسات؛ پیشارفت
علم آنچنان كه نیست؛ جمعیت سیصد میلیون كه نیسات؛ كشاور باه عظمات روسایه  -كاه
امروز باز هم تقريباً بازردتارين كشاور دنیاسات  -كاه نیسات (اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی):
.)1371/21/11
دفاع از فلسطین :راه مقابله اين است كه از نیرو و رروت و جمعیت عظایم و امكاناات جهاان
اسالم و قدرت رأ آن در مجامع بینالملل  ،برا دفاع از ملت فلسطین استفاده كنند (امام خامناه-
ای (مدظلهالعالی).)1382/21/10 :
اررات منفی جمعیت كم:
پیری جمعیت :مسئله نمای جوان برای كشور يک مسئله اساسی ،مهم و تعیاینكنناده اسات و
كشورهايی كه در دنیا دچار پیری جمعیت شدهاند به دشواری راه عالجی برای مشاكالت ناشای از
آن يافته اند كه الزم است برای حل اين مشكل كار علمی ،عمیاق و اساسای صاورت پاذيرد (اماام
خامنهای (مدظلهالعالی).)1312/8/0 :
قلت نسل جوان :غلبه نسل جوان از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش برويم؛  ...اگار
چنانچه با همین وضع پیش برويم تا چند سال ديگر نسل جوان ما كم خواهد شد و بهتدريج دچار
پیر خواهیم شد؛ بعد از گذشت چند سال ،جمعیت كشور هام كااهش پیادا خواهاد كارد (اماام
خامنهای (مدظلهالعالی).)1311/1/3 :
مسئله جمعیت :يك از خطرات كه وقت انسان درست به عمق آن فكر میكند ،تن او میلرزد،
اين مسئله جمعیت است؛ مسئله جمعیت را جد بگیريد؛ جمعیت جوان كشاور دارد كااهش پیادا
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میكند .يک جاي خواهیم رسید كاه ديگار قابال عاالج نیسات (اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی):
.)1312/1/11
راه عمج دشوار :عالج اين بیمار پیر هم در حقیقت در دستر
دستر

ما نیست ،بلكه در دستر

نیست؛ حاال نه اينكاه در

هیچكس نیست؛ يعن امروز كشورهاي كه در دنیا دچار پیار

شدهاند و قدرت «زادوولد» خودشان را از دست دادهاند ،به دشوار میشود گفت كاه راه عالجا
برا حل اين مشكل دارند .ما هم طبعاً با همین مشكل مواجه خواهیم شد (امام خامنهای (مدظلاه-
العالی).) 1312/8/8 :
برای فهم سخنان ايشان و برقراری ارتبا منطقی با موضوع جمعیت و امنیت ملی و اقتادار ،باا
بهرهمندی از نظرات خبرگی ،مقولهبندی موضوعات بهصاورت دساتهبنادی مشاخص و مارتبط باا
موضوع انجام گرديد .بر اين اسا

مقوله هاای دريافات شاده در شاكل عاام و خااص باه هماراه

مصاديق مورد اشاره در سخنان معظم له در يک نگاه در جدول زير مورد اشاره قرار گرفته است:
موضوع

مقوله عام

مقوله خاص

مصادیق

ظرفیت باالی

قابلیت اداره دو برابری

خاک بابركت ،كشور پهناور ،سرزمین سرشار از منابع و

كشور

جمعیت

استعدادهای انسانی ممتاز

رابطه جمعیت جوان و

نقش جمعیت جوان و بانشا و تحصیلكرده و باسواد كشور،

پیشرفت كشور

آگاه و پرنشا و پرنیرو در پیشرفت

خطای تحديد

جبران خطای تحديد نسل و

خطای تداوم تحديد نسل بعد از سال  ،1371جمعیت جوان و

نسل

ضرورت غلبه نسل جوان

بانشا و تحصیلكرده و باسواد عامل مهم پیشرفت كشور

اعتقادی

اعتقاد كثرت جمعیت

جمعیت  112میلیونی برای كشور

جمعیت جوان

تأیید
افزایش

افزايش جمعیت

جمعیت

معقول و معتدل

با ظرفیت طبیع و با ويژگ جغرافیا سیاس كشور ،نیاز به
توجه به سیاست كلی كشور

اشكاالت

عارضه

ريشهيابی عوامل بیماریزای

كمفرزندی

كمفرزندی

پیشرفت

اررگذاری

يک جمعیت بیشتر و توجه به برطرف شدن و پاسخ دادن

كمک جمعیت زياد به پیشرفت
كشور
ارر بیش از يک میلیارد نفو
مسلمان

باال رفتن سنّ ازدواج ،نگاه مقلدانهای به زندگ غرب  ،گرهها
ذهن  ،افكار نخبگان ،خانه ،شغل ،درآمد
سطح وسیع ،تنوع آبوهواي  ،امكانات فراوان زيرزمین ،
استعداد بالقوّه علم كه در اين كشور وجود دارد ،میتواند
يک كشور پرجمعیتی باشد و به پیشرفت كشور كمک كند
شخصیتهای برجسته ،دانشمندان ،متفكران و فیلسوفان
مسلمانان در دنیا و به قدر نفو

خودشان ،در حوادث دنیا ارر
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بگذارند

اثرات
مثبت
افزایش
جمعیت

قدرت فراوان

جمعیت يک میلیاردی

اقتدار نظام

كثرت جوانان

اتحاد عظیم

وحدت جهان اسالم

جوان و اقتدار
مانع عقبگرد
دفاع از فلسطین
پیری جمعیت

اثرات
منفي
جمعیت
کم

قلت نسل جوان
مسئله جمعیت

دخیل در سرنوشت و قدرت

با بیش از پنجاه دولت و سرزمین گستردهای در میانه
اقیانو

آرام و اقیانو

اطلس

يک نیرو مدافع و سرسخت در برابر بیگانگان و تجاوز
وحدت مل كشور با وحدت ملتهای ديگر با امت اسالم
يکونیم میلیارد نفری
روحیه جوانان ،روحیه كار و ابتكار و خالقیت .عدم تر

كشور

از تهديد ،مايل به استقالل

ممانعت از تبديل به كشور

آنها م خواستند روسیه به يک برزيل  -يعن يک كشور

دست سوم

دست سوم دنیا  -تبديل شود؛ و برای ايران هم

جمعیت عظیم و امكانات
جهان اسالم

تهديد آمريكا به قطع مناسبات گوناگون و اتخاذ مواضع قاطع

جوان برای كشور يک مسئلهی

به دشواری راه عالجی برای مشكالت ناشی از آن يافتهاند كه

اساسی ،مهم و تعیینكننده

الزم است برای حل اين مشكل كار علمی ،عمیق و اساسی

پیری تدريجی با كاهش

تجديدنظر سیاست تحديد نسل ،خروج كشور از -يک بچه،

زادوولد

دو بچه ،رسیدن به رقم صد و پنجاه میلیون و دويست میلیون

مسئلهای جدی و نیاز به حل
در زمان حاضر نه ده سال بعد

دشواری راه

از دست دادن قدرت

عالج

«زادوولد»

كاهش تدريجی جمعیت جوان كشور
كشورهای دچار پیر

جمعبندی دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در مورد جمعیت

بررسی سخنان مقام معظم رهبری حاكی از آن است كه معظمله موضوع كاهش جمعیت را بهعنوان
يكی از مسائل اساسی برای كشور دانسته و برای آينده كشور احسا

خطر جدی دارند .معظاملاه

با برشمردن مصاديق عینی از خطرات كاهش جمعیت برای كشورهايی كه دچار اين معضل و پیری
جمعیت شدند ،اين عامل را يكی از ابزارهای قدرت برای يک نظام سیاسی برشمرده و جمعیات را
ستون پايه اصلی اقتدار محسوب كردهاند .توجه به جمعیت يک میلیارد و نیمی مسالمانان و اتخااذ
رويه وحدت برای مقابله با زور و دفاع از مظلومان و مسلمانان از جمله فلسطین باا بهارهمنادی از
اين قابلیت عظیم مورد تأكید ايشان است .اين ديدگاه وجود فرصتها و سرمايههای عظایم نیاروی
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انسانی ،نخبگان و جوانان مستعد و باهوش را در كنار منابع سرشار و عظیم خدادادی در كشاور را
بهانههای مناسبی برای افزايش جمعیت برشمردهاند.
بر همین اسا

ايشان معتقدند كشور ظرفیت تولید و نگهداشت جمعیت تا سقف  112میلیاون

را دارد .البته بررسی فحوای كالم معظمله حاكی از آن است كه افزايش جمعیت متناسب باا نیااز و
قابلیتها و سرمايههای مادی و معنوی كشور باشد و اين همان ديدگاه طرفداران تناساب جمعیات
میباشد.
از سويی ديگر تأكید ايشان به قدرت جوانان و ضرورت افزايش جمعیت جوان كشور حاكی از
اررگذاری اين ستون قدرتمند در ارتقای قدرت و امنیت ملی برای كشور میباشد ،چراكاه از منظار
ايشان خالقیت ،نوآوری ،ابتكار ،عدم تر

از تهديد و میل به استقالل از سوی جوانان پررنگتر از

ساير اقشار است .اين تأكید مبتنی بر مسئله جدی كاهش جمعیت و دشواری راه عالج برای درمان
پیری در كشور و افزايش زادوولد با نگاه به افق آينده است.
سیاستهای جمعیتی ایران

سابقه سیاست جمعیتی در ايران به قبل از انقالب و سال  1310برمیگردد .پیش از انقالب و طای
سالهای  1311تا  1317در ايران نیز همراه با پخش قرصهای ضادبارداری و كانادوم و تبلیغاات
گستردهای با شعار فرزند كمتر ،زندگی بهتر آغاز شد كه به دلیل فرهنگ موجود ،باورها و سنتهاا
و بیاعتمادی مردم به سیاستهای رژيم پهلوی ،چندان مورد توجه همگان قرار نگرفات و اجارای
اين سیاست فقط توانست تا طی دهه منتهی به سال  1311نرخ رشد جمعیت را  2/1درصد كااهش
دهد كه بهطور عمده به دلیل كاهش جمعیت در شهرها صورت گرفت و در روساتا تاأریر چنادانی
نداشت.
پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال آن آغاز جنگ تحمیلی كه با فراموشی سیاستهای جمعیتای
تا سال  1308در جمهوری اسالمی ايران همراه بود ،رشد جمعیتی حدود  1درصدی را برای كشور
به دنبال داشت (رهبری .)22 :1381 ،بعد از پیروزی انقالب اسالمی در اولین برنامه پنجساله ،برخی
اهداف جمعیتی برای تنظیم خانواده در نظار گرفتاه شاد و تبلیغاات رسامی بار پاياه نقاض كلیاه
سیاستهای نظام قبلی قرار گرفت و از آن جمله مهار جمعیت نیز بهعنوان يک سیاست اساتعماری
و غربی كنار گذاشته شد .بر پايه سرشماری سال  1301مشخص گرديد كه طی ساالهاای پاس از
انقالب  13میلیون نفر به جمعیت كشور اضافه شد كه نرخ رشد چهار درصد رقام خاورد .نگرانای
در خصوص آرار منفی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی از يکسو و هزيناه تاأمین مايحتااج موردنیااز
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جمعیت ،دولت وقت را بر آن داشت تا از سال  1308سیاست تعاديل موالیاد تاا ساقف  3فرزناد
بهعنوان حد متناسب میانگین كودكان هر خانواده ايرانی به كار گیارد .لاذا در ساال  1301شاورای
تحديد موالید با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تشكیل شد و
در سال  1372اداره كل جمعیت و تنظیم خانواده پديد آمد .قانون تنظیم خانواده در ساال  1372در
مجلس پذيرفته شد و در همان سال به تأيید شورای نگهبان رسید (تقوی.)10 :1371 ،
برابر بند ج قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی كشور ،خطو كلی سیاست
تحديد موالید كشور در محورهای ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
سیاست تعديل موالید از  0/1مولود زنده به دنیا آمده طی دوران بالقوه باروری يک زن در سال
 1301به  1/8نوزاد در سال 1312
كاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از  3/2به  2/3درصد در همین مدت.
آمارهای موجود نشان میدهد كه دومین سیاست جمعیتی نهتنها مثرر بوده بلكاه از حاد انتظاار
نیز فراتر رفته است .بهطوری كه اين كاهش چشمگیر باروری (علیرغم افزايش شاديد آن در دهاه
اول بعد از انقالب) و روند رو به كاهش آن بهعنوان يكی از موفقترين برناماههاای اجارا شاده در
سطح منطقه و جهان شناخته شده است .همچنین در اين مدت نارخ رشاد طبیعای جمعیات از 3/2
درصد به  1/3كاهش پیدا كرد و تداوم ايان سیاسات پیامادهايی داشات كاه آراار زياانباار آن در
سرشماری سال  1312آشكار شد؛ يعنی پايین آمدن میزان باروری به  1/8كه كمتر از میزان جانشینی
جمعیت ( )2/1است .بر اسا

سرشماری سال  ،1312جمعیات اياران  71میلیاون و  111هازار و

 001نفر اعالم شد .اين در حالی است كه در سال  81جمعیات كشاور  72میلیاون و  111هازار و
هفتصد و هشتاد و دو هزار نفر اعالم شده بود و به اين ترتیب طی پنج ساال منتهای باه ساال ،12
جمعیت ايران كمتر از  1میلیون نفر رشد داشته است .بُعد خانوار نیز از سال  71كه معادل  1/1نفار
بود و در سال  81به چهار نفر كاهش يافته بود در سال  12به عدد  3/1نفر رسیده است( .مستندات
برنامههای اول تا پنجم توسعه)
نتايج سرشماری سال  1312نقطه عطفی در زمیناه سیاسات كنتارل جمعیات باود .اشاخاص و
ساازمانهاای مختلاف ،نگرانایهاای خاود را از وضاع موجاود اعاالم و خواساتار تجديادنظر در
سیاستهای كنترل جمعیت شدند .در ادامه و در اوايل سال  ،1313نمايندگان مجلس ياک فوريات
طرح پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشاور را تصاويب كردناد و سیاسات افازايش موالیاد در
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دستور كار مجدد سیاستهای كالن كشور به دنبال ابالغ سیاستهاای كلای از ساوی مقاام معظام
رهبری در اين بخش قرار گرفت.
واقعیت اين است كه مجموعه عواملی نظیر سیاستهای كنترل جمعیت در دو دهه اخیر ،تغییار
سبک زندگی و ارزشها و الگوهای زندگی خانوادگی و نیز دشواریهای اقتصادی ،كااهش شاديد
نرخ رشد جمعیت در كشور را به دنبال داشته است و همه اين عوامل ترسیمی از هرم سانی اياران
برای  32سال آيناده ترسایم مایكنناد كاه ساالمندان بخاش مهمای از آن را تشاكیل مایدهناد و
اصول جامع تدوين گردد .در اين زمینه توجه باه بساترها و

سیاستهای جديد میبايست بر اسا

زيرساختهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی الزم برای داشتن جمعیتی بایش از جمعیات موجاود
كه ظرفیت آن نیز وجود دارد ،ضروری است.
گذار جمعیتي :انتقال يا گذار جمعیت يكی از موضوعات عمده در مطالعاات جمعیتای اسات،
منظور از انتقال جمعیت اين است كه چگونه جمعیتها از وضعیتی كه سطح زادوولد و مردومیار
هر دو باال و در نتیجه رشد جمعیت ناچیز است به وضعیتی انتقال میيابد كه در آن سطح زادوولاد
و مردومیر هر دو پايین و بازهم رشد ناچیز است (زنجانی و ديگران.)71 :1387 ،
به لحاظ جمعیت شناختی ،مهمترين تحول در تاريخ جمعیت جهان و كشورها ،گذار جمعیتای
است :گذار از باروری و مردومیر باال به باروری و مردومیر پاايین (حساینی مجارد:1312 ،

.)11

گذار جمعیتی دارای دو مرحله است:
گذار جمعیتی در مرحله اول :در اين مرحله كه انتقال از يک الگوی طبیعای بااروری باه كنتارل
ارادی آن است ،سطح باروری بهتدريج كاهش میيابد ،اما ايان كااهش در ساطحی بااالتر از ساطح
جانشینی است .گذار جمعیتی در مرحله دوم :در اين مرحله باروری به زير ساطح جانشاینی كااهش
میيابد و اين روند نسبتاً ادامه يافته و تثبیت میشود ،بهطوری كه میزان باروری كل به رقام كمتار از
 2/1میرسد (حسینی مجرد:1312 ،

.)11-10

گذار جمعیتي در ایران :در وضعیت كنونی ايران ،میزان باروری در كشور به زيرسطح جانشینی
يعنی به رقمی كمتر از  2/1رسیده است .در واقع فرايناد گاذار جمعیتای حااكی از پیادايش بحاران
باروری يا تحدياد نسال در كشاور اسات .از تبعاات آن ،گارايش سااختار جمعیات از جاوانی باه
سالخوردگی و افزايش جمعیت سالخوردگان بوده است .وضعیت جمعیتی در ايران باین ساالهاای
 1322تا  1301تقريباً با چند سال اختالف ،مقارن با مرحله اول گذار جمعیتای در اياران اسات .در
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اين مرحله سطح مردومیر كاهش ،سطح باروری باال و تقريباً رابت اسات و در نتیجاه نارخ رشاد
جمعیت افزايش و در فاصله سالهای  1311تا  1301به اندازهای كاه در تااريخ بایساابقه اسات،
افزايش پیدا میكند (شورای عالی انقالب فرهنگی.)01 :1313 ،
هر مرحله از گذار جمعیتی چالشها و مسائلی به همراه دارد كه در جای خود بر برنامههای كالن
پیشرفت و توسعه كشور اررگذارند .شناسايی و توجه به اين چالشها برای هرگونه سیاساتگاذاری
جمعیتی ضروری است.

مهمترین مسائل و چالشهای گذار جمعیتي اول:
رشد بیرويه جمعیت كشورها؛
افزايش جمعیت زير  11سال و بار تكفل ناشی از آن؛
افزايش نیازهای بهداشتی بهويژه نیازهای كودكان و مادران؛
افزايش جمعیت متقاضی آموزش عمومی؛
اهمیت پیدا كردن خدمات تنظیم خانواده و كنترل موالید؛
افزايش بعد خانوار؛
چالشهای اصلی اين مرحله عمدتاً بر محور افازايش جمعیات و تبعاات آن همچاون نیازهاای
بهداشتی ،درمانی و آموزش است ،اما چالشهای مرحله دوم پیچیدهتر و دارای گستره و ابعاد وسیع-
تری است .مهمترين چالشهای مرحله دوم در چهار مقوله ذيل دستهبندی میشوند:
مهمترین مسائل و چالشهای گذار جمعیتي دوم:
الف -چالشهای جمعیتی ،ب -چالشهاای فرهنگای -اجتمااعی ،ج -چاالشهاای اقتصاادی ،د-
چالشهای سیاسی -امنیتی؛
الف -چالشهای جمعیتی:
 .1بحران میزان باروری و تجديد نسل،
 .2كاهش حجم كل جمعیت ملی،
 .3بحران كاهش نیروی انسانی در سن كار،
 .1بحران سالمندی جمعیت،
.1

افزايش مهاجرتهای بینالمللی و تغییرات هويتی و فرهنگی.

ب -چالشهای فرهنگی -اجتماعی:
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 .1بحران ساختاری خانواده،
 .2شكاف نسلی در ارر به هم خوردن توازن جمعیت نسلها،
 .3جمع شدن چترهای حمايتی خانواده از سالمندان،
 .1كاهش تدريجی سرمايه اجتماعی (شورای عالی انقالب فرهنگی.)01-72 :
شرايط فعلی جمعیتی كشور را بايد در گذار دوم و چگونگی عبور از گذار اول و دوم جمعیتی
جستجو كرد .مطالعه دقیق گذارهای جمعیتی نشان دهنده آن است كه با وجاود ايانكاه در مرحلاه
سوم گذار اول جمعیتی هستیم و مرحله چهارم آن را بهصورت كامل طی ننمودهايام ،باه ياکبااره
وارد گذار دوم جمعیتی شدهايم .از سوی ديگر ،مطالعه و بررسی مراحل انتقاال جمعیتای در اياران
حاكی از آن است كشور در حال حاضر در مرحلاه انتقاالی بااروری قارار گرفتاه و ايان وضاعیت
افزايش فوقالعاده جمعیت جوان را به دنبال داشته است؛ به عبارت ديگر باه وجاود آمادن پدياده
تورم جوانی جمعیت از سال  1381به بعد در كشور ،منجر به افزايش جمعیت در سن فعالیت شده
است و كشور را در وضعیت هديه جمعیتی يا پنجره جمعیتی فرصاتهاا وارد نماوده اسات .ورود
ايران به اين دريچه جمعیتی از سال  1381حدود چهار دهاه بااقی ماناده و در حادود ساال 1121
بسته خواهد شد و پس از آن است كه جمعیت ايران به سوی پیاری مفار و بایساابقه در تااريخ
جمعیتی خود پیش خواهد رفت (سرايی.)128-132 :1313 ،
جمعبندی و ارائه سناریوهای پیش روی جمعیت ایران:
قبل از ارائه سناريوهای احتمالی ،به بررسی اجمالی روند رشد جمعیت ايران پرداخته و در ادامه باا
بهرهگیری از نظر خبرگان سناريوهای پیش رو ارائه شده است .بررسای تحاوالت گذشاته و آيناده
جمعیت كشور ،نشان دهنده آن است كه آهنگ رشد جمعیت در كشور نسابت باه  02ساال پایش
كاهش يافته و جمعیت ما در حال پیر شدن تدريجی است.
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جدول ( :)۹جمعیت ایران طبق نتایج سرشماریها و برآوردهای سازمان ملل
سرشماری مرکز آمار

برآورد سازمان ملل

(میلیون نفر)

(میلیون نفر)

1331

18111

11121

1311

21282

21713

1311

33721

33781

1301

11111

18217

1372

11837

10272

1371

02211

02810

1381

72110

72182

1312

71112

71711

1311

71120

82122

سال سرشماری

همچنین روند تغییرات جمعیت ايران از سال  1331تا سال  1311به شرح ذيل است:

شكل ( :)۹روند تغییرات جمعیت ایران از سال  799۶تا سال (793۶مرکز آمار ایران)793۶ ،

روندها و سناريوهای پیش روی جمعیت ايران با توجه به آمار سازمان ملل:
سه سناريوی پیشبینی شده برای جمعیت ايران توسط بخش جمعیت سازمان ملال متحاد تاا افاق
سال  1132به شرح ذيل است:
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جدول ( :)9سناریوهای پیش روی جمعیت ایران (بخش جمعیت سازمان ملل)۹۶7۶،
سناریوی حد پایین

دوره

سناریوی حد متوسط

میزان
سال

جمعیت
میلیون

سناریوی حد باال

میزان

رشد

باروری

میانه

ساالنه

کل

سني

درصد

(فرزند

سال

جمعیت
میلیون

میزان

رشد

باروری

میانه

ساالنه

کل

سني

درصد

(فرزند

سال

به مادر)

جمعیت
میلیون

رشد

باروری

میانه

ساالنه

کل

سني

درصد

(فرزند به

سال

مادر)

به مادر)

1381

72

1/1

1/71

23/3

72/7

1/21

2/33

23/1

71/2

1/1

2/13

22/1

1312

73/3

1/20

1/10

20/1

71/1

1/33

2/18

21/1

77/3

1/03

2/13

21/1

1311

77/3

./87

1/11

28/1

81/1

1/1

2/20

27/7

81

1/1

2/13

20/7

1122

82/8

./18

1/30

31/8

80/7

1/27

1/11

32/1

12/2

1/03

2/11

28/1

1121

82/2

./38

1/31

31

11

./11

1/80

32/0

18/2

1/20

2/30

32/3

1112

81/7

./23

1/31

38

11/1

./70

1/81

31

123/8

1/11

2/31

32/1

1111

81/7

./11

1/31

11

17/8

./01

1/81

30/1

121/1

1/12

2/31

31/7

1122

80/2

-./21

1/31

13/1

122

./01

1/81

37/3

110/3

1/11

2/31

32/0

1121

80

-./23

1/31

11/1

123/0

./13

1/81

38/7

122/0

1/20

2/31

33/7

1132

81

-./23

1/31

17/3

121/1

./31

1/81

12/2

128/2

./81

2/31

31/1

شكل ( :)9پیشبیني جمعیتي سازمان ملل در خصوص جمعیت ایران  73۶۶تا )United Nation,2015( ۹۶۶۶
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روندها و سناریوهای پیش روی جمعیت ایران (با توجه به آمار مرکز آمار):
مركز آمار ايران (در سال  )1311پیشبینی كرده بود كه با تداوم روناد كناونی ،جمعیات كشاور در
سال  1311به  71میلیون و  080هزار نفر خواهد رساید كاه در سرشاماری ساال  1311تعاداد 71
میلیون و  120هزار نفر رسید ،با توجه به پیشبینی انجام شده مشاهده میشود ،اختالف حاصال از
پیشبینی و واقعیت بسیار اندک بوده ،اين مركز در محاسبات خود ،با در نظر گارفتن چهاار حالات
باروری ،رشد جمعیت كل كشور را در دورههای پنجساله تا افق  1132به شرح جدول زير بارآورد
نموده است (تارنمای مركز آمار ايران.)1311 ،
جدول ( :)۸پیشبیني رشد جمعیت ایران تا افق  7۸9۶با چهار فرض باروری (مرکز آمار ایران)793۸ ،
کاهش باروری

تثبیت باروری

افزایش تا سطح

افزایش باالتر از سطح

( 7/9فرزند)

( 7/۴فرزند)

جانشیني ( ۹/7فرزند)

جانشیني ( ۹/۶فرزند)

1312-1311

1/11

1/11

1/17

1/22

1311 -1122

./87

./11

1

1/27

1122-1121

./01

./71

./71

./88

1121-1112

./12

./11

./01

./70

1112-1111

./28

./11

./18

./72

1111-1122

/13

./31

./12

./72

1122-1121

./20

./21

./12

./01

1121-1132

./32

./23

./28

./10

سال

بر اسا

سرشماری نفو

و مسكن سال  1312نرخ باروری در ايران به  1/8درصد رسیده كه

كمتر از نرخ جانشینی جمعیت ( 2/1درصد) است .با توجه به اينكه نرخ باروری ايران در سالهای
اخیر با افتی بسیار شديد همراه بوده ،میتوان پنج سناريوی (آينده معجزه ،آينده خوشبیناناه ،آيناده
بدون شگفتی ،آينده بدبینانه و آينده فاجعه) بر مبنای اطالعات ارائه شده از سال  1311مركاز آماار
ارائه نمود.
در سناريوی نخست كه با ادامه روند كاهشی نرخ باروری حاصل خواهد شد ،باا فار ،نارخ
باروری  1/3نرخ رشد جمعیت در سالهای  1111 ،1112 ،1121 ،1122 ،1311و  1122به ترتیاب
به  1/20درصد 2/87 ،درصد 2/01 ،درصد 2/12 ،درصد 2/28 ،درصد 2/13 ،درصد میرساد و در
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سال  1121برای نخستین بار منفی شده و به سطح  -2/20نزول میكند .اين سناريو همچنین بارای
سال  1132نرخ رشد  -2/3درصدی را پیشبینی میكند.
در دومین سناريو كه با فر ،تثبیت نرخ باروری فعلی ( 1/8درصد) ارزيابی شاده ،نارخ رشاد
جمعیت در سالهای  1122 ،1111 ،1112 ،1121 ،1122 ،1311و  1121به ترتیاب  1/11درصاد،
 2/11درصد 2/71 ،درصد 2/11 ،درصد 2/11 ،درصد 2/31 ،درصد و  2/21درصد خواهاد باود و
در سال  1132به نزديكی صفر ( 2/23درصد)
بر اسا

میرسد.

اين گزارش ،سومین سناريوی مركز آمار ايران با فر ،افزايش نرخ باروری به «سطح

جانشینی» يعنی نرخ  2/1درصدی پیشبینی شده است .بر اسا

اين سناريو نرخ رشد جمعیات در

سالهای  1121 ،1122 ،1111 ،1112 ،1121 ،1122 ،1311و  1132به ترتیب  1/17درصاد1/22 ،
درصد 2/71 ،درصد 2/01 ،درصد 2/18 ،درصد 2/12 ،درصد 2/12 ،درصد و  2/28درصد خواهاد
بود (مركز آمار ايران.)1311 ،
چهارمین سناريوی مورد بررسی ،فر ،افزايش نرخ باروری باه  2/1درصاد را در نظار گرفتاه
است كه بر اسا

آن ،نرخ رشد جمعیت در سالهاای ،1122 ،1111 ،1112 ،1121 ،1122 ،1311

 1121و  1132به ترتیب به  1/22درصد 1/27 ،درصد 2/88 ،درصاد 2/70 ،درصاد 2/72 ،درصاد،
 2/72درصد 2/01 ،درصد و  2/10درصد میرسد .بالشک از نظر سیاست كلی كشور ،كشاور باياد
برود به سمت افزايش جمعیت ،البته باه نحاو معقاول و معتادل (اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی):
.)12/28/20
سناریوهای پیش روی جمعیت ایران با توجه هماندیشي مستقیم (نظر خبرگان)
سناریوی بدبینانه :با توجه به نرخ باروری اعالم شده از سوی مركز آمار و سازمان ملل برای ساال
 ،11به ترتیب  1/3و  1/71در نتیجه میزان باروری كل از  1/8بچه برای هر مادر در سال  1312باه
حدود يک فرزند برای هر مادر در سال  1122خواهد رسید و درصد سالمندی جمعیت باه حادود
 21درصد خواهد رسید .بعد از سال  1122تعداد جمعیت با كاهش مواجه و به حادود  31میلیاون
نفر و درصد سالمندان به  17درصد افزايش خواهد يافت و از آنجا كه يكی از مثلفههای قادرت و
امنیت ساز جمعیت است ،اين روند رشد جمعیت ،كشور را به شدت آسیبپذير خواهد نمود.
سناریوی فاجعه :با توجه به اطالعات به دست آمده از سرشماری سال  ،1311سناريوی فاجعه
را میتوان محتملترين سناريوی پیش روی نرخ رشد جمعیت ايران دانسات ،چراكاه نارخ بااوری

 آيندهپژوهی امنیتی گذار و سیاستهای جمعیتی 61....

پیشبینی شده در سال  1311توسط مركز آمار  1/3بوده ولی طبق سرشماری ساال  1311باه 1/21
درصد رسیده است ،نرخ رشد از  1/11به  1/20رسیده و كمتر از نرخ رشد جمعیت پیشبینی شاده
بوده به همین منظور میتوان گفت كه سناريوی فاجعاه در خصاوص نارخ بااوری و میازان رشاد
جمعیت ايران با اين روند محتملترين سناريو است .اين سناريو بیانگر آن است كه در آينده كشور
با كوچکترين تهديد دچار تزلزل خواهد شد و از آنجا كه كشورهای غربی مثل آمريكا كه باا ايان
سناريو مواجه است ولی با سیاستهای ترمیم جمعیتی از جمله مهاجرپذيری اين ساناريو را خنثای
میكند در حالی كه در كشور سیاستها به شتاب هرچه بیشتر اين سناريو كمک میكند و ايان امار
به آسیبپذيری هرچه بیشتر كشور كمک میكند و در آينده نه چندان دور كشور ديگر توان مقابلاه
با تهديدات را نخواهد داشت.
سناریوی بدون شگفتي :در واقع نرخ تثبیت جمعیت با نرخ باروری  2/1است كه اين ساناريو
در حد وسط سازمان ملل و سناريوی سوم مركز آمار میباشد .در اين صورت جمعیت ايران بادون
تغییر رشد میيابد .در اين صورت میتوان گفت كشور يكی از مثلفههای قدرت خود كه جمعیات
است را حفظ كرده و با برنامهريزی صحیح میتواند كشور را در مقابال تهديادات حفاظ نماياد و
موضوع جمعیت را از لحاظ كمی و كیفی مديريت نمايد.
سناریوی خوشبینانه :طبق اطالعات به دست آمده از روند تغییرات و پیشبینیهاای صاورت
گرفته نرخ باروری باالی  2/1تا  3را میتوان ساناريوی خاوشبیناناه تلقای كارد ،چراكاه در ايان
صورت رشد جمعیت ايران مثبت خواهد بود و اين به معنای تقويات مثلفاههاای قادرت در بعاد
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و نظامی كه با برنامهريزی صحیح میتواند كشور را در مقابال اناواع و
ابعاد تهديدات بیمه نمايد.
سناریوی معجزه :طبق مطالعه روند صورت گرفته و پیشبینیهای صورت گرفته نرخ بااروری
باالی  3میتوان سناريوی معجزه نام برد كه طبق مطالب ارائه شده میتوان گفت كه ايان اتفااق در
گذار جمعیتی مرحله اول ايران بهخصوص از سال  1311تا سال  1301با نارخ بااروری ( 3/11باه
ازای هر خانواده چهار فرزند) در ايران اتفاق افتاده است كه با سیاستهای درسات قابال دساتیابی
است و اين مثلفه در آينده تعینكننده امنیت و اقتدار كشور خواهد باود؛ چراكاه كشاورها باا نارخ
رشد منفی جمعیت روبرو هستند .در واقع اهمیت اين مثلفه از قدرت نقش حیاتی پیدا خواهد كرد
و كشور قدرتمند در مثلفه جمعیت شناخته خواهد شد كه امكان تهديد و مقابلاه باا آن را از فكار
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كشورهای ابرقدرت كنونی را از بین خواهد برد .چهبسا اين مثلفاه جايگااه ابرقادرتهاای كناونی
جهان را جابجا خواهد كرد .با اين روند می توان گفت كه ابرقدرت آينده كشورهای مثل چین ،هند
و ...خواهند بود و اين موضوع را كشورهای غربی بهخصاوص آمريكاا باه درساتی درک كردناد و
می دانند و برای ترمیم جمعیت خود بايد تالش كنند و برای اين امر سیاستهای مختلفی طراحی و
در حال اجرای آن هستند و اين امر نشان دهنده اهمیت اين موضوع است ،كشور ما كاه باه دنباال
ايستادگی در مقابل استكبار است ،غفلت از اين موضوع كشور را در آينده به نابودی خواهد كشاند.
نتیجهگیری:

تحقیق حاضر با پردازش موضوع جمعیت و ارتبا آن با امنیت ملی ،به حوزههای مصاداقی چاون
نرخ رشد ،كیفیت و كمیت جمعیت كه در ارتبا مستقیم با موضوع امنیت هستند ،ورود كرده و لذا
تحلیلهای ارائه شده در سناريوهای پیش رو از اين حیث مستقیماً به مبحث امنیت ملی مرتبط می-
گردد .با اين نگاه از آنجا كه نرخ باروری  2/2بهعنوان استاندارد تثبیت جمعیت است؛ يعنی به ازای
يک خانواده (با يک زن و شوهر) دو فرزند تنها میتواناد جاايگزين خاانواده باشاند در غیار ايان
صورت میتوان گفت كه نرخ رشد جمعیت منفی است.
همانطور كه در گذار جمعیتی جهان مطرح شده اكثر كشورهای اروپايی با نرخ بااروری كمتار
از  2/1و در نتیجه با نرخ رشد جمعیت منفی مواجه هستند .همانطور كه ذكر شده اين كشورها باه
اين بحران واقف شده و با راهكارهای مثل برنامهريزی صحیح مهاجرپاذيری ايان بحاران پوشاش
میدهند ،ولی اين بحران برای ايران كه برنامهريزی صحیحی تاكنون برای اين بحران نداشته ،بسایار
حیاتی است .چراكه نرخ باروری روند نزولی دارد و با اين روند محتمالتارين ساناريو ،ساناريوی
فاجعه است ولی يک مزيت كشور ايران نسبت به برخی كشورها كه نرخ باروری منفی دارند ،ايان
است كه جمعیت كنونی ما جمعیت جوان است يعنی جمعیتی كه بالقوه تواناايی تباديل ساناريوی
فاجعه به سناريوی معجزه را دارند .آنچه از مطالب ارائه شده به دست میآيد میتوان در خصوص
جمعیت در دو سطح مطالب را دستهبندی و ارائه نمود.
در سطح اول ترمیم جمعیت بر اسا

مثلفههای مطلوب جمعیت شناسانه مورد نظر مایباشاد.

در يک دستهبندی كلی چهار مثلفاه تعاداد جمعیات ،تربیات اساالمی جمعیات ،تركیاب مطلاوب
جمعیت و آمايش مطلوب آن ماورد نظار مایباشاد كاه در ذيال هار ياک از مثلفاههاا مایتاوان
شاخصهايی به شرح زير لحاظ نمود:
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الف -جمعیت  112میلیون نفری :در اينجا مقصود كمیت مطلق جمعیت اسات كاه بايساتی در
يک روند متناسب با ظرفیتهای زيستی حاصل گردد.
ب -تربیت اسالمی جمعیت :كه مبتنی بر الگوی امت اسالمی دارای شاخصهای معین است.
ج -تركیب مطلوب جمعیتی :افزايش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی ،جوانی جمعیت و
كنترل پیری آن به حداكثر  ،%12تركیب سنی مناسب بهخصاوص درصاد بااالی جمعیات گروهای
سنی  18تا  11سال و همچنین تعادل جنسیتی بین زنان و مردان.
د -آمايش مطلوب جمعیتی :باز توزيع متعادل فشار جمعیتی متناسب با ظرفیت زيستی ،حفظ و
جذب جمعیت در مناطق مرزی و كم تراكم.
در سطح دوم با توجه بهعنوان تحقیق میبايست ريشههای جمعیتی امنیت و اقتدار شناسايی تاا
تحكیم اقتدار و امنیت ملی بهواسطه جمعیت راهبردگذاری شود .در پايان الزم به ذكار اسات طباق
نظر صاحبنظران ،هرگاه افراد بین سنین  22تا  01سال بیش از  %31كال جمعیات ياک كشاور را
تشكیل دهند ،چنین سرزمینی از مطلوبترين عوامل ژئوپلیتیكی بهمنظور حفظ امنیت ،ربات سیاسی
و توسعه اقتصادی برخوردار است.
پیشنهادات کلي با توجه به محتملترین سناریو :با توجه به مطالب ارائه شده باا نارخ رشاد زيار
سطح جايگزينی ،سناريوی فاجعه محتملترين سناريوی پیش روی نرخ رشد جمعیت اياران اسات
كه پیشنهادات كلی برای گريز از اين سناريو ارائه میشود:
افزايش نرخ جانشینی با ارتقای رفاه و آسايش بانوان از طريق شغلانگاری فرزندآوری باانوان
و نگهداری كودكان.
گفتمانسازی افزايش نرخ جانشینی و ازدواج بهعنوان مطالبه عماومی باا بهارهگیاری از بسایج
مردمی و اتحاد و انسجام ملی جمعیت بهعنوان مثلفه تأریرگذار در افزايش اقتدار و امنیت ملی.
افزايش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی از طريق ترغیب جواناان باه ازدواج بهنگاام باا
گفتمانسازی وسیع تبعات كاهش و پیری جمعیت برای امنیت ملی.
افزايش نرخ ازدواج جوانان از طريق ارتقاء سطح رفاه و آسايش جوانان با راهكارهای حمايات
مالی و اقتصادی.
توزيع جمعیت به سمت مراكز كمجمعیت مرزی با تمركز بر میهندوستی جمعیت و بهرهگیری
از ظرفیت جوانان و بسیج مردمی
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