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چکیده
کمیتوکیفیتجمعیتازديربازيكيازمولفههایاصليتاثیرگذاربرابعادمختلفاقتداروامنیتيملي،درنظار
گرفتهشدهاست.جمعیتشناسانمعتقدنددرحالحاضرشاخصهاایمختلافجمعیتايباهوياژهنارخهاایرشاد
جمعیّتوباروریج.ا.اروندمناسبينداردوهشدارهاييراارائهنمودهاند.ازسویديگرمطالعاهابعاادومولفاههاای
تشكیلدهندهاقتداروامنیتمليحاکيازوجودشاخصهایجمعیتيدرآناست.تاثیرپررنگشاخصهایجمعیتي
دراقتداروامنیتمليوروندنامناسباينشاخصها،موجباتانجاماينپژوهشبرایاحصاءوچگاونگيبررساي
اينشاخصهاگرديدبهطوريكهبتاوانباراسااسنتاايجآنزمیناههاایاتخااذتصامیماتاثاربخشوجلاوگیریاز
غافلگیریرافراهمنمود.
پژوهش درسهحوزهجمعیت،اقتداروامنیتمليازنوعکاربردیوباهرو ماوردیوآمیختاهانجاامگردياد.
تحلیلکیفيادبیات،منجربهاحصاء37شاخصجمعیتيشد.درادامهباطراحيواجرایپرسشنامه،نظارات23نفار
ازمتخصصینفعالدر57مرکزمطالعهجمعیتيوامنیتياخذگرديد.بهدلیلکمبودجمعیتآمااریوپراکنادگيآنهاا
درمراکزمختلف،نمونهبهطورغیرتصادفي،هدفمندوسهمیهایانتخابشدند.

نتايجپرسشنامهبارو هایکميوکیفي(تحلیلآماریوطوفانفكری)درفرآيندسواتقرارگرفتکهمنجار
بهاحصاءنقا چهارگانهونهايتا 6راهبردجمعیتيبههمراهسازوکارهایاجراييآنشادکاهبرخايازراهبردهااباه
ترمیمجمعیتوبرخيبهتحكیماقتداروامنیتمليميپردازد.


کلیدواژهها:جمعیت،اقتدارملي،امنیتملي،راهبرد،جمهوریاسالميايران

.5استادعلومسیاسي،گرايشجامعهشناسيسیاسي،دانشگاهعالمهطباطبايي
.7دانشجویدکتریمطالعاتامنیتملي،دانشگاهعاليدفاعملي(نويسندهمسئول)
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 .4مقدمه و بیان مساله
یمااوردبررساايدربحااثاقتااداروسیاسااتبااوده

دههااا
جمعیااتپیوسااتهازپدياا 
.تداومسیاستهایکااهشجمعیاتدرجمهاوریاساالمياياران

است(مجتهدزاده)78:5385،
موجببروزيکغفلتراهبردیدرکمیتوکیفیتجمعیتکشورگرديادهاسات.نتاايج
سرشماریهایجمعیتيسالهای37و37وگزار هاوادبیاتعلميمتعاقبآن،حااکي
ازآناستکهروندشاخصهایکمّيجمعیتيازجملهنرخجانشیني5وفرزندآوری،نرخ
جوانيجمعیت،پراکندگيمناسبجمعیتبااتوجاهباهوساعتسارزمینيواساتقراردر
مناطقمرزیوحاشیهایوراهباردیکاهجنباهدفااعازمرزهااوحاکمیاتملايرادارد،
تناسبجمعیتهرمنطقهباظرفیتهایزيستيآن،مهاجرتنخبگانوغیره،کاهشياست
وتبعاتبعدیبسیاریدرحوزههایمختلففرهنگي،سیاسي،اجتماعي،نظامي،اقتصاادی
بهطورمستقیموغیرمستقیمداردلذادولتهایبسیاریازکشورهایتوسعهيافته،سالهاا
استدرصدداصالحآنبرآمدهانداماتجربهبشرینشاندادهاستتوقفکاهشرونادهاو

افزايشآنبهسویحدودمطلوبنیازبهساالهاافعالیاتدرابعاادفرهنگاي،اقتصاادیو
اجتماعيوغیرهداردکهالبتهبهندرتاصالحميشودکماااينكاهبسایاریازکشاورهااز
جملهکشورهایاروپايي،روسیه،ژاپندرتوقفوافازايشآنبااوجاودسارمايهگاذاری
بسیارزيادودرنظرگرفتنامتیازاتفوقالعادهبرایخانوادههاناموفقبودهاناد.باههماین
دلیلاينوضعیتموجببروزنگرانيجدیازبااالترينساطحراهباردینظاامتااجماع
هاینظاميوحتيخانوادههاشدهاست.


خبرگان،سازمان
مقاممعظمرهبریدراينخصوصصراحتاًچنینبیانميدارند«:سیاستتحديدنسالدر
يکبرههایاززماندرستبود؛يکاهدافيهمبرايشمعاینکردناد.آنطاوریکاهافاراد
متخصص،عالموکارشناسانعلمياينقسمتتحقیقوبررسيکردندوگزار دادند،ما
درسال5325بههمانمقاصدیکهازتحديدنسلوجودداشت،رسیديم.ازساال5325باه
اينطرف،بايدسیاستراتغییرميداديم؛خطاءکرديم،تغییرنداديم.امروزبايداينخطااء
1. TFR

ااااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:راهبردهایجمعیتيتحكیماقتداروامنیتمليجمهوریاسالميايران577/

راجبرانکنیم.کشوربايدنگذاردکهغلبهنسلجوانونماایزيباایجاوانيدرکشاوراز

ناسهاا
ترتیبپیشبرويم؛آنطاوریکاهکارشا 

بینبرود؛وازبینخواهدرفتاگربه 
همین

بررسيعلميودقیقکردند،اينهاخطابیاتنیست؛اينهاکارهایعلميودقیاقکارشناساي
شدهاست.چنانچهباهمینوضعپیشبرويمتاچندسالديگرنسلجوانماکامخواهاد
جمعیتيماجواناستوبهتدريجدچاارپیاریخاواهیمشاد؛بعاداز

شد،کهامروزقاعده

گذشتچندسال،جمعیتکشورهمکاهشپیداخواهادکارد؛چاونپیاریجمعیاتباا
کاهشزادوولدهمراهاست»(.)www.khameneie.ir,1393
دربعدکیفيجمعیت،شااخصهاايينظیارکیفیاتزنادگيجمعیات،سابکزنادگي
جمعیت،ساالمتروحايوروانايجمعیات،اشاتغالواقعايوغیرکااذبوبسایاریاز
شاخصهایديگربهدلیلتهاجمگستردهفرهنگي،شارايطناامطلوباقتصاادیحاصالاز
تحريم،وضعیتجمعیتدرشرايطنامناسبيقراردارد.نگاهفوقبخشکوچكيازمساائل
کنونيجمعیتکشورراازابعادکمّيوکیفيمطرحميکندکهاشرافکاملبرآننیاازباه
انجاممطالعهجامعيدراينخصوصدارد.
ازآنجاييکهد رحالحاضرتاثیراتشاخص هایکميوکیفيجمعیتيبراقتدارو
امنیتمليموردتوجهقرارنگرفتهاست،ايندغدغهايجادشدکاهباهطاورعلمايو
گستردهشاخص هایجمعیتيماوثرباراقتاداروامنیاتملايدروهلاهاولشناساايي
گرديدهودروهلهدوموضعیتکنونيواهمیتآتيشاخصهاایباابهارهگیاریاز
نظراتمتخصصینوخبرگانموردارزيابيراهبردیقرارگیردومساائلآنشناساايي
گرددودرنهايتبرایبرونرفتازمسائلبالفعالوباالقوه ناشايازآنراهبردهاای
الزمارائهشود.برایانجاماينپژوهشواحصاءشاخص هایجمعیتيموثربراقتدارو
امنیتملي،از دومسیراقدامگرديد:مسیراولحرکاتازمفهاومجمعیاتباهسامت
مفهوماقتداروامنیتمليوشناساييشاخص هاینشاندهندهجمعیتمطلوباست،
شاخص هاييکهنشاندهدخودجمعیت،عامليبرایتهديداقتداروامنیتملينیست
وهمچنینپتانسیلالزمرابرایاثرگذاریمببتبراقتادا روامنیاتملايقارارداردو

/576فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان5338اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مسیردومحرکتازمفهوماقتداروامنیتمليبهساویمفهاومجمعیاتوشناساايي
شاخص هایجمعیتيموجوددرابعاد  6گانهآنشااملسیاساي،فرهنگاي،اجتمااعي،
نظامي،علموفناوریواقتصادیاقتداروامنیتملياسات.مااحصالحرکاتازدو
مسیراشاارهشادهو بررسايراهباردیشااخصهاا،پژوهشاگرراباهساویتادوين
راهبردهایتحكیمبخشاقتداروامنیتمليرهنمونساخت.
انجاماينپژوهشزمینههایاتخاذتدابیرصحیحوبههنگاموجلاوگیریازغاافلگیری
رافراهموبهيكيازدغدغههایرهبرمعظمموردتوجهعلمينمود،همچناینفرمانادهان
نیروهایمسلحراازخطراتروندکنونيجمعیتواثراتآنبراقتداروامنیتملايآگااه
نمودوزمینهاتخاذتدابیرالزمرافراهمکردونیزمسئولینکشوری،بامشااهدهحساسایت
نهادهاینظاميوامنیتيترغیببیشتریبرایپیگیریجدیموضوعمييابند.تاداومساهل
انگاریدراينخصوصجامعهماراازنظرجمعیتيدچااراساتحالهدروناي،تغییارسابک
زندگيودينمداری،پیریجمعیتيوکاهشرشدجمعیتوسايرتهديداتماينمايادکاه
همگيبهنوعياقتداروامنیتمليراتحتتاثیرمنفيقرارميدهد.

هدفاصلياينپژوهش«ارائهراهبردهایجمعیتيج.ا.ا،درراساتایتحكایماقتادارو
امنیتملي»واهداففرعيآنبهشرحزيراست:
.5ارائهنقا ضعفهاوقوتهایجمعیتيج.ا.ا،درحالحاضروآيندهبارایتحكایم
اقتداروامنیتملي
.7ارائهنقا فرصت هاوتهديداتجمعیتيج.ا.ا،درحالحاضروآيندهبارایتحكایم
اقتداروامنیتملي
.3تع یینموقعیتراهبردیجمعیتيج.ا.ا،برایتعیینبهتارينمسایرحرکاتآنبارای
تحكیماقتداروامنیتملي
. 2ارائهراهبردهایجمعیتيتحكیمبخشاقتداروامنیاتملايجمهاوریاساالمي
ايران
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 .2مباني نرری
 .۹-8مفهوم شناسی
جمعیت

بهطور مساتمر در ياکواحاد جغرافیايي(کشاور ،اساتان،
درادبیاتبه کلیه کساني که 
شهرستان ،شهر يا روستا)بهصورت خانوار و خاانواده زنادگيمايکنناد ،جمعیات گفتاه
.جمعیتعموماازطريقشاخصهایکمّيوکیفيمعرفايوماورد

ميشود(تقاوی)3:5388 ،

گیرد،مهمترينشاخصهایکمّيعباتنداز:عددجمعیت،جواني جمعیات،


ارزيابيقرارمي
جانشیني،نسبتهایجنسيوسنيوشغلي،مهاجرت جمعیتو نخبگان به خارجاز

نرخ
کشور،نرخ مرگومیروازدواج،حاشیهنشینيوتوزيع جمعیات در ساطح کشاوروساطح
سوادومهارت.درخصوصشاخص هاایکیفايجمعیاتباهطاورخالصاهوتجمیعاي
ميتوانبهاينموارداشارهنمود:دوامخانواده،سبک زنادگي،امیادباهزنادگي،ساالمت

روحي و جسمي،دينداری،،کیفیتزندگي،ترکیبقوميونژادی،جايگاهنخبگاان،طارز
فكروعاليقمليوسايرموارد(محمديانوهمكاران.)5335
اقتدار ملي

اقتدارمليبیانگروجودقدرتيمشروعبادولتکارآمدبرایرفعنیازمندیهاایدنیاوی

واخرویشهروندانازطريقهمراهيملتآگاهوتشكّلهایمدنيفعاالباهدورازتانش
دربینآنهادريکواحدسیاسياست(افتخاری.)76:5387،مقاممعظامرهباری(

)در

خصوصابعاداقتدارمليميفرمايند«:اقتدارانواعيداردکهياکرکانمهامآن،اقتصاادی
ميباشد؛يعنييککشوربتواندبرپول،بازار،تجاارتخاويشوروناقبخشايباهوضاع
اقتصادیجامعهواپايشداشتهباشد.رکنديگراقتدارسیاسياست؛بهاينمعناکهدولاتدر
میدانسیاستوجهانحضورفعاليداشتهباشدوديپلماسياتخاذکندتاباهصاورتياک
قدرتمرجعوصاحبنفوذدرآيند.رکنديگاراقتادارفرهنگاياسات؛يعنايباهلحااظ
فرهنگياثرگذارباشدواثرپذيرنباشدوتهاجماتفرهنگيبیگانهرابهشكلصحیحيدفاع
نمايد(».تجليپیام)277،

/578فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان5338اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ازاينتعاريفمشخصميشودکهمردموجمعیتونهادهاایبرآمادهازآنهاانقشاي
اساسيدراقتداردارند.ازنظرانديشمندانيچونمورگنتاا،حاافظنیاا()5383وساايرين،
هایمختلفيازجمعیتدراقتدارملينقشبازیميکند،کهقريببهاتفاقايشاان

شاخص
عددجمعیتراموثرميدانندوبرخينیزشاخصهاایديگاریازجمعیاتچاونماوارد
اشارهشدهقبليوهمچنینخصايصملي،روحیهملي،همبساتگياجتمااعي،مهاارتهاا،
سالمت،ساختار،خصوصیاتاخالقيوملي،پراکندگيوگرايشاتجمعیت،ترکیبسني،
طولعمرومرگومیررابهآناضافهمينمايند(محمديانوهمكاران.)5335

براساسپژوهشيکهدرموردسنجشاقتدارمليصورتگرفتهاست،پاسازبررساي
ژگيهایکمّيوکیفيآنرتبهيكام
78نظريهايننتیجهحاصلشدهاستکهجمعیتووي 
ازعواملتشكیلدهندهاقتدارمليرابهخوداختصاصدادهاستايندرحالياستکاه76
عاملديگرازجملهکیفیترهبری،مديريت،کیفیتحكومات،مناابعطبیعاي،ماوادخاام،
معادن،موقعیتجغرافیايي،قدرتنظامي،ارتاش،تسالیحات،فرمانادهينظاامي،وساعت
کشور،علموتكنولوژی،روابطخارجي،کیفیتديپلماسي،پرستیژبینالمللي،منابعماليو
سرمايهگذاری،تولیدصنعتيورشدوتوسعهاقتصادیوغیرهنیزدرايانپاژوهشماورد
سنجشقرارگرفتهبود(زرقاني.)5335،
بازيگرانوکنشگرانسیاسيبهجمعیتازاينمنظرتوجهميکنندکهکمّیاتوکیفیات
آنچهنقشيدرافزايشياکاهشاقتدارمليکشوردارد.برهمیناساس،دربعادکمّیتاياز
اندازهمناسبجمعیتصحبتميشود؛يعنيجمعیتايکاهحاداکبردرآمادسارانهورفااه
اقتصادیرافراهمکندوبهلحاظکیفيوحدتوانسجامداخلاي،موازناهسیاسايدردرون
سیستموذاتاًسازگارباسیستمسیاسيباشد.همچنینازاينمنظرکمبودواضافهجمعیت،
سرچشمهضعفوناتوانيدرفرآيندتوسعهاقتصاادی،اجتمااعيوسیاسايکشاورتلقاي
ميشود).)Adhinkar, 1997

درمجموعميتوانشاخصهایجمعیتيموثربراقتادارملايراباهشارحزياراحصااء
کرد(دانشگاهعاليدفاعملي:)53322
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دينمداریجمعیتوتوکلالهيجمعاي؛اتحاادجمعیاتوباهخصاوصنخبگاانباا
يكديگر؛اتحادجمعیتونظام؛آگاهيجمعیتازدشمنوعدمخوفروانيدربرابارآن؛
شاغل بودنجمعیتوايفاینقشدرتوسعه(اقتصاادوبهارهبارداریازمناابعزيرزمیناي)؛
مشارکتمليدرانتخاباتونهادهاوفراخوانهااینظاام؛مشاارکتجمعیاتدرارتقاای
آمااادگيهااایرزمااي؛روحیااهباااالیملااي؛سااطحعلاامجمعیاات،وساااختمانجمعیتااي
مناسب(کمّیتوکیفیتمناسبجمعیتيوپراکندگيجمعیت).
امنیت ملي

مقاممعظمرهبری(

)درخصوصامنیتچنینمقررنمودهاند«:بهنظرمانمقولاة

امنیت،دردرجةاولحقوقمردماست.احساسخودمردمنیازهمایناسات.اگارمحایط
ناامنباشد،هیوخواستهوخوشيایبرایمردمباقينميماند.لذاشماديدهايدکاهگااهي
دربعضيازادوارتاريخ،مردمتنبهقلدریيکقلادربااهماةرناجهااوساختيهاايش
هابگذارد.امنیتاينقدرمهماست»(.)5323/55/77


اينكهامنیترادراختیارآن
دادهاند،برای

امنیتمليوضعیتياستکهدرآنبینخواستههایشهروندیازيکساووکارآمادی
نظامسیاسيازسویديگردرپاسخگوييبهنیازهایجامعه،تناسبيبرقراراست؛بهگونهای
مندیمينمايد(افتخاری.)32-38:5337،

کهدرشهروندانتولیدرضاي 
ت
امنیتمليدرابعادمختلفتبیینميشود،امنیاتسیاسايچناینتعريافشادهاسات:

« موجوديتکشوروملت،وحدت،انسجاموآشتيمليوتعاملساازندهباینگاروههااو
نخبگانسیاسي(».حافظنیا.)73:5387،امنیتاقتصادیبهاينمعنااستکهماردمدراموالشاان
امنیتداشتهباشند.امنیتاقتصادی،مجموعهایازشرايط،عواملوسااختارهایاجتمااعي
استکهباعثدلگرمي،آسايشخیال،شوقوذوقمردمبهکار،کوششوفعالیتوامیاد
.امنیتاجتماعيبهمعنایوجاودشارايطاجتمااعي

بهآيندهميشود(گرجيوهاشمیان)77:5337،
برایرشداستعدادهایانساندرابعاداجتمااعياسات.امنیاتاجتمااعيازنظار«باوزان»
عبارتاستاز:تواناييگروههایمختلفمذهبي،قومي،ملي،جنسيو...درحفظهساتي
وهويتخود(مرادياان.)78-37:5335،امنیتفرهنگيشیوهزندگييکملاتراماورداشااره
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قرارميدهد(میریآشتیاني،)77:5382،امنیتنظاميآناستکهيکملتازتعارضوتجااوز
فیزيكيمسلحانهبهحقوقمشروعخودمصونباشد.بناابراين،مايتاوانیمآنراايانگوناه
تعريفکنیم«:مصونیتيکفرد،گروهوملّتازتعارضوتجااوزفیزيكايمسالحانهباه
حقوقمشروعاو،امنیتنظامينامیدهميشود».بهعبارتديگر،بهرسمیتشناختهشدنحق
يکفرد،گروهوملتدردفاعازجان،مال،ناموس،وطنوحكوماتمطلاوبشدرمقابال
هاوتجاوزاتقهرآمیزمسلحانه،امنیتنظاميمحسوبميشود(جهانبزرگاي.)35:5388،

تعرض
درتمامتعاريفيکهازامنیتمليوابعادآناشارهميشودنقشمحوریماردموجمعیات
هاييکهبراساسآنميتوانسطحامنیتموردنظرجمعیاترا

ديدهميشودولذاشاخص
شناسايينمود،درامنیتمليحائزاهمیتاست.
 .۹-۹تبيين مکانيزم تاثير شاخصهای جمعيتی موثر بر اقتدار و امنيت ملی
 .2-2-4شاخصهای کمي جمعیت

گ عدد یا اندازه جمعيت

یتارين
يتوانيککشوررابهعلتآنكهجمعیتيبیشازسايرکشاورهادارد،قاو 
اگرچهنم 
دولتهاایپرجمعیاتجهاان
کشوردانست؛امااينمسئلهنیزحقیقتداردکهاگرکشوریجز 
يتواندبهقدرتيدرجهيکتبديلشودواينمقامراحفظکند.بدونوجودجمعیتاي
نباشد،نم 
تآمیازجناگهاایمادرن،
عظیم،تداومفعالیتکارخانههایصنعتيالزمبارایهادايتموفقیا 
ارسالتعدادکبیریازگروههایرزمندهبارایجناگدرنبردهاایزمیناي،دريااييوهاواييو
باالخرهتكمیلکادرهاینظاميکهتعدادشانبسیاربیشترازواحدهایرزمياساتوبايادغاذا،
وسايلحملونقلوارتباطات،مهماتوسالحبرایواحدهایرزمايتاأمینکنناد،غیارممكن
است(مورگتنا.)577:5322،درحالحاضرباتوجهباهاينكاهپیشارفتهاایتكنولوژياکدرعرصاه
جنگهاتوانستهنقشجمعیتزيادرادردفاعکاهشدهد،وليهمچنانکشاورهایپرجمعیات
يشوند.شايديكيازداليلآننقشسیاسايهارياک
جزءکشورهایقدرتمندجهانشناختهم 
نفرازجمعیتدرتولیدقدرتسیاسايدرفرآينادهایدموکراتیاکباشاد.باهعاالوهاينكاهدر
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جنگهایمدرنتعدادافرادجمعیتکشورنهتنهاازجنبهتولیادنیاروینظااميمتشاكلو
فعالاهمیتدارد،بلكهبهعنوانپشتیباننیروهاینظاميوتكیهگاهقدرتمندارتاشملايدر
دفاعازخانهوکاشاانه،تجهیازارتاشوتغذياهآنوبسایجملاتاهمیاتفاوقالعاادهای
دارد(حافظنیا.)27:5387،جمعیتزياداعتماادباهنفاسدرداخالوتارسواحتارامدرخاارجرا
يشاود.
بههمراهدارد(روشاندل.)25:5322،کشورچینجزءکشورهایپرجمعیتدنیامحساوبما 
اينکشورازنیرویعظیمجمعیتيوبهتبعآنازظرفیاتنیاروینظااميقدرتمنادیبرخاوردار
است.چیناينقدرتخودراازگذشتهتابهحالبهصورتمساتمرحفاظکاردهاسات.عامال
يشاود(حاافظنیاا:5388،
جمعیتدررأسعواملتهديدانگیزکشورچینبرایروسیهمحسوبما 

.)83جمعیتبیشترازديدگاهنظاميوسیاسياهمیاتدارد،ولايازجهاتاقتصاادیباهوياژه
تنگااریدرنظار
هنگاميکهچگونگيتوزيعوپراکندگيجمعیتدرسرزمینوروندهایجمعی 
است،وضعمتفاوتخواهدبود.دراينصورت،خصوصیاتکیفيجمعیت،ساختمانجمعیات،
سطحساواد،آهناگرشادونسابتسانباهجانسرویذخیارههاایباالقوهنظاامي،ساهم
يگذارد(دره.)73:5385،مقااممعظامرهباری(
تولیدکنندگانومصرفکنندگانجامعهاثرم 

)

معتقدند«:همچنانمعتقدمکشورماکشورهفتادوپنجمیلیونينیست؛کشاورمااکشاورصادو
پنجاهمیلیونياست .حاالمادستبکمراگرفتیموگفتیمصدوپنجاهمیلیون؛بیشترهممايشاود
گفت.قطعاًاينکشوربااينسطحوسیع،بااايانتناوّعآبوهاوايي،بااايانامكانااتفاراوان
زيرزمیني،باايناستعدادبالقوّهعلمايکاهدرايانکشاوروجاوددارد،مايتوانادياککشاور
پرجمعیتيباشدوانشاءاهللخود هماينجمعیتراادارهکناد؛يعنايهمچناانکاهماافكار
ميکنیمکهاگرچهاروپنجبچهرویدو يکخانوادهافتاد،وضعزندگیشانچگوناهخواهاد
شد،فكراينراهمکنیدکهاينچهاروپنجبچهوقتيبزرگشدند،کاریپیداکردنادوشاغلي
پیداکردند،چهکمكيميتوانندبهپیشرفتکشورکنند؛يعنياينراهمبايدفكرکارد»(بیانااتدر


ديداراعضایهمايشمليتغییراتجمعیتيونقشآندرتحوالتمختلفجامعه.)37/8/8،
ييابادودر
براساسديدگاه«کرنوکوپیايي»باافزايشجمعیت،مناابعجامعاهتوساعهما 
يشاودکاه
يشود.اينتوسعهازايناحتماالناشايما 
نهايتموجبافزايشمنابعسرانهم 
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جمعیتبزرگاصوالًباعثتخصصيکردنفزاينده،تقسیمکارمؤثرتروپیشرفتهوگستر 
يگردد(محمديان.)73:5335،
مازاداقتصادیم 
گ جوانی جمعيت

گروههایسنيبین57تا73سالهمنعكسکنندهتعدادوظرفیاتجواناانکشاوراسات
(جدولزير).اينمحدودهسني،پتانسیلتولیدنیرویدفاعيکشورراباهصاورترسامي،
يکند(مهريار.)32:5333،
احتیا ،ذخیرهوشبهنظاميوغیرهمنعكسم 
مقاممعظمرهبریجوانانکشوربهعنوانيکنیارویمادافعوسرساخت،ازايان
کشورونظاممي دانند.معظملهميفرمايند«:امروزعالوه برايننعمتهاا،ياکنعمات
بزرگديگرهمخدایمت عالبهاينملتدادهاستوآن،کبارتجواناانايانکشاور
است.اکبرجمعیتاينکشورجوانهستند.همینچندروزقبلازاين،نوزدهمیلیاون
دانش آموزبهمدرسهرفتند؛يعنيکسانيکهياهمینحاالماي تواننادازآبوخاکشاان
دفاعکنند،يابه مروردرچندسالآيندهبهصورتيکنی رویمدافعوسرسخت،ازاين
کشورونظامدرمي آيند.چنینکشوری،ازهایوتجااوزبیگاناهاینمايترسادونباياد
بترسد؛ازهیوعقبماندگي اینبايدواهمهداشتهباشدونسبتبههیوآينادهاینباياد
ناامیدباشد» (بیاناتدرمراسممانورذوالفقار.)5326/72/77،
در وضعیت کنوني ايران،میزان باروری در کشور به زيرسطحجانشین؛ يعني باه رقماي
کمتر از7/5رسیده است .در واقع فرايند گذارجمعیتي حاکي ازپیدايش بحران باروری ياا
تحديادنسال در کشاور اسات.از تبعاات آن ،گارايش سااختار جمعیات ازجاواني باه
چالشهای ايان

مهمترين مسائل و
سالخوردگي و افزايش جمعیت سالخوردگان بوده است .
وضعیتراميتوانبهشرحزيرارائهنمود:

الف)چالشهای جمعیتي.5:میزان باروری و تجديدنسل؛.7کاهش حجم کل جمعیت

مهاجرتهای

ملي؛.3کاهش نیروی انساني در سن کار؛.2سالمندی جمعیت،و.7افزايش
بینالمللي و تغییرات هويتي و فرهنگي.
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چالشهای فرهنگي–اجتماعي.5:برهمخوردنساختار خانواده؛.7شكاف نسلي

ب)
در اثر بهمخوردن توازن جمعیت نسالهاا؛.3جماعشادن چترهاای حماايتي خاانواده از
سالمندانو.2کاهش تدريجي سرمايه اجتماعي(شاورایعااليانقاالبفرهنگاي)67-27:5333،کاه
تاثیربسزاييبرابعادفرهنگيواجتماعياقتداروامنیتمليخواهدگذاشت.
گ ميزان مهاجرت نخبگان به خارج از کشور

بهاعتقادديويدکلمن اينگونهمهاجرتهاترکیابملايوقاومیتيجواماعاروپااييرا
دچاردگرگونياساسيخواهدکرد.ویازعواملاصليجرياناتمهاجرتهایبینالمللاي
راتغییااراتالگوهااایهمسااريابي،شااغليااابيفراملاايوهمانندشاادنوبااهحاشاایهرفااتن
جمعیتهایقوميميداند.اينروندباعثميشودکهجمعیتبومياينکشورهابهتدريج
دراقلیتقرارگیردوتاسال7777م،بهحدود37درصدجمعیتاينکشاورهاراتشاكیل
خواهدداد(.محمودیومشفق.)67-87:5388،طبیعاياساتکاهاقلیاتياافتنجمعیاتاصالي
سرزمینموجباتتضعیفشديداقتداروامنیتمليرافراهمميسازد.

گ اشتغال جمعيت

درصدجمعیتدرگروهسنيتولیدکنندگيکهمعموالًبین 58-27ساالاساتبارای
امنیتواقتدارمليازاهمیتزيادیبرخورداراست؛زيراباالبودننسبتجمعیتدراين
فا صاالهساانيباعااثتااأمیننیااروینظااامي،صاانعتيوهمچنااینتولیاادنساالجديااد
ميشود(میرحیدر.)576:5385،ازنظار«کاولینکاالرک»و«ژانفوراساتیه»میازانپیشارفتو
توسعهاقتصادیهرکشوریبهتعدادکسانيکهدرهريکازبخشهاایاقتصاادیعماده
مشغولبهکارهستند،بستگيدارد(جوان.)32:5387،
گ پراکندگی و توزیع جغرافيایی جمعيت متناسب با ظرفيتهای زیستی و پوشش مرزی

توزيع سطحي و يكنواخت جمعیت بهترين الگوی توزياعجمعیاتمارتبط باا توساعة
نقطهای و پراکنادف
همهجانبه،بقای يک کشور و حفظ امنیت ملي و داخلي آناست.توزيع 
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جمعیتوتوزيع هساتهایبارای امنیات ملاي و بقاایياک کشاور زيااد مناساب نیسات.
حاشیهای ومارزی کشاور اسات.توزياع

سكنهبودن مناطق

بزرگترين مشكل آنخالي از

بهشدتاز دو عامال تاأثی ر پذيرفتاه اسات-5:الگاوی پخاش نامتعاادل
جمعیت در ايران 
بنیادهای زيستي ،نظیر آب ،خاک ،فضا ،اقلیم و منابع طبیعي،و-7الگوی پخاش نامتعاادل
فرصتهای اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي(حافظنیا.)532:5385،

درکشورماکاهشجمعیتوافزايشجمعیتميتواند بدوندرنظرگرفتنمعقولهآماايش

جمعیتيهردوتهديدیعلیهامنیتمليکشورباشد.درمناطقمارزیونیازجزاياروساواحل
جنوبکشور،برخالفپتانسیلهایباالجمعیتاندکيوجوددارد.بالعكس،درمراکزیمانناد
تهرانوحاشیهآنشاهديكيازبزرگترينهستههایجمعیتيجهانهساتیمکاهباهدلیالتاوان
پايینمحیطي،حساسیتهایاکولوژيک،افزايشوتراکمغیرمنطقيجمعیتجامعاهوکشاوررا
بابحرانهاييمواجهکاردهاسات(پیشاگاهيفاردوهمكااران.)77:5333،تاراکمجمعیاتدرمنطقاهای
محدودازنظرامكاناتزيستيوطبیعي،باعثبرهمخوردنتعادلاکولوژيکمنطقهمايشاودو
دولتدربرآوردهسااختنضارورياتزنادگياجتمااعيباامشاكلجادیدربرخايمواقاع
حلناشدنيروبهروخواهدشد.همچنینجاذبجمعیاتباهنقطاهایخااصوظهاورتاراکم
جمعیتيدرآننقطهموجبميشودشهروندانيباهويتهایگوناگونقومي،مذهبي،طايفاهای
ومنطقهایدرآننقطهمتراکمشدهوبهتدريجهويتخودراازدستميدهند.

 .2-2-2شاخصهای کیفي جمعیتي موثر بر اقتدار و امنیت ملي

گ کيفيت زندگی جمعيت

تأثیر جمعیت بر زندگي بشر و محیط زيست بسایار عمیاق و پیچیاده اسات .تغییارات
جمعیت يكي ازپیشرانهای عمده مؤثر بر تحوالت اجتمااعي ،اقتصاادی و محایط زيساتي
زيستبومهاای

است؛ زيرا به موازات تحوالت،تغییر حجم و ترکیب ،و توزيع جمعیت در
کره زمین ،دولتمردان بايد خود را با شرايطو نیازهای جديدسازگار کنناد و رويكردهاای
متناسبي را برای رويارويي با نیازهای جديد اتخاذ کنناد(عباسايشاوازی.)523:5336،جمعیات
زياداگرهمچونژاپنازکیفیتزيستي،اقتصادی،فنيوعلمايخاوببرخاوردارباشاد،
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منشأاقتداروامنیتمليخواهدبود(محمديان)73:5335،؛سطح ساوادوتحصایالتجمعیات
شاخصهااييچاونبااالباودننسابت

يكيازمولفههایکیفیتزندگياستکهدرقالب
تحصیلکردگاندانشگاهيبهجمعیت،ساطحگساتر آماوز عماومي،بااالبودنساطح
دانشفنيجمعیتوغیرهمطرحميشودوبهگساتر ساطحتفكار ،خالقیات،مهاارت،
يانجامد(.عزتي.)37:5387،
حساسیتنسبتبهامورمليوغیرهم 
بنابرايندردنیایامروز،همعقلوهمتجربهحكمميکندکهرشدکمّيجمعیتباياد
بارشدکیفي(علمي،فرهنگيواقتصادی)آنهمراهباشاد؛زيارادردنیاایمادرنچاهبساا
کشورهایباجمعیتبسیاروگستردهزيرسلطهعلميوفرهنگيکشاورهایبااجمعیات
اندکقراردارند(علیئي.)572-577:5382،
گ وحدت ملی ،همگونی و ناهمگونی جمعيت و انسجام و یکپارچگی

جامعهای قسمت اعظم نیاروی خاود را از تجرباههاای گذشاته باهدسات

وحدت ملي هر
يآوردکه همةجمعیت درآن سهیماند(حافظنیاا.)533:5385،دولاتهااوکشاورهاييکاهدارای
م
ملتبسیطهستنديعنييکدين،يکزبان،يکقومويکگرايشسیاسي–فرهنگايهساتند،
ازانسجاممليبهعنوانعاملقدرتآفرينبرخوردارند؛وليکشاورهاييکاهچنادقوميباودهو
اقوامدرپهنهکشوربهطورمشخصومتمايزاستقراريافتهاند ،معموالًدچارفرآيندهایرقاباتو
کشمكششدهوتفرقهمليوحتيتجزيهکشورراباههماراهدارناد.کشاورهایتاکقاوميرا
ميگويند.مبلژاپن،ايسلندوکشورهایچندقوميکاههایوکادامتاا
کشورهاودولتهایملي 
معروفاند(میرحیدر.)576:5385 ،

67درصدجمعیتراشاملنشوند،بهکشورهایغیرملي
اينترکیبهابهلحاظايجادرقابتهایپیداوپنهانبینپیروانآنهابرایکسابقادرت
کشمكشها و جداييگزينيها بین

فرصتهاازاهمیتباالييبرخورداراست.مشكالت،

و
يکند کهافراد ساکن درقلمرو يککشور ،باا وجاود اينكاه از
گروههای ملي زماني بروز م 

يشوند و نیز از حقوقشهروندی برخوردارند،اما
نظر حقوقي و قانوني شهروند محسوبم 
(حافظنیا.)783:5387،

احساس يگانگي ملي نكنند.
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مقاممعظمرهبریاتحادجمعیتوقدرتناشيازآنراازعواملتحكایماقتاداروامنیات
مليميدانند.معظملهميفرمايند«:جداکردنبدنههایاينملتبزرگازيكاديگر،خادمتباه
دشمناناينملتاست.اگراينملتبزرگورشید،وحدتمليرادراينکشاورحفاظکناد،
آنوقتاينوحدت،برایوحدتملتهایديگرزمینهسازیميشود.اگريکامتاسالميباا
حدوديکونیممیلیاردنفرجمعیت،درمسائلاساسيخودشانمتحادباشاند،شاماببینیادچاه
قدرتعظیميدردنیابهوجودميآيد.امااگروحدتمليخدشهدارشاد،ديگارحارفزدناز

ایميخواهندايانراباه


خندند.عده

گوناستوهمهمي
وحدتجهاناسالميکسخنافسانه
وجودبیاورند»(بیاناتدراجتماعبزرگزائرانومجاورانحضرترضا(ع)درمشهدمقدس.)5323/75/76،
گ سالمت جسمی و روحی جمعيت

امیدبهزنادگي»،
شاخصهاييچونباالبودن« 

سالمتجسميوروحيجمعیتدرقالب
نسبتتختبیمارستانيوپزشکبهجمعیت،سرانهآبآشامیدنيسالم ،سرانهمیزانماواد
غذايي ،تسهیالتبهداشتي،پايینبودنمیزانمرگومیرونظايرآنسنجیدهمايشاود.هار
میزانسالمتجسموروانجمعیتباالترباشدمیزانخدمتدهيآنانبهجامعاهافازايش
يافتهوهزينههایغیرتولیدیدرمانراکاهشميدهد.سالمتجمعیاتکماکشاايانيدر
خدمتجمعیتبهابعاداقتصادیواجتماعياقتداروامنیتمليخواهدنمود.
گ جوانی جمعيت و استقالل طلبی

مقاممعظمرهبری(

)ميفرمايند«:کمّیتجوانانونسبتجمعیتايآنهاابااکال

کشور،يکپديدهشگفتآوراست.امروزبیشازنیميازجمعیتکشورماکسانيهساتند

کهکمترازسيسالدارند....اينجمعیتعظیمجواندرکشوریزندگينميکندکهنظام
تهایچنادملیتاي،تاابعفاالن
سیاسيآنتابعآمريكا،کمپانيهایماليبزرگجهان،شرک 
کشوروفالنسیاستاست؛بلكهدرکشوریزندگيميکندکهنظامسیاسيا جوانپسند
است.جوانمايلبهاستقاللاست.جوانطبیعتاًسر راباالميگیاردومايالنیساتکاه
اسیرودنبالهروباشد....کشورمابايکانقاالبناووجاوانمواجاهاسات؛لاذاباهياک
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سرعتعملهمراهبابرنامهريزیصحیحدرجهتخودساازیوپیشارفتاحتیااجداردتاا
بتواندزباندشمنانراکوتاهکندوحضاورخاودرا-چاهازجنباهعلمايوچاهازجنباه
عملي-برهمهآنهاتحمیلنمايد.بايکمشتانسانازکارافتاادهبااالیپنجااهوشصات
ديفمحاالتاست؛اماجمعیتيکهنیميازآنجوانهستندوقافله

سال،چنینچیزیدرر
جوانانهمینطورباسرعتواردمیدانميشوند،اينممكنخواهدبودوافقوچشمانداز
دراينزمینهکامالًروشناست»(بیاناتدرديدارجوانانوفرهنگیاندرمصالیرشت.)5387/77/57،
 .3روش شناسي
نوعپژوهشکاربردی-توسعهایورو موردیوآمیختاهاساتکاهازرو کیفاي
برایبررسيوتحلیلادبیاتپژوهشوبیاناترهبریوتولیادراهبردهااوازرو کمّاي
برایسنجشوضعیتموجود،مطلوب،رتبهبندینقاا چهارگاناهوراهبردهااوگازينش
نهاييآنبهرهبرداریگرديدهاست.قلمروزمانيپژوهشازاولینسیاساتگذاریدرحاوزه
تعديلجمعیتواثرآندردهه5337تاآيندهموردنظردرچشمانادازجمهاوریاساالمي
ايراندرسال5272است.بهمنظورسنجشمیرانارتبا شاخصهاایجمعیتاياساتخراج
شدهازادبیاتپژوهشبااقتداروامنیتمليوهمچنینانجامرو تدوينراهبردسوات،
نیازبهمراجعهبهمتخصصینبودبههمینمنظورجامعهپژوهشکلیهمتخصصاینيدرنظار
گرفتهشدکهدرحوزهمطالعاتجمعیتيواقتداروامنیتمليفعالیتدارند.بابررسيباه
عملآمدهعدهاينافراددرسطحکشورکهدرهردوحوزهجمعیتواقتداروامنیتملاي
بتوانندنظراتخودراارائهنمايندمحدوداست،بهدلیلمحدوديتاينافارادوپراکنادگي
درسطحکشور،بابررسيکلیهمراکزمطالعاتي،نمونهآماریبهطورهدفمنادوباارعايات
سهمیهبندیمعینانتخابگرديد.باهمنظاورجماعآورینظاراتمتخصصاینجمعیاتو
امنیت،پرسشنامهطراحيگرديدوبرایبررسياعتبار5صوریآن،دراختیارصاحبنظاران
قرارگرفتوپسازاخذنظريات،تغییراتالزمدرفرماولیهايجادشدوفرمثانوياهتهیاه
1.Validity
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شدوفرمثانويهطيآزمونيدربینيکنمونه77نفریاجراشدتاضمنپاساخگاوييباه
سؤاالت،نظرياتخاودرادرباارهمفهاومباودنساؤاالتبیاانکنناد؛پاسازجماعآوری
پرسشنامهوتجزيهوتحلیلسؤاالتورفعاشاكالهاایمشاخصشاده،پرسشانامهنهاايي

گرديدودربین23نفرازافرادموردنظردرجامعهآمااریتوزياعگردياد.بارایسانجش
بهرهبرداریکه72373حاصلشد
اعتبارپرسشنامهاز«آلفایکرونباخ» 
 .1يافتههای پژوهش
5

بااستفادهازنرمافزاراس.پياس.اس ،بانکاطالعاتيموردنیازتشكیلوسپسدادههاا
موردپرداز قرارگرفتوبااستفادهازتكنیکهایآماریخروجيهایموردنیازاستخراج
وموردتجزيهوتحلیلقرارگرفت.

ماتریس عوامل داخلی

۹

ابتداوزنقوتهاوضعفهابراساسجمعيک،مجدداتنظیموجدولماتريسعوامل
داخليبهشرحزيرتدوينگرديد:
شاخصهای داخلي
S1
S2
S3
S4
S5
W1
W2
W3
W4
W5

احساسامنیتوآرامش
اتحادوانسجاممليجمعیت
بسیجمردمي
مشارکتسیاسيجمعیت
دشمنشناسيوبصیرتجمعیت

احساسعدالتاجتماعي
رفاهوآسايشملي
توزيعجمعیتدرسطحکشور
وربودنجمعیت
جووبهره 


صرفه
حاشیهنشیني

جمع (برابر با یک)

و ن
( 4تا يک)
725723
725737
725777
727388
727385
725776
725737
727336
727383
727335

امتیا وضع موجود
( 4تا )1
3232
3232
3223
3223
3272
7262
7287
7272
7228
7267

7237
7237
7232
7232
7237
7278
7237
7272
7272
7277

8011

***

9081

امتیا و ندار

1. SPSS
2. IFE
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ماتریس عوامل خارجی
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ابتداوزنفرصتهاوتهديدهابراساسجمعياک،مجادداتنظایموجادولمااتريس
عواملخارجيبهشرحزيرتدوينگرديد:
شاخصهای خارجي

و ن
( 4تا يک)

امتیا وضع موجود
( 4تا )1

امتیا
و ندار

توضیحات

نقا فرصت
O1

امیدبهزندگي

725777

3257

7237

O2

شجاعت

727337

3257

7235

O3

سطحتحصیالتزنان

727337

3222

7232

O4

میهندوستيجمعیت


727327

3277

7235

O5

جوانيجمعیت(57تا32سال)

725757

3277

7235







نقا تهديد
T1

مهاجرتنخبگانبهخارجازکشور

725732

7262

7278

T2

دوامخانواده

725776

7232

7237

T3

نرخازدواج

725757

3277

7237

T4

نرخجانشیني727وباالتر

727363

7238

7273

T5

سبکزندگي

727322

7287

7278

8011

***

901۶

جمع (برابر با یک)

موقعيت راهبردی در دستگاه عوامل داخلی-خارجی









1. EFE
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موقعیتراهبردیدرمنطقهنزديکبهمرکزومايلبهتهااجميقارارگرفتاهاساتکاه
راهبردهاميتواندازتماميمناطقپیشانهادشاودهرچنادتااحادیمايتوانادمتمايالباه
رويكردهایتهاجميباشد.
ماتریس توليد راهبرد
تحکیم اقتدار و امنیت ملي

O1
O2
O3
O4
O5
T1
T2
T3
T4
T5

فهرست فرصتها
امیدبهزندگي

شجاعت
سطحتحصیالتزنان
میهندوستيجمعیت

جوانيجمعیت(57تا32سال)
فهرستتهديدات
مهاجرتنخبگانبهخارجازکشور
دوامخانواده
نرخازدواج
نرخجانشیني727وباالتر
سبکزندگي

S1
S2
S3
S4
S5












فهرست قوتها
احساسامنیتوآرامش
W1
اتحادوانسجاممليجمعیت
W2
بسیجمردمي
W3
مشارکتسیاسيجمعیت
W4

دشمنشناسيوبصیرتجمعیت W5

چگونهميتوانبابهرهگیاریاز

قوتهاحداکبربهارهبارداریاز

فرصتهاکردتابهتحكیماقتدار


وامنیتمليکمکشود(.)SO

توانبابهرهگیاریاز

چگونهمي
قوتهااثرتهدياداتراحاذف

کردياکاهشدادتاباهتحكایم
اقتداروامنیتمليکماکشاود
(.)ST








فهرست ضعفها
احساسعدالتاجتماعي
رفاهوآسايشملي
توزيعجمعیتدرسطحکشور
جووبهرهوربودنجمعیت


صرفه
حاشیهنشیني


چگونهميتاوانباابهارهگیاریاز
فرصتها،ضعفهاراتبديلبهنقطاه
قوتکردياازشدتنقا ضاعف
کاستتابهتحكیماقتداروامنیات
مليکمکشود(.)WO
چگونهميتوانباکاهششدت
نقا ضاعفتاأثیرتهدياداترا
کاهشدادياتأثیرشانراحاذف
کردتابهتحكیماقتداروامنیات
مليکمکشود(.)WT

ارائه راهبردها
بابهره گیریازجدولفوق،برگازاریجلسااتهامانديشايمتعاددباامتخصصاین
حوزه هایجعیتوامنیت،درمجموعبااستفادهازنقا چهارگانهودرنظرگرفتنفضای
راهبردیدرماتريسعواملداخليوخارجي53،راهبردتولیدشد.
درمرحلهبعدبااستفادهازجدولاولويتبنادیراهبردهاا6،راهبارداز53راهبارد
پیشنهادیدارایبیشترينامتیازگرديدند.
درجدولزيرهم 53راهبردپیشنهادیوهم 6راهبرددارایامتیازبهتفكیکنوع
راهبردواقداماتاساسيبهنمايشگذاشتهشدهاستباايانتوضایحکاهاقادامات
اساسيبااستفادهازنظرمتخصصیندرخصاوصراهبر دهاای 6گاناهتنظایمودرج
شدهاست.
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راهبردهای قوت-فرصت
نوع
راهبرد

S2+o5

s5+o4

s4+o3

راهبردهای
پیشنهادی  43گانه

8

اقدامات اساسي در راهبردهای منتخب (دارای باالترين امتیا )

تاسیسوتوسعه تنظیمسندراهبردیدربارهابعاد،زيرساختهاوبنیاانهاایامنیات–جمعیات
بهوسیله دبیرخانههای شورایعاليانقالبفرهنگيوشورایعاليامنیتملي؛
نهادهایجوانگرای 
مردميبامأموريت تأسیسنهادهایمردميباحمايتحقاوقيومااليازساویدولاتبااارائاه
تسهیالتمناسببرایجوانان؛
حفظامنیتو
بهکارگیریجواناندرمديريتهایبرنامهريزیواجراييکشورازطرياقتهیاهو
آرامشملي،
مشارکتسیاسيو تدوينالحاقیهالزمبهقوانینفعلي(ازجملهقانونمديريتخادماتکشاوری)از
سویوزارتورز ،جوانانوسازماناموراداریواستخدامي کشور؛
ايفاینقشدر
رويدادهایتقويت -تهیهواجرایبرنامههاایعینايومیادانيبارایپااسداشاتروزجاوان(تولاد
حضرتعلياکبرعلیهالسالم)بامشاارکتاکبرياتجواناانباهصاورتملايو
کنندهاتحادو
استاني.
انسجامملي
طراحي واجرای واحدهای درساي  درتماامساطوحآموزشايکشاورباا
تمرکزبرتقويتروحیهمیهنپرستيوايفایتعهداتدينيواجتماعي؛ 
طراحيواجرایواحدهایدرسيمرتبطباحوزهتهديددشمنونقاشآندر
کاهشجمعیتايرانيدرآموز وپرور ،مراکزآموز عاليکشوروالزام
تقويتروحیه
آنهادرسطحکشور؛
درتدريس 
میهندوستيو
شجاعتدرسطح تهیهوانتشاربرنامههایفرهنگي–آموزشيبارويكردتوجیهوآگااهساازیدر
سطوحنخبگانومردمدرحوزهتهديداتودشمنشناسيازطريقرسانهملي
جامعهازطريق
باارتقایخودآگاهيتاريخي؛
ارتقایقدرت
دعوتازصاحبنظران،انديشمندانوکارشناسانفرهنگيوسیاسيدرساطح
بصیرتو
دشمنشناسيجامعه مليوبینالمللي،برگزاریهمايشهاونشستهایمشترکبرایانتقاالمبااني
دشمنشناسي،و 
تزريقروحیهنشا ،شادماني،پیوستگيوتعلقجمعايازجانابرساانههاای
عموميکشور.
توسعهوتعمیق
فعالیتهایسیاسي
نظامباافزايشسهم
مشارکتزنان
***
تحصیلکردهبا
تشكیلنهادهای
مردمنهادبا
محوريتزنان

1. SO
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راهبردهای ضعف-فرصت
نوع
راهبرد
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اقدامات اساسي

راهبرد
بهرهگیریازظرفیتهاوقابلیتهایجاواني

w2+o5

جمعیتدرتوانمندسازیاقتصادیکشاورو
افزايشعدالتاجتمااعيورفااهوآساايش
ملي

تهیهسندمليمشارکتجواناندراقتصاادملايباارويكارد
تولیدواشاتغالوباامحورياتوزارتاقتصاادوورز و
جوانان ،الزامدولتبهتأسیسبنگاههایزودبازدهاقتصاادیو
تشكیلتعاونيهایتولیادیبااتخصایصحاداکبریآنباه
جوانانخالقايدهاقتصادی.

بهرهگیاریاززناانتحصایلکاردهدرارتقاای
***

 w4+o3فرهنگصارفهجاوييوبهارهوریجمعیاتدر
سطحکشور
افزايشنرخجانشینيباارتقایرفااهوآساايش
w2+o5

بانوانازطريقشغلانگاریفرزنادآوریباانوان

***

ونگهداریکودکانوتلفیقشغلوفرزندآوری
برایزنان

راهبردهای قوت-تهدید
نوع
راهبرد

۹

راهبرد
گفتمانسازی افزايش نارخ
جانشینيوازدواجبهعنوان

s2+t3

مطالبهعموميبابهرهگیری
ازبسیجمردميواتحاادو
ا نسجاممليجمعیت

قرارگرفتنگفتمانمذکوربهعنوانيكيازسیاستهایکالنرسانهملي؛ 
بهرهگیریازظرفیت کارشناسان،نخبگانوگروههایمرجاعاجتمااعي،
دانشگاهيومذهبيبرایترويجفرهنگافزايشجمعیتدرکشور،و 
شغل انگاری فرزندآوری زنانخانهدار،شیردهيونگهداریفرزندانو
مساعدتدرباروری زوجین نابارورازسوی دولتومجلاسشاورای
اسالميباتنظیمقوانینومقرراتمناسب.

افزايشنرخباروریباهبایش
ازسااطحجانشااینيازطريااق
s1+t4

ترغیاابجوانااانبااهازدواج
بهنگامباگفتمانسازیوسایع

***

وازتبعاااتکاااهشوپیااری
جمعیتبرایامنیتملي
1. WO
2. ST
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نوع
راهبرد

راهبرد
تشكیلوزارتخانوادهدردولتبارويكاردثبااتبخشايواساتمرارسااختار
خانوادهاسالمي–ايرانيهمزمانباتوجهبهموضوعاتاجتمااعي،فرهنگايو
سالمت؛
بهبودسبکزنادگيودوام تأسیسشبكهاختصاصيتلويزيونيخانوادهبارويكردحضورزنانالگو
خانوادهايرانيبااتكیاهبار براساسنگر اسالمي–ايراني؛ 

t5+s5

سطحآگااهيهاایسیاساي ايجاادساامانههاایمجاازیملايبااقابلیاتهاایمساتحكم،متناوعو
جامعهوتبیایننقشاههاای قابل رقابتبامبادیبیرونيبارای اساتحكامخاانوادهوتارويجفرهناگ
فرزندآوری،و

دشمن

تهیهوتولیدمحتوامبتنيبربنیانهایالگوهاایرفتااریسابکزنادگي
ديني ازمنابعديني ،سیره نبوی وائماهمعصاومین(علیهمالساالم)وباا
محورعدالتبرایهمهاقشاروگروههایجمعیتيبرایآحادجامعه.
کاهشمهااجرتنخبگاانباه
s4+t1

خارجازکشورازطريقايجااد
زمینههایمشاارکتحاداکبری

***

ايشاندرادارهامورکشور

راهبردهای ضعف-تهدید
نوع
راهبرد

8

راهبرد
افزايشنرخازدواججوانانازطرياقارتقااء

 t3+w2سطحرفاهوآسايشجوانانبااراهكارهاای

***

حمايتماليواقتصادی
w4+t5

ارتقایفرهنگصرفهجاوييوبهارهوریدر
راستایرفعنواقصسبکزندگي

***

1. WT
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راهبردهای ترکيبی
نوع
راهبرد

پیشنهادات اجرايي

راهبرد

ايجادزمینههایحمايتاقتصادیوماليازسااکنینمنااطقمارزیبااتوساعه
ايهگذاری؛
پايدارمرزیواشتغالازطريقسرم 
فراهمآوردنزمینههایجذبسرمايهگذاردرمناطقکمجمعیتمرزیباايجااد
توزيااعجمعیااتبااه
ساامتمراکاازکاام
جمعیااتماارزیبااا

o4+s3

تمرکاازباارساارمايه
گذاری ،میهندوساتي
جمعیتوبهرهگیاری
ازظرفیااتجوانااانو
بسیجمردمي

امنیتوپیشبینيمعافیتهایمالیاتي،گمرکيوپرداختتسهیالتکمبهره؛
تهیهبستهتشويقيبرایجوانانبوميمناطقمرزیازجملهاجرایطارحهاای

اقتصادیازسویدولتوپرداختتسهیالتبالعوضبهسرمايهگذارملاي–
جوان؛

ايجادشبكههایماهوارهایجديددرموضوعهایمتفاوتاقتصاادی،تفريحاي،
فرهنگيومذهبيبرایپاسخگوييبهنیازهایمتفاوتاقشارجوان؛
طراحيوتنظیمالگویپژوهشيبرایارائهبرآوردازوضعیتفرهنگي-امنیتاي
مرزهاوحاشیهنشینيکشوربرایباازبینيوطراحايساازوکارهاورو هاای
رفعخألهاوآسیبهایپیشآمدهدريکفرآيندمستمروسیال،و
تقويتسازمانهاونهادهایمردميکشورهمچونبسیجمردميبرایجذبو
سازماندهيعناصرواجزایجامعهوبهکاارگیریآنهاادرراساتایاهادافو
منافعمليمربو بهاقتداروامنیت.


پیشنهادبرایپژوهشهایآتیباتوجهبهگستردگيحوزهجمعیت،اقتدار،امنیتملايو
محدودبودنتعدادپژوهشهاييکهبانگاهبنیاادين،راهباردیوتوساعهایدرايانعرصاه
انجامشدهاست،طراحيواجرایپژوهش هایمتنوعيضارورتدارد.درزيارهرياکاز
راهبردهاييکهدراينپژوهشارائهشد،انجامدادنپژوهشبانگاهاجراييوکارکردیکاه
متضمنتبیینمفهوميوارائهراهكارهایاجراييوعملیاتيباشد،ازجملهابعاادپژوهشاي
اينعرصهمحسوبميشود.درعینحالطراحيواجرایپژوهشدرهريکازمؤلفههاای
تحكیماقتداروامنیتمليدرحوزهجمعیت،تحتعناوينمختلافودرساطوحمتفااوت
ضرورتداردکهبايدبادقتنظرموردتوجهقرارگیرد.

ااااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:راهبردهایجمعیتيتحكیماقتداروامنیتمليجمهوریاسالميايران577/

فهرست منابع و مآخذ
)www.khameneie.ir

.5

بیاناتمقاممعظمرهبری(

.7

امامخامنهای،سیدعلي(،بيتا)،نرمافزارتجليپیام.


.3

احمدی،محسن،)5333(،بررسيمفهومجمعیتدربیاناتمقاممعظمرهبری،فصلنامهسیاست
کالن،سال،3شماره.3

.2

افتخاری،اصغر،)5387(،فرهنگامنیتجهاني،درمککینالی-وآر.لیتال،امنیاتجهااني:
ونظريهها،تهران:پژوهشكدهمطالعاتراهبردی.

رويكردها

.7

افتخاری،اصغر،)5337(،عدالتوامنیتملايدراساالم،فصالنامهمطالعااتراهباردی ،ساال
شانزدهم،شمارهسوم،شمارهمسلسل.65

.6

جمعیتشناسي،تهران،نشرآيدين.

تقوی،نعمتاهلل،)5388(،مباني

.2

جوان،جعفر،)5387(،جغرافیایجمعیتجوان،مشهد:جهاددانشگاهيمشهد.

.8

جهانبزرگي،احمد،)5388(،امنیتدرنظامسیاسياسالم(اصولومؤلفهها)،تهران،پژوهشاگاه
فرهنگ،انديشهاسالمي.

.3

حافظنیا ،محمدرضا ،)5385(،جغرافیای سیاسي ايران؛ تهران ،سمت.


حافظنیا،محمدرضا،)5387(،اصولومفاهیمژئوپلیتیک،مشهد:انتشاراتپاپلي.

.57
حافظنیا،محمدرضا،)5383(،قدرتومنافعملي،تهران:نشرانتخاب.

.55
حافظنیا،محمدرضا،)5387(،اصولومفاهیمژئوپلیتیک،مشهد:انتشاراتپاپلي.

.57
 .53حافظنیا،محمدرضا؛ولیقليزاده،عليواحمدیپاور،زهارا،)5388(،برررسايوتحلیالنقاش
جمعیتدروزنژئوپلیتیكيايران»،فصلنامهمدرسعلومانساني،دوره،53شماره.5
بینالمللي،تهران:انتشاراتسمت.
 .52روشندل،جلیل،)5322(،امنیتمليونظام 
 .57زرقاني،هادی،)5335(،سنجشورتبهبندیقادرتملايکشاورهادرجهااناساالم،فصالنامه
ژئوپلتیک،دوره،5شماره.7
شههاای ناو در فلسافة جغرافیاا؛ ج ( 7فلسافههاای محیطاي و
 .56شكويای ،حسین،)5387(،اندي 
مكتبهایجغرافیايي) ،تهران ،گیتاشناسي.

 .52شورایعاليانقالبفرهنگي(،بهار،)5333ساختاروروندجمعیتيايرانولزومتجديادنظردر
سیاستهایجمعیتي»،فصلنامهسیاستکالن،سال،3شماره.3

 .58دانشكدهامنیتمليدانشگاهعاليدفاعملي5332(.دیماه).ارائهراهبردهایجمعیتايتحكایم
اقتداروامنیتملي.مطالعهگروهايدانشاجوياندورهسایزدهممطالعااتامنیاتملاي.تهاران:
دانشگاهعاليدفاعملي.

/576فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان5338اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .53عليپور2ع2.هاشمي2س2.وحسیني2س.)5337(.ارائةراهبردهایآماايشمنطقاهایساواحل
مكرانج.ا.ايرانبارويكردتوسعهوامنیتپايدار.فصلنامهراهبرددفاعي.572-5352
عزتاهلل ،)5387( ،ژئوپلیتیک در قرن بیست و يكم ،تهران ،سمت.

 .77عزتي،
 .75علیئي،محمدولي،)5382(،تاثیرآموزههایفتاوایشیعيدررشدوکنترلجمعیت،تهران،مجله
شیعهشناسي،سالسومشماره.57
 .77گرجيابراهیمومسعودهاشمیان،)5337(،تحلیلتطبیقيمؤلفههایامنیتاقتصاادیدراياران،
مجلهعلومسیاسي،شماره73
 .73محمديان،حسین؛حیدری،غالمحسنو،محمدباقرقالیباف،)5335(،تحلیلنقشجمعیتکالن
شهرتهراندرقدرتمليکشور،فصلنامهژئوپلیتیک،سالهشتم،شمارهاول.مجتهدزاده ،پیاروز،
(،)5385جغرافیایسیاسيوسیاستجغرافیايي،تهران،انتشاراتسمت
 .72مراديان،محسن،)5335(،مبانينظریامنیت،دانشگاهعلوموفنونفارابي،تهران،چاپدوم.
 .77مرکزآمارايران()5337-5337نتايجتفصیليسرشماریعمومينفوسومساكنکالکشاور،
تهران:سازمانمديريت
)،آيندهپژوهيتغییراتجمعیتيايرانطيسالهای5337تا

 .76مشفق،محمود،حسیني،قربان5335(،
،5277نشريهمعرفتفرهنگياجتماعي،علميپژوهشي،سالچهارم،شماره.53
ملتها ،ترجمه :حمیرا مشیرزاده،تهران ،وزارت امور
 .72مورگنتا ،هانسجي،)5322(،سیاست میان 
خارجه.
 .78مهريار،امیرهوشنگ،)5333(،جمعیت ايران و تحوالت آن در نیم قرن گذشاته(،)5337-5337
فصلنامه سیاست کالن ،سال سوم ،شماره سوم.
 .73میرحیدر،دره،)5385(،مبانيجغرافیایسیاسي،تهران:انتشاراتسمت.
 .37میریآشتیاني،الهام،)5382(،تهديداتفرهنگي،توسعهنیافتگيوامنیتملايدراياراناماروز،
فرهنگانديشه،شماره52و.57
31. Adhinkari, Sudeepto (1997), Political Geography, 1997 Jaipur and New Delhi:
RawatPublications.





