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بسم هللا الرحمن الرحيم

اللهم صل علي فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر مستودع فيها به عدد ما احاطه به علمك

در هر جامعه و كشوري يكي از شاخص هاي مهم در مطالعات و سياستگذاري هاي جمعيتي 
نرخ مواليد، رشد جمعيت و عوامل مؤثر بر آن است. اين موضوع از آن حيث واجد اهميت 
است كه بر ساختار اقتصادي، اجتماعي و قدرت سياسي تأثيرگذار است. به همين خاطر 
در همه كشورهاي جهان رصد، پايش و سياستگذاري براي حفظ تعادل جمعيت مقوله اي 

راهبردي و حساس است. 

در طول تاريخ، همواره ازدياد نفوس مالك برتري و قدرت دولت ها و ملت ها بوده است؛ 
مي آيد،  شمار  به  كشورها  ماندگي  عقب  يا  پيشرفت  مهم  عوامل  از  جمعيت  عالوه  به 
امنيت  و  قدرت  ثروت،  افزايش  به  جمعيت  افزايش  كه  مي كنند  اعالم  دنيا  اقتصاددانان 

جمعیت از نگاه نخبگان
فریبا پروینیان
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مدمد33 مدمد22

بايد در جامعه درباره  آن فرهنگ سازي كنند؛ از اين حالتي كه امروز وجود دارد ـ يك بچه، دو 
بچه ـ بايد كشور را خارج كنند. رقم صد و پنجاه ميليون و دويست ميليون را اول امام گفتند 
ـ و درست هم هست ـ ما بايد به آن رقم ها برسيم. )بيانات رهبر معظم انقالب، 1391/7/19(

قريب به اتفاق كارشناسان اين موضوع را كه شيب كاهش مواليد در كشور يك خطر است. 
پذيرفته اند؛ تا آنجا که بعضي مقامات غربي مانند برژينسكي، با صراحت گفته اند كه براي 
مقابله با ايران چندان به تهديدها و تحريم ها نيازي نيست؛ خود جامعه ايران دچار آسيبي 
است كه آرام آرام و تدريجاً آن را دچار اضمحالل خواهد كرد، و آن كاهش شديد جمعيت 

ايران در آينده است.

مصدق کشاورزی جامعه شناس و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
بوشهر معتقد است: جمعیت سالخورده و پیر پیامدهای متعّددی برای ایران خواهد داشت؛ 
نگهداشت مرزها دست منابع نیروهای انساني است و اگر به مهم ترین مسئله که نیروی 
انسانی جوان است توجه نکنیم افزایش میانسالی و سالمندی جمعیت خطرات بزرگی را 

برای امنیت ما به همراه خواهد داشت.

منجر مي شود، برعكس جمعيت سالمند، ناتوان و مصرف كننده، كشورها را دچار معضل 
خواهد كرد.

براساس آخرین اطالعات حاصل از سرشماری سال 1390 در کشور، میزان باروری زنان در 
کشور ما به کمتر از حد جایگزینی رسیده است یعنی تعداد فرزندان هر خانواده یک و یا 
دو فرزند مي باشد. اگر وضعیت به همین صورت ادامه یابد در طی سی سال آینده رشد 
جمعیت کشور منفی خواهد شد و از آن پس هر ساله از جمعیت کشور کاسته خواهد شد. 
جمعیت شناسان معتقدند که در 30 سال آینده، ایران جزو 4 کشور پیر جهان خواهد بود. 
آنها وضعیت»پنجره جمعیتی« حال حاضر ایران را فرصتی طالیی برای برون رفت از این 
بحران دانسته که تا دیر نشده باید کاستی های جمعیتی در ایران را جبران نمود. یکی دیگر 
از عواقب ناگوار کاهش باروری، سالمند شدن جمعیت می باشد. پيش بینی می شود که 
تا سال 2050حدود یک سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد و كشور ما از 

نظر سرعت پیر شدن رتبه سوم را در جهان خواهد داشت. 

بي جهت نبود كه مقام معظم رهبري، از سال ها پيش بارها در ديدار با مسئوالن و كارگزاران 
نظام بر ضرورت تجديد نظر در سياست تحديد نسل تأكيد كردند و فرمودند: 

مهم  عامل هاي  از  يكي  امروز  كشور،  باسواد  و  تحصيل كرده  و  بانشاط  و  جوان  »جمعيت 
تحصيل كرده  جوان هاي  نقش  مي شود،  داده  كه  آمارهايي  همين  در  است.  كشور  پيشرفت 
بايد در سياست تحديد نسل تجديدنظر كنيم.  را مي بينيد. ما  پرنيرو  و آگاه و پرنشاط و 
از زمان درست بود؛ يك اهدافي هم برايش معين  سياست تحديد نسل در يك برهه اي 
كردند. آن طوري كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمي اين قسمت تحقيق و بررسي 
كردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدي كه از تحديد نسل وجود داشت، 
تغيير  كرديم،  خطا  مي داديم؛  تغيير  را  سياست  بايد  طرف،  اين  به   71 سال  از  رسيديم. 
نداديم. امروز بايد اين خطا را جبران كنيم. كشور بايد نگذارد كه غلبه  نسل جوان و نماي 
زيباي جواني در كشور از بين برود؛ و از بين خواهد رفت اگر به همين ترتيب پيش برويم؛ 
آن طوري كه كارشناس ها بررسي علمي و دقيق كردند. اين ها خطابيات نيست؛ اين ها كارهاي 

علمي و دقيقِ كارشناسي  شده است«. )رهبر معظم انقالب،1391/5/3( 

فراخوانده  جمعيت  افزايش  درباره  »فرهنگ سازي«  به  را  كشور  مسئوالن  همه  ايشان 
همه   واقعاً  كه  است  مهمي  مباحث  جزو  اين ها،  و  نسل  افزايش  مسئله   اين  فرمودند:  و 
مسئولين كشور ـ نه فقط مسئولين اداري ـ روحانيون، كساني كه منبرهاي تبليغي دارند، 
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دانشـگاه بین الملـل امـام خمینـی)ره(

َّة«؛ هر چه میتوانید قوّت را زیاد کنید.  قرآن میفرماید که »وَ اَعِّدوا لَهُم َمااستَطَعتُم مِن قُو
حاال این قوّت در وهله ی اوّل، در نگاه اوّل، ممکن است قوّت نظامی به نظر برسد، لکن 
ظاهراً خیلی وسیع تر از دامنه ی قوّت نظامی است. ابعاد قوّت ابعاد وسیعی است؛ ابعاد 
اقتصادی دارد، قوّت اقتصادی، قوّت علمی، قوّت فرهنگی، قوّت سیاسی  و قوّت تبلیغی. 
با گذشت زمان، عرصه های دیگری برای تقویت کشور و ملّت به وجود می آید. فرض کنید 
امروز حفِظ جمعیِّت جوانِ کشور یکی از ابزارهای قوّت است؛  }سخنرانی رهبر در تاریخ3 

فروردین1399{

»دانشجو: قدرت بالفعل«
فاطمه افشار نجفی

دانشجویان به عنوان قشر موردتوجه در این موضوع،به خوبی به وظایف خود آگاهند ولیکن 
موانعی برسر راه انجام وظیفه آنان وجود داردکه ما باید برای برطرف کردن این موانع،ریشه 

یابی کنیم.
ازدواج است. حال  باال رفتن سن  فرزندآوری میشود،  از مسائلی که موجب کاهش  یکی 
باید ریشه یابی کنیم که چرا سن ازدواج باال رفته؟ مثال نبودن شغل و نداشتن مسکن از 
مهمترین دالیل این موضوع هستند که مسئولین مربوطه باید با پیگیری مستمر به نتیجه 

مطلوب برسند.
دانشجویان هم باید دراین زمینه ها مطالبه گری داشته باشند و با برگزاری نشست ها و 
همایش ها و ارائه راه حل،مسئولین را یاری کنند. قشر دانشگاهی و دانشجو نقش موثری 
در جامعه دارند، اگر ایران بخواهد یـک سـعـادتـى پـیـدا کند با دست اینها سعادت پیدا مى 
کند، اگر خرابى هم پیدا کند به دست اینها خرابى پیدا مى کند؛ همانگونه که دکتر بهشتی 
فرمودند:دانشجو،موذن جامعه است و اگر خواب بماند نماز امت قضا میشود.دانشجویان 
اتصال میان  اند و حلقه میانی  از دل مردم و جامعه برخاسته  قشر نخبگانی هستند که 
مردم و حکومت اند.بنابراین موظف اند از طرق مختلف مطالبه گری،مثل ایجاد تشکل های 

دانشجویی،صدای درخواستشان را به مسئوالن برسانند.
مسئله دیگر این است که در برخی از محیط های کاری و تحصیلی،مثل ادارات و دانشگاه ها، 
فضایی برای فرزندان کارمندان جوان و دانشجویان متاهل، وجود ندارد تا بتوانند از آنجا 
استفاده کنند و با فرزندانشان به دانشگاه یا محل کار بروند،پس مجبور به ترک تحصیل و 
ترک شغل میشوند و مشغول فرزند داری. ولی این درست نیست،اگر میخواهیم جمعیت 
زیاد شود و به سمت جوانی برود باید به زیر ساخت ها و سطح سواد و اشتغال هم توجه 
داشته باشیم، نمیشود که جمعیت کشور زیاد ولی سطح سواد و سطح معیشت شان کم 

باشد؛به اصطالح اگر میخواهیم ابرویش را درست کنیم نزنیم چشمش را دربیاوریم!
}کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی است{، همه ما با توجه به وضعیت سیاسی کشور 
این مسیر  در  زیادی  موانع  اما شاهد  کنیم،  آقا عمل  این سخن حضرت  به  که  موظفیم 

هستیم از زیرساخت های بهداشتی و آموزشی گرفته تا ایجاد شغل و تامین مسکن.
وظیفه  کشور،جدااز  بالفعل  و  بالقوه  نیروهای  و  ملی  های  سرمایه  عنوان  به  دانشجویان 
های  به صحبت  عمل  آن  پی  در  و  قرآن  الهی  دستورات  به  عمل  که  دینی شان  و  شرعی 
ولی فقیه است؛ موظف هستند که باعث افزایش قدرت روز افزون کشور شوند و جلوی 

سواستفاده دشمن از پیری جمعیت کشوررا بگیرند.
را  آن  باید خود کشور  وارد کرد؛  از خارج  بتوان  نیست که  انسانی، چیزی  نیروی  و  جوان 
تامین کند. وظیفه تامین این نیروی انسانیِ جوان، بر عهده قشر جوان جامعه است که 

دانشجویان بیشترین میزان از قشر جوان کشور را تشکیل میدهند.
باتوجه به سخنان رهبر معظم انقالب: یکی از پرفایده ترین ثروتهای یک کشور، جمعیت 
جوان در یک کشور است که ما بحمدهللا از اوایل انقالب تا امروز از آن برخوردار بوده ایم 
و اگر بنا باشد بعدا برخوردار نباشیم،یقینا عقب خواهیم ماند. موتور محرک و پیشبرنده 

پیشرفت یک کشور،جوان های آن جامعه هستند.
بالشك از نظر سیاست كلّی كشور، كشور باید برود به سمت افزایش جمعیّت؛ البتّه به  نحو 

معقول و معتدل.
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»بقای تمدن، نیاز دارد به نسل آینده ساز....«

منیژه نظری

از  کداممان  هر  وجود  ماهیت  که  از چیزی  بنویسم.  از »خانواده«  برایت  میخواهم  خب، 
آن نشأت میگیرد. خانواده ی من، خانواده ی تو و هزاران قوم و قبیله و طایفه ی دیگر! چه 
بخواهیم و چه نه، اصل بقا جریان دارد در این خانواده ها.... در این به اصطالح جمعیتی 

که زیر یک پرچم، ملتی شدیم از تبار ایرانی!
سالها قبل شاید همان موقع ها که همسن و سالهای من غرق بودیم در دنیای عروسک 
این سیاست کنترل  را!  بهتر«  این شعارِ »فرزند کمتر، زندگی  هایمان، همه جا میدیدیم 
جمعیت در همان دهه ها، امروز کشور را گرفتار این سیر نزولی جمعیت کرد که حاال دنبال 

چاره ایم.
اما خب، در آن زمان مهاجرت کم بود، مرگ ومیر اطفال به واسطه ی واکسیناسیون منظم، 
به مراتب کمتر شد. در اواخر دهه شصت جنگ هم تمام شد و با همه ی اینها با انفجار 
جمعیت روبه رو شدیم و نهایتاً در  اواخر دهه شصت سیاست های جمعیتی به سمت همان 
کرده  اشاره  موضوع  این  به  هایشان  درسخنرانی  رهبر  البته  شد،  کشیده  کمتر«  »فرزند 
اند و قائل به این هستند که آن سیاست اشتباه بود و باید اشتباهمان را بپذیریم اما باید 
شرایط آن روزهای کشور راهم در نظر داشته باشیم که زیرساخت های فرهنگی و آموزشی 

و بهداشتی_درمانی کشور برای جمعیت زیاد مناسب نبود.
دلیلِ  و  اهمیت  باید  مردم  اکثریت  گذشته،  کنترلی  سیاست  برخالف  که  کرد  قبول  باید 
افزایش جمعیت را بفهمند و این داستان قطعا برعهده فعاالنِ در عرصه ی فرهنگ است. 
خالصه ی داستان هم از این قرار است، جوانان از ترس »موانع اقتصادی«، از آوردن فرزند 
این فرهنگ است دوم برطرف کردن  رایج شدن  با  اول  اولویت  باز هم  اما خب  فراری اند. 
ایجاد  تغییری  آدمی  یقین حتی در هیچ  به  و  قوم  و هیچ  اقتصادی. در هیچ کشور  موانع 
نمیشود مگر اینکه، طرز فکر و بستر عقیده اش تغییر کند. در هر حال برای شروع این مسیر 

باید آحاد مردم در ابتدا قبول کنند، »بقای تمدن، نیاز دارد به نسلِ آینده ساز...«
باید به صورت  بلکه  به آن نگاه کرد  بتوان به طور مقطعی  جمعیت مسئله ای نیست که 
خانواده،  یک  هم  بعد  و  فرد  یک  بگویم  بهتر  کنیم،  نگاه  آن  به  مدت  بلند  برنامه  یک 
است!                                                          خودمان  خروار  نمونه ی  مشت  همان  منظورم  میشود.  حساب  جمعیت  یک  خود 
همانطور که ما برای دوران کودکی،نوجوانی،جوانی و سالمندی یک فرد برنامه داریم و نقشه 
میریزیم، برای یک جمعیت به نسبت بزرگ تر هم اصل بر برنامه ریزی بلندمدت و درست 
است. و در پایان کار هم باید بدانیم، این کمبود جمعیت عاقبت خوشی ندارد و موجبات از 

بین رفتن نسل و تمدن ایرانی را یکجا برایمان فراهم می کند.
الزم به ذکر است که بدانیم، پیر شدن جمعیت هم یکی دیگر از همان موجباتی ست که 
باالتر ذکر شد. ایرانِ ما اگر چه به عنوان جامعه ای جوان شناخته می شود، اما خب این 

گزارش ها و آمارهای وزارت بهداشت خبر می دهد از پیر شدنِ این جوان ها...
انفجار  به همان تجربه ی  کار،  به چاره ی  برسیم  این صحبت ها میخواهم  تمام  نهایت  در 
جمعیت در اواخر دهه 60 که با پیش بینی نکردن و نبود امکانات به پاسخگویی نیازهای 
اولیه ای امثال اشتغال، آموزش، مسکن و ازدواج این نسل روبرو بود و باعث بروز مشکالت 
زیادی برای دولت شد. و حاال چاره ، دقیقا در همین نقطه بحران است. برای جلوگیری از این 
هرج و مرج باید به برنامه ریزی های میان مدت، بلند مدت و قانون نویسی در این زمینه 
دست زد. و قطعا مهم ترین مساله در این زمینه، کارآمدی و برنامه ریزی دولت برای تامین 
نیاز های افراد جامعه و به دنبال آن افزایش جمعیت است. رسیدن به جمعیت آینده ساز و 
نجات از جامعه سالمند، هدفی ست که قطعا به همین تامین نیازها و کارآمدی برنامه های 

دولت بستگی دارد.
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همیشه درهمه ی زمان ها درهرحال مبحث جمعیت ورشدیاکاهش آن از مبحث های مهم جمعیتی 
داشته  رابه خود مشغول  اجتماعی  و  اقتصادی، سیاسی  اذهان محافل جمعیتی،  که همواره  بوده 

وپیامدهای آن ازجهت های مختلف بررسی شده است. 

برای هرکشوری در هرجای دنیا باتوجه به سیاست آن کشور افزایش یا کاهش جمعیت مبحث مهمی 
به شمار میرود به همین علت کشورها همیشه در سطح ملی، منطقه ایی و بین المللی درپی چاره 

اندیشی وبرنامه ریزی افزایش یا کاهش جمعیت و تاثیرات ان هستند. 

طبق حدیث معروف پیامبر اکرم:
قِْط ِّی أُبَاِهی بِکُمُ اَْلَُمَم یَوَْم اَلْقِیَاَمِة وَ لَوْ بِالسِّ تَنَاکَحُوا تَنَاَسلُوا تَکْثُرُوا فَإِن

 

پله پله تا جمعیت جوان ایرانی
فاطمه ملکی

ازدواج کنید تا صاحب فرزند شوید و نسل شما زیاد گردد. من در روز قیامت به زیادی افراد امتم – 
حتی به فرزند سقط شده – بر امت های دیگر مباهات می کنم.

خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند؛ واقعاً هم این جور است که 
اگر چنانچه تعداد ملّت مسلمان  حاال در یک کشور اسالمی مثل کشور ایران یا در فضای اسالمی 

مثل امّت اسالمی ،زیاد باشد، این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود دارد.

 

یعنی وقتی که جمعیت یک کشوری زیاد است، افراد صالح در آن  زیادترند، توانایی ها  بیشتر است، 
راقی تر است؛ این یک امرطبیعی است اگر  جمعیّت زیاد باشد، جمعیّت کم،  نیروی انسانی قهراً 

مقهور واقع می شود و همیشه تسلیم نظر جمعیت زیاد میشود.

امروز در دنیا آن کشورهایی که جمعیّت های زیادی دارند، به برکت آن به خیلی امکانات دست دارند 
که دیگر کشورهای کم جمعیت ازآن محروم هستند. برای مثال کشور چین وهند. با اینکه مشکالتی 
هم دارند امّا در عین حال خود این جمعیّت زیاد به عنوان یک ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، یک 
ارزش بین المللی برای آنها توانسته موفّقیّت هایی را به وجود بیاورد، بنابراین نسل یک کشور باید 

افزایش پیدا کند؛ تاکید همیشگی رهبر معظم انقالب برای افزایش جمعیت برای همین است. 

غربی  کشورهای  از  بعضی  در  دربیاید؛  فرهنگ  یک  به صورت  بهتراست  فرزند  افزایش  هرحال  به 
ـ  مانند امریکا،انگلیس خانواده ای پانزده تا بچّه دارند، بیست تا بچّه دارند و بابت این موضوع،  
تشویق هم می شوند و هیچ کس مذمّتشان نمی کند، امّا نوبت به کشور ما که می رسد، این طرف 

قضیّه تشویق می شودفرزندکمترزندگی بهتر. 

درسال های اخیر سیاست هایی برای جمعیت درنظرگرفته شده است که به چندنمونه ازانها اشاره 
میکنیم:

رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و 
حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح 

و کارآمد.

درنظرگرفتن تسهیالت مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای 
هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط.

تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصالح و تکمیل آموزش های عمومی درباره اصالت کانون 
خدمات  ارائه  و  ارتباطی  و  زندگی  مهارت های  آموزش   بر  تأکید  با  و  پروری  فرزند  و  خانواده 
تأمین  نظام  تقویت  و  توسعه  و  ایرانی  اسالمی-  ارزش های  و  فرهنگ  مبنای  بر  مشاوره ای 
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و  باروری  سالمت  جهت  در  پزشکی  مراقبت های  و  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  اجتماعی، 
فرزندآوری 

آسیب های  از  پیشگیری  و  جمعیّت  سالم  تغذیه  و  سالمت  تأمین  زندگی،  به  امید  ارتقاء 
اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست محیطی و بیماری ها

توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصالح، تقویت و سازگار کردن نظامات 
و  جامعه  نیازهای  با  تخصصی  و  حرفه ای  ـ  فنی  کارآفرینی،  عمومی،  آموزش های  و  تربیتی 

استعدادها و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد.

حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی 
زیربنایی،  از طریق توسعه شبکه های  و دریای عمان  بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس 

حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.

مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای 
ساز و کارهای مناسب.

و  ظرفیت ها  از  بهره گیری  و  گذاری،  سرمایه  و  حضور  برای  کشور  از  خارج  ایرانیان  تشویق 
توانایی های آنان.

همگرایی  و  وفاق  ارتقاء  و  انقالبی(  اسالمی،  )ایرانی،  ملی  هویت بخش  مؤلفه های  تقویت 
اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.

رصد مستمر سیاست های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین 
شاخص های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش های جمعیّتی و توسعه انسانی

همه این سیاستگذاری ها نشان دهنده این است که این مسئله تا چه اندازه مهم و حیاتی است 
و همه مردم و مسئوالن باید با جدیت تمام به این موضوع بپردازند و با بررسی مزایا و معایب این 

مسئله درست ترین راه را انتخاب کنند.

 درحالت کلی کم جمعیتی در کشور خطراتی،جدای از سالمندشدن جمعیت در پی دارد کم جمعیتی 
مسئله ساز است و در واقع از علل کم جمعیتی می توانیم به مهاجرت های بی رویه از مناطق پیرامونی 
هوا  و  زمین  بین  در  که  باشیم  داشته  روستاهایی  می شود  باعث  ببریم،که  نام  شهری  مناطق  به 
هستند،که نه می شود به آنها امکانات داد و نه می شود آنها را رها کرد.به این علت که آنقدر تعداد 
رفاهی  خدمات  کال  و  آب،برق،گاز  نمی توان خدمات  آنها  برای  که  است  کم  آنها  بین  در  جمعیت 
وجود  ایران  در  روستا  هزاران  نیست.در حال حاضر  به صرفه  اقتصادی  لحاظ  از  که  کرد،زیرا  ارائه 
دارد که به دلیل جمعیت کم دولت نمی تواند بودجه خدمات رفاهی به ایشان اختصاص دهد.از 
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طرف دیگر این مهاجرت ها بیشتر از میان جوانان به سمت مناطق شهری صورت می گیردکه موجب 
کم جمعیتی خطرناک می شود زیرا بیشتر جوانان و نیروی فعال که در سن کار هستند، به مناطق 
مرکزی می آیند که موجب می شود مناطق پیرامونی و شهرستان ها نیروی جوان خود را از دست بدهند 
که باعث می شود ترکیب سنی و جنسی شهرها و روستاهای پیرامونی به هم بریزد. در واقع سیستم 
به  اطراف  از طرف کشورهای  مهاجرت ها  بیشتر  است.که  پدیده خطرناکی  کالنشهرها  به  مهاجرت 
ایران صورت می گیرد.متاسفانه مهاجرت از اطراف برای ایران از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و امنیتی 
مشکل زاست. هرچه نسبت مهاجرت جمعیت خارجی باالتر برود،اینها به گروه های مسلط اجتماعی 
تبدیل می شوند که بعدها ادعای حق می کنند و به دنبال حقوق هستند و به تدریج این افزایش آمار 
مهاجرین ترکیب نژادی،فرهنگی،قومی کشورها را به هم می ریزد که تحت عنوان انتقال سوم جمعیتی 
نامیده می شود.« در پایان جمعیت مسئله ای نیست که بتوان به طور موقت به آن نگاه کرد بلکه باید 
به صورت یک سیستم به جمعیت نگاه کنیم، یک ساختاری که یک فرد خود سمبل یک جمعیت 
حساب می شود.همانطور که ما برای دوران کودکی،نوجوانی،جوانی و سالخوردگی یک فرد باید برنامه 
داشته باشیم،باید برای یک جمعیت بزرگ هم برنامه ریزی بلندمدت داشته باشیم و بدانیم کمبود 

جمعیت موجبات از بین رفتن نسل و تمدن را فراهم می کند.

 آحاد مردم باید فرزندآوری را بپذیرند و این وظیفه برعهده فرهنگ گزاران است.بسیاری از جوانان از 
ترس موانع اقتصادی،از آوردن فرزندان بیشتر گریزانند.اما در ابتدا باید فرهنگ درست شود، تشویق 
زوجین می توانند نقش پررنگی داشته باشند.در هیچ کشوری و هیچ قومی تغییر حاصل نمی شود مگر 
اینکه در زمینه فکر و اندیشه شان تغییر حاصل شود.اول باید مردم بپذیرند ازدیاد نسل یک موضوع 

حیاتی است و برای ادامه یک ملت مهم است. »پایداری یک تمدن به ازدیاد نسل است «

عوامل زیادی تاثیرگذار هستند بر عدم عالقه زوج ها به فرزندآوریِ زیاد، مهم ترین آنها که بر فرزند آوری 
آنها تاثیرگذاشته است،به ترتیب عبارتند از: عدم توانایی برای تامین هزینه های فرزند دیگر،تداخل 
فرزند آوری با عالیق، تفریحات،برنامه های کاری و تحصیلی،نگرانی نسبت به آینده فرزندان،اما در این 
میان تعدادی از زوج ها قرار دارند که تحت هیچ شرایطی عالقه به داشتن فرزند یا فرزند دیگر ندارند 

و یا نابارور می باشند.

 

   بایدراهکارهایی برای حل این مشکالت ارایه شود و  مسئوالن نظام باید در این زمینه توجه داشته 
باشند و همانگونه که رهبر انقالب نیز فرمودند درخصوص تاخیر در ازدواج، شغل، مسکن و دیگر 
مسائل جوانان باید مشکالت را ریشه ای حل کنیم و موضوع افزایش جمعیت را هم مد نظر داشته 
باشیم. بعد از حل ریشه ای نیازهای اساسی نسل جوان باید توقع افزایش نسل و فرزند را داشته 

باشیم به گونه ای که هر خانواده حداقل 2 تا 3 فرزند داشته باشد
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حاشیه نشینی ممنوع
معصومه تقوایی

پیامبر اکرم صلی هللا علیه وآله فرمودند:
فرزندی که در امت من به دنیا می آید،نزد من محبوب تر است از آنچه که خورشید برآن 

می تابد)همه جهان(

در حال حاضر تنظیم خانواده، جزو بهداشت باروری و بهداشت باروری، از مفاهیم حقوق 
بشری محسوب می شود. معموال جنبه ی حقوق بشری آن را به یک انگاره ی خاص و دغدغه ی 
می تواند  که  می دهد  پوشش  را  مسائلی  کشور  زیرا جمعیت  می کند  تبدیل  ملی  و  جهانی 
عامل ضعف و قدرت آن  کشور باشد، به همین دلیل مسئولین با کنترل جمعیت سعی در 
حفظ منافع کشور می کنند و با اجرای سیاست های الزمه افزایش یا کاهش جمعیت کشور 

را پیگیری می کنند.
 در کشور ما نیز همواره کنترل جمعیت مورد بحث و بررسی بوده است، همانطور که صعود 
آمار جمعیت در سال های 55 تا 75  نگرانی تامین خوراک و پوشاک و کار و مسکن و... را 
ایجاد کرد، اکنون که زنگ خطر کاهش جمعیت به صدا درآمده باعث دلواپسی هایی برای 
آینده کشور و امت اسالمی شده است که شاهد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر 
مبنی بر جوانی جمعیت بوده ایم وایشان بارها همگان را به خط مقدم جهت اقدام برای کنترل 
جمعیت فرا خوانده اند این امر موجب شده  است تا نهادها و سازمان های دولتی ومردمی 

بسیاری تالش کرده تا بتوانند در سمت وسوی فرمایشات رهبری گام بردارند.
در طول تاریخ وعرصه های گوناگون مشاهده کرده ایم ورود جنبش ها وپویش های مردمی در 
مسئله ای ،باعث تسریع در رسیدن به اهداف شده است. این جنبش مردمی می تواند به 
صورت محله محور باشد و در عرصه های گوناگون فرهنگی واجتماعی وسیاسی  فعالیت کند 
و این اقدامات از سوی مادحین وامام جماعت وهییت امنا صورت گیرد. با توجه به محبوبیت 
افراد مختلف در مراسمات مذهبی می تواند زمینه ی  پذیری و حضور  تاثیر  و  بزرگواران  این 

آگاهی تک تک افراد جامعه را فراهم سازد.
 ممکن است خطیب یا مادح با زیرکی و درایت به این مسئله بپردازد، و این ابتدای مسیر 

روشنگری ست و مستمع می تواند این آگاهی را به دیگران انتقال دهد.
ویا جبهه ی فرهنگی می تواند به طور تخصصی تر به طرح مسئله پرداخته و اقدام به ارائه ی 

راهکار و اجرای برنامه های استانی کند و هم چنین حلقه ی اتصال مردم ودولت باشد.
اما نهادهای مردمی می توانند تمرکز خود را بر جوانی جمعیت بگذارند و تولید محتوا و  و 
اجرا را به شکلی پیش ببرند که نتیجه ی آن اصالح تفکر غلطی باشد که رسانه های غربی 
ایجاد کرده اند و در عین حال می توانند به مطالبه گری مشکالتی که عدم فرزندآوری را در پی 

داشته اند، از مسوالن مربوطه بپردازد.
از طرفی ارتباطی که مسئولین برای حرکت با مردم می گیرند انگیزه بیشتری را برای مردم 
به وجود می آورد و بالطبع اخبار موثقی از بطن جامعه نیز به دست می آورند و در نهایت 
با همکاری نخبگان علمی می توانند به راه حل های اساسی در راستای حل مشکالت دست 
پیدا کنند و ان شاء هللا بتوانیم در محضر حضرت ولیعصر ونائبشان تلمذ کنیم وموثر در امر 

ظهور شویم...

فرزندبیشتر...ایران قوی تر
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عبارتی هر چه  به  از شاخصه های قدرت هر کشوروملت موضوع جوانی جمعیت است  یکی 
جمعیت یک کشور گسترده تر والبته جوانتر وکار آمدتر باشد،طبعا می توان اعتماد بیش تری 
به رشد وتحرک آن کشوردر حوزه های اعتقادی،علمی،فرهنگی وسایر پارامترهای توسعه داشت.
سال  ده  چند  طی  صنعتی  مختلف  کشورهای  پیشرفت  که  باورند  براین  جمعیت  کارشناسان 

گذشته به واسطه ی ظرفیت غنی نیروی انسانی آنها بوده است.
با این حال نیروی انسانی پربازدهی که عمدتاً جوان بوده با گذشت زمان کارآیی خود را از دست 
داده و باید جای خود را به جوان ترها بسپارند،حال آنکه مانند صد سال قبل دیگر نرخ زادو 
ولددر این کشورها مانند عصر کنونی نیست و سرعت رشد اقتصادی و علمی آنها نیز با کاهش 

میزان نیروی انسانی کاهش یافته است.
در ایران پس ازانقالب اسالمی شاهد افزایش جمعیت بودیم،به طوری که نرخ باروری کل ایران 
35سال قبل بیش از6فرزند بود.با این وجود در میانه ی دهه ی 60به دلیل کاهش توان بهره 
برداری از امکانات در مسائل اقتصادی سیاست تنظیم خانواده و کنترل جمعیت شکل گرفت 

که متهم اصلی کاهش جمعیت می باشد...
و این وضعیت به گونه آیی جلو رفت که از کوچکترین تا بزرگترین عضو خانواده شعار فرزند کمتر 
زندگی بهتررا حفظ شده بودند. و نتیجه این سیاست و شعارها این شد که نرخ رشد جمعیت 
ایران به29/1درسال1390نزول پیدا کرد وهم اکنون نرخ باروری به6/1رسیده است وپیش بینی 
می شود،با ادامه ی این روند از سال1409به بعدامار سالمندی به صورت نجومی افزایش یافته و 

تا سال1425یک چهارم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل دهند.

از قلم یک فعال فرهنگی

اهمیت موضوع جوانی جمعیت درنگاه رهبری ودولت
اهمیت افزایش وجوانی جمعیت در ایران به گونه ایی است که رهبرمعظم انقالب به طور مکرر 
وصریح در بیانات خود به آن اشاره می کنند،ایشان در سخنرانی نوروزی سال 99با بیان اینکه 
قوی شدن جزو هدف نهایی کشور ماست،خاطرنشان کردند،»فرض کنید امروز فقط جمعیت 
جوان کشور یکی از ابزارهای  قوت است،اینکه بنده زیاد روی موالید تاکید میکنم به خاطر این 
است که کشور ما امروز کشور جوانی است،اگر چنانچه موالید در این کشور به قدر الزم وبه قدر 
کافی تولید نشوند،که االن به قدر کافی نیست،چند صباح دیگر،چند سال دیگر نسل جوان در 

کشور کمیاب خواهد شد،ان وقت کشوری که در آن جوان کم است،پیشرفتش هم کم است.
یکی از ابزارهای قدرت حفظ اکثریت جوان در جامعه است.«ازطرفی رئیس جمهور نیز بارها از 
ابتدای کار در دولت تا به امروز بر موضوع افزایش جمعیت تاکید کردند،وبا عنایت به مشکالت 

اقتصادی موجود برای امر ازدواج وفرزندی آوری فرمودند:»ازدواج ازشما-مسکن ازما«
قانون جوانی جمعیت وحمایت از خانواده یکی از طرح های حامی خانواده وافزایش جمعیت 
کشور است،اگرچه این اولین گام جدی مسئوالن در راستای افزایش جمعیت است و می تواند 
مشوق ها وتسهیالت خوبی پیش روی بگذارد،اما نگرانی های برای اجرایی شدن آن وجود دارد.

در این راستا آقای امیر حسین بانکی پور)نماینده مردم اصفهان در مجلس و رئیس کمسیون 
مشترک قانون جوانی جمعیت وحمایت ازخانواده(با اشاره به  مسئله ی زوج های نابارور به عنوان 
زوج  و دویست هزار  میلیون  افزود،اکنون سه  قانون جوانی جمعیت  در  ازمسائل موجود  یکی 
نابارور در کشور وجود دارد واگر مشکل این زوج ها برطرف شود،جمعیت زیادی از آنها موفق به 
فرزند آوری می شوند،که اگر نصف زوج ها فقط صاحب دو فرزند بشوند،سه میلیون به جمعیت 

کشور افزوده خواهد شد.
وی در رابطه با توجه به مسائل اقتصادی اقداماتی همچون درمان زوج های نابارور تاکید کرد و 

اکنون در این قانون کل درمان تحت پوشش بیمه در آمده است.
وتاکید رهبر معظم انقالب در تیرماه سال ۹۹درجمع نمایندگان در بخشی از بیاناتشان خاطر نشان 
کردند،»در مقوله ی مسائل اجتماعی وامنیت،مسئله ی فرزند آوری و ازدیاد نسل بسیار مهم 
است،این موضوعی است که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کرده ام ،ولی متاسفانه!حاال 
که انسان نتایج را نگاه میکند،معلوم است که خیلی این تأکید ها تاثیر زیادی نداشته ،دستگاه 
از پیری جمعیت ترسید، حاال  های اجرائی بایستی بجد مسئله ی فرزندآوری را مهم دانسته و 
در  آدم  متاسفانه  هارا  کج سلیقگی  بعضی  است،اما  نداریم، دشمن،دشمن  کار  را  خارجی ها 
داخل مشاهده می کند،یک جایی خواندم که می گویند،آقا!پیری جمعیت اشکال ندارد،چطور 
اشکال ندارد؟یکی از پر فایده ترین ثروت های یک کشور،جمعیت جوان یک کشور است،که 
ما بحمدهللا از اوایل انقالب تا امروزبرخوردار بودیم،اگر بنا باشد برخوردار نباشیم،یقینا عقب 

خواهیم ماند.«
واقع  بگیردودر  است صورت  الزم  آیی  فرهنگ سازی گسترده  قانون  این  اجرای  برای  آخر  ودر 

تبدیل به مطالبه ی عمومی بشود.
رسانه ها باید در فرهنگ سازی این موضوع دقت کنند،تا به نتیجه برسد و انتظار از همگان می 

رود که نسبت به فرهنگ سازی قانون جوانی جمعیت وحمایت ازخانواده گام بردارند.

سهیال طاعتی
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خبر فوری

باتوجه به موضوعاتی که در متن }زن و محیط کار{ شماره قبلی نشریه به آن اشاره شد،ما 
مطالبه گری هایی چه درسطح خرد و چه درسطح کالن داشته ایم که درنتیجه این مطالبه 
گری اخباری مبنی بر پیشنهاد حلقه شهیده رقیه رضایی به معاونت های محترم توسعه و 
عمرانی برای تاسیس مهد کودک برای فرزندان کارمندان و دانشجویان در دانشگاه به ما 

رسید. 

در بخشی از متن این پیشنهاد آمده است:
عقیده بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که شخصیت انسان در 6 سال 
اول زندگی او شکل می گیرد. در این دوران کودک نیاز دارد به حضور فیزیکی مادر برای 
تکامل و رشد هرچه بهتر شخصیت و احساساتش. اما اکثر مادران شاغل ناچار هستند 
امر  شوند.این  حاضر  کارشان  محل  در  و  بسپارند  کودک  مهدهای  به  را  فرزندانشان  که 
موجب کاهش کارآمدی آنها در محل کارشان هم میشود زیرا بخشی از فکر و ذهنشان 

کنار فرزندشان باقی میماند. 
آسیب هایی بطور جدی در اغلب مهدکودک ها نیز دیده می شود، از جمله: 

• مربیان ناکارآمد  
• مهدهایی که فضا ندارند 

• آموزش رسمی در مهدکودک 
• تعامل ضعیف خانواده ها با مهدها 

• سلب اختیار از کودکان 
• تجاری شدن مهدهای کودک

تاسیس محلی  دانشجویان خواهان  و  کارمندان  اغلب  گفته شد  که  مواردی  به  توجه  با 
به عنوان مهدکودک در محل کاری و تحصیلی شان هستند که بتوانند در کنار اشتغال و 

تحصیل،وظیفه خطیر و مهم مادری را نیز به جا آورند. 

فاطمه افشار نجفی

 آسیب شناسی ایجاد مهد در محل کار 
این اقدام سراسر خیر و برکت است برای جامعه اسالمی ؛ البته شاید نگرانی هایی نیز وجود 
داشته باشد برای مثال رفت و آمد مادران به محل مهد و رها کردن محل کار؛ خوشبختانه 
در دو دهه پیش که دانشگاه مهدکودک داشت، هرگز شاهد چنین شرایطی نبودیم چرا که 
مراجعه مادران به مهد و دیدار با کودک موجب تشویش خاطر کودک شده و مایل است با 
مادر مهد را ترک کند لذا خود مادران برای ایجاد امنیت روانی کودک خود از چنین رویه ای 
خودداری می نمایند. همچنین با گذاشتن قوانین و مقررات رفت و آمد والدین می توان این 

مسئله را کنترل کرد.
تاسیس مهدکودک در دانشگاه،در راستای صحبتهای مقام معظم رهبری  است که فرمودند 

فضا را برای مادران شاغل نیز فراهم کنید.
از طرف دیگر ممکن است افراد با دیدن فراهم شدن زمینه های فرزندداری در محل تحصیل 
و اشتغال،کمی از دغدغه های ذهنی شان کاسته شود و میل بیشتری به فرزندآوری پیدا 

کنند.



کتاب »باید برگردیم«؛ ششمین جلد از مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت اثر 
صالح قاسمی است. دیدگاه های رهبر معظم انقالب اسالمی در راستای جمعیت، 
محوریت اصلی این کتاب است و همچنین در بستر این کتاب بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در موضوع جمعیت را مرور خواهیم کرد. کتاب حاضر در چهار فصل 
تدوین شده که نگارنده در فصل نخست به موضوع »جمعیت جوان و فرصت ها«، 
موضوع  به  سوم  فصل  در  تهدیدها«،  و  نسل  »تحدید  مقوله  به  دوم  فصل  در 
»سیاست های جمعیتی، بایدها و نبایدها« و در نهایت در فصل چهارم به موضوع 
»جمعیت جهان، مسلمین و غیر مسلمین« مورد بازخوانی و بررسی قرار داده است.

»یکی از خطراتی  که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می کند،  تن او می لرزد، 
مسئله جمعیت است. مسئله جمعیت را جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور دارد 
کاهش پیدا می کند. به جایی خواهیم رسید که دیگر قابل عالج نیست. یعنی مسئله 
جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حاال ده سال دیگر فکر می کنیم. نه اگر 
بیانات مقام  قابل عالج نیست.  پیر شدند، دیگر  بگذرد،  وقتی نسل ها  چند سال 
معظم رهبری )مدظله العالی( در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در 
العالی(  )مدظله  رهبری  راهبردی مقام معظم  منویات  دنبال  به   1392/09/19 تاریخ 
در باب تحوالت و نگرانی های موجود درباره جمعیت ایران اسالمی، کتاب پژوهشی 

»باید برگردیم« منتشر شد.«
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