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چكيده
جمعيت شناسى سياسى يكى از شاخه هاى جمعيت شناسى است كه شايد كمتر از سوى جمعيت شناسان به 

عنوان يك حوزه مطالعاتى ميان رشته اى مورد توجه قرار گرفته است.
جمعيت شناسى سياسى بر تاثير متقابل سياست و جمعيت تاكيد دارد. جمعيت مى تواند به عنوان ابزار سياسى 
در سطح محلى، ملى و بين المللى مورد استفاده قرار گيرد. از اين رو دولت ها سعى دارند تا با اتخاذ برنامه هايى 

عوامل جمعيتى را تحت كنترل خود درآورند.
نويسنده در اين مقاله، بعد از تعريف مفهومى جمعيت شناسى سياسى به پاره اى از مدل هاى نظرى در اين 
حوزه اشاره داشته و برخى چالش هاى روش شناختى را كه پيش روى اين حوزه قرار دارد را اجتناب ناپذير مى 
ــت و جمعيت تمركز داشته اند از  ــنده ضمن تاكيد بر اينكه معدودى از محققان بر تعامل ميان سياس داند. نويس
توجه اخير به اين مسائل ابزار خشنودى كرده و فهرستى درخور از مطالب انتشار يافته را ذكر مى كند. در ادامه، 
سعى مى شود به شيوه اى اجمالى چند سوال مهم جمعيت شناسى سياسى مورد توجه قرار گيرد. پرسش هاى 
كليدى كه در اين مقاله به آنها پرداخته مى شود به شرح زير است: آيا حجم جمعيت مهم است؟ آيا ساختار سن 
مهم است؟ آيا تركيب جمعيت مهم است؟ و آيا تعامل جمعيت شناختى بين مهاجرپذيرى و بارورى مهم است؟

واژگان كليدى: نيروى هاى سياسى، تركيب جمعيت، ساختار سنى، حجم و رشد جمعيت، مهاجرت، بارورى
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اين مقاله گفتاري بر روابط پيچيده ميان جمعيت شناسي و نيروهاي سياسي است. گسترة اين روابط هم داخلي 
و هم بين المللي است و شامل هر دو سوي عليت فرضي است: چگونه تغيير جمعيت بر سياست تأثير مي گذارد، 

و چگونه نيروهاي سياسي بر الگوهاي جمعيتي تأثير  گذارند.

چارچوب مفهومي
جمعيت شناسي سياسي هم به عوامل تعيين كننده سياسي و هم به پيامدهاي سياسي تغيير جمعيت مي پردازد. 
اين موضوع به سرعت در محافل سياسي و دانشگاهي اهميت روز افزون يافته است، با وجود اين جمعيت شناسي 
سياسي تا حدي به طرز سؤال برانگيز در مرز علوم سياسي و جمعيت شناسي قرار گرفته است. بدين طريق هم از 
سوي جمعيت شناسان و هم از سوي انديشمندان علوم سياسي مورد كم توجهي قرار گرفته است. بهترين تعريف 

جمعيت شناسي سياسي تعريف وينر(1971) است:
ــي؛ حجم، تركيب و توزيع جمعيت را در ارتباط با دولت و سياست مورد مطالعه قرار  ــي سياس جمعيت شناس
ــي سياسي به پيامدهاي سياسي تغيير جمعيت، بويژه تأثيرات تغيير جمعيت بر حسب  مي دهد. جمعيت شناس
تقاضاي دولت، بر عملكرد آن، توزيع قدرت سياسي در داخل كشور، و توزيع قدرت ملي بين كشورها مي پردازد. 
ــي تغيير جمعيت، بويژه علل سياسي تحركات  ــي همچنين عوامل تعيين كننده سياس ــي سياس جمعيت شناس
ــاختار و عملكرد دولت و سياست هاي عمومي كه به تأثير بر  جمعيتي، رابطة تركيب هاي مختلف جمعيت با س
حجم، تركيب و توزيع جمعيت معطوف هستند، را مورد بررسي قرار مي دهد. در نهايت، در مطالعه جمعيت شناسي 
ــتن واقعيات و آمارهاي جمعيتي از قبيل باروري، مرگ و مير و مهاجرت كافي نيست، بلكه  ــي صرفاً دانس سياس

بررسي دانش و نگرش هاي مردم و دولت نسبت به مسائل جمعيتي نيز حائز اهميت است. 
ــزاوار توجه جدي است، اغلب دانشمندان علوم  ــلّم وينر كه جمعيت شناسي سياسي س به رغم اين ادعاي مس
سياسي تمايل چنداني به مطالعه دو عامل جمعيتي يعني باروري و مرگ و مير از خود نشان نداده اند و سهم اندكي 
در اين امر داشته اند. با اين حال معدودي از آنها سهم بسيار مهمي در مطالعه عامل سوم يعني مهاجرت، در هر دو 
حوزة داخلي و بين المللي با تأكيد بر مهاجرت بين المللي داشته اند. اين امر تا حدودي به دليل اهميت ابعاد امنيت 
است كه مي تواند در زماني كه تحركات وسيع جهاني بر انسجام جوامع تأثير گذاشته و تعارض اجتماعي و سياسي 
جديدي هم در داخل و هم بين كشورها بوجود مي آورد، آشكار شود. افزون بر اين ها، مهاجرت بين المللي، بنا به 
تعريف، تابعي از نظام جهاني كشورهاي مستقل شامل آن است، همچنان كه معاهدات و سازمان هاي بين المللي 

آن را تصريح مي كنند، و به شدت تحت تأثير سياست هايي است كه دولت هاي ملي اتخاذ مي كنند.
عناوين مهم در جمعيت شناسي سياسي(كه تنها محدود به آنها نيست) به شرح ذيل است:

• اثرات ميزان هاي متفاوت رشد داخلي جمعيت بر نيروي انساني نظامي 
• پيامدهاي سياسي و خط مشي  تغييرات حجم، ساختار سني و تراكم جمعيت، از قبيل اختالف ميان اجتماعات 
قومي و مذهبي و تأثير آنها بر روابط داخلي اجتماعي و سياسي، روابط مركزي- بومي، نابرابري منطقه اي درآمد، 

و نمايندگي سياسي
• پيامدهاي سياسي مهاجرت درون و برون مرزي.
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• سياست هاي دولت به منظور تأثير بر حجم، تركيب، توزيع و ميزان رشد جمعيت.

مدل هاي نظري
نوشته هاي نظري در جمعيت شناسي سياسي به طور قابل توجهي سابقه طوالني و شجره اي چشمگير دارد. 
ــي پرداخته اند(هرچند كه اين عنوان را به آن نمي دهند) شامل بسياري  ــي سياس ــاني كه به جمعيت شناس كس
ــطو و ابن خلدون  ــتان، و نيز افالطون، ارس ــي، از جمله چين باس ــي و اجتماع ــته سياس از نظريه پردازان برجس
مي شود(1988 تيتل بام). اخيراًَ نظريه پردازان و دست اندركاران سياسي همچون توماس جفرسون ارتباط نزديكي 

بين تراكم جمعيت و ماهيت زندگي شهري و سياسي را ترسيم كرده است.
در حيطه علم اقتصاد، نظريه پردازان اقتصادي از قرن16 به بعد الگوهاي جمعيتي را به عنوان عناصر بحراني 
رونق اقتصادي و ثبات سياسي توصيف كرده اند. نظريه پردازان مركانتيليستي [طرفدار سياست موازنه اقتصادي] 
ــان را با افزايش باروري و  ــاهان آن روزگار توصيه كردند كه قدرت و ثروت قلمروش اروپاي قرن 16 و 17 به پادش

تحديد مهاجرت ( به خارج) اتباعشان افزايش دهند. 
در مقابل، مخالفان روشنگري، يعني فيزوكراتهاي بازار آزاد، اعالم كردند كه زمين منبع اوليه ثروت است، نه 
جمعيت. متفكران آرماني قرن 18، ديدگاه هاي مركانتيليست و فيزيوكرات را نپذيرفتند. آنها استدالل كردند كه 

آنچه در واقع اهميت داشته، حجم جمعيت يا مساحت زمين نبوده بلكه توزيع عادالنه منابع است. 
نظريه  اقتصاددانان كالسيكي چون  آدام اسميت، ديويد ريكاردو و توماس مالتوس كه در اواخر قرن 18 و اوايل 
ــاورزي با افزايش كار و سرمايه گذاري كم خواهد  ــدند، اين بود كه بازده كش قرن 19 بر تئوري اقتصادي چيره ش
شد و اينكه بازار آزاد افزايش جمعيت را به طور خودكار تنظيم خواهد كرد. بخصوص مالتوس به تأثير منفي رشد 
ــت جامعه توجه بسيار داشت. بحث هاي وي بيشتر درباره ازدواج  بي رويه جمعيت بر افزايش فقر طبقات فرودس
معوق و تجرد قطعي بود تا مداخله هايي مثل جلوگيري از بارداري و سقط جنين، چرا كه آنها را «غيرطبيعي» و 

«گناه» مي دانست .(1988 تيتل بام) 
عالوه بر آن، در اواخر قرن 19، نظريه پردازان ماركسيسم لنينيسم علناًَ اظهار داشتند كه هر سطحي از جمعيت 

تا زماني مي تواند پايدار بماند كه نظام سوسياليستي منجر به توزيع برابر ثروت و درآمد شود.  
طي دهه 1930، بسياري از دانشجويان علوم سياسي و اقتصاد، نظريه هاي علّي را بسط دادند كه به «ركود بزرگ» 
ــد. ركود بزرگ شامل دوره اي بود كه ميزان باروري عموماًَ پايين بود و تعارض نسلي تهديد كننده اي  ــوب ش منس
كه پيش بيني كرده بودند عبارت بود از تداوم كوچكي جمعيت جوان نسبت به جمعيت سالمند كه نگران كننده 
بنظر مي رسيد. در عين حال، سياستمداران چپ و راست خطرات استراتژيك و نظامي را به همان اندازه ناشي از 
باروري پايين ديدند. شوروي به رهبري استالين، آلمان به رهبري هيتلر، و ايتاليا به رهبري موسوليني سياست ها 

و برنامه هاي ويژه اي براي تشويق مردم به افزايش باروري اتخاذ كردند 
به دنبال پايان جنگ جهاني دوم، دانش پژوهان آمريكايي(اقتصاددانان، جمعيت شناسان، زيست شناسان) شروع 
به نوشتن تحليل هاي نظري و تجربي كرده و اثرات منفي بالقوه رشد سريع جمعيت در كشورهاي در حال توسعه 

را بر توسعه اقتصادي، ثبات سياسي و رفاه انساني توصيف كردند.  
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ــد، تا دهه هاي 1980 و  ــم هاي قديمي در باب جمعيت، كه در باال توصيف ش ديدگاه هاي ماركسيسم لنينيس
1990 پايدار بود اما بعد از آن زمان از سوي رهبران چين كمونيست رد شد. آنها به اين نتيجه رسيدند كه رشد 
بي رويه جمعيت، آينده سوسياليسم را تهديد مي كند. جالب اينجاست كه تقريباً در همان زمان، نظريه پردازان 
سياسي آمريكا (جناح راست جديد) به بسياري از بحث هاي ماركسيسم- لنينيسم هاي قديمي (مركانتيليسم ها 
ــت ايمان آوردند؛ براي  ــه اندكي بيشتر حائز اهميت اس ــائل جمعيتي في نفس و آرمانگراها) مبني بر اين كه مس
روشنفكران راست جديد، فقر نتيجه دخالت سياسي در اقتصاد بود(دولت گرايي اقتصادي) و فقط از طريق استقرار 
يك نظام صحيح اقتصادي «بازار آزاد» مي تواند فرو نشانده شود. در چنين نظامي، حجم جمعيت خود بخود تنظيم 

خواهد شد.

چالش هاي روش شناختي
ــد و مورد توجه  ــى مطرح ش ــى سياس ــائلي تحت عنوان جمعيت شناس به رغم اهميت نظرى و عملى، مس
جمعيت شناسان و دانشمندان علوم سياسى قرار گرفت. از آنجا كه اكثر جمعيت شناسان بر مسائل داخلي نظام 
جمعيتي باروري، مرگ و مير، مهاجرت و تركيب سني متمركز شده اند شايد به خاطر اين كوتاهي بخشيده شوند. 
عالوه بر اين، جمعيت شناسان مشهور زيادي به مسائلي تحت عنوان «سياست جمعيتي» از جمله مؤلفه هاي پايدار 

تصميم گيري سياسي، توجه داشتند. 
ــت باشد پس مشابه اين  ــي مهمي است درس ــي داراي ابعاد سياس ــئله كه عوامل جمعيت شناس اگر اين مس
بي توجهي از سوي كارشناسان علوم سياسي عجيب تر است. اما روابط علّي بين جمعيت شناسي و علم سياست 
به همراه بسياري از متغيرهايي كه همواره دخالت دارند همچنان براي بسياري از دانشمندان علوم سياسي مبهم 
مانده است. در حالي كه شايد مسئله اين باشد كه نسبت باالي جمعيت جوان به طرف اغتشاش سياسي گرايش 
دارند، ولي اين اغتشاش بيشتر از طريق رجوع به شكاف هاي ناشي از صنعتي شدن يا ميزان هاي باالي بيكاري 
ــني. عالوه بر اين، در طول دوره پس از جنگ جهاني دوم، كارشناسان علوم سياسى  ــود تا تركيب س بيان مي ش
غربى توجه خود را بيشتر بر الزام هاي امنيتى جنگ سرد متمركز كرده اند، موضوعي كه در آن متغيرهاى جمعيتى 

پيش پا افتاده به نظر مى رسيد.
ــياري از دانشمندان علوم سياسي و ديگر عالقه مندان به نظريه هاي اجتماعي و سياسي،  بااين حال، براي بس
در وهله اول بخاطر اندازه گيري هاي حاصل از سرشماري و آمار حياتي، حوزه جمعيت شناسي گاهي اوقات تا حد 
زيادي غيرنظري و بيشتر تجربي به چشم مي آيد. در واقع، منصفانه اين است كه بگوييم بسيارى از دانشمندان 
علوم اجتماعى تا حد زيادى  از نظريه و روش هاي جمعيتى غافل  اند و جمعيت شناسان را به عنوان پردازشگران 

فني و كندذهن اعداد مي بينند.
اين دور از حقيقت است، چرا كه درست برعكس، جمعيت شناسى(به همراه رشته هاي مرتبط مانند اپيدمولوژي 
و علوم آماري) برخى مدل هاى پيچيده و رياضياتي را در هر رشته اى كه به پيچيدگى هاى رفتار انسان مي پردازد، 
ــبات و معادالت پيچيده را براي مدل سازي  ــط داده است. حوزه معروف به «جمعيت شناسى محض» محاس بس
شيوه هايي بكار مي گيرد كه در آن تغييرات ميزان بارورى و مرگ و مير بر حجم، ساختار سني، و ميزان  «ذاتي» 



106

فصلنامه جمعيت. تابستان91

جمعيت شناسي سياسي ميشل اس. تيتل بام

تغيير در جمعيت هاي انساني فرضي تأثير مي گذارد. تقريباًَ تمام جمعيت شناسان به طور معمول ميزانهاي تصنعي 
ــني باروري مانند ميزان  باروري كل دوره را به كار مي برند و از طريق شاخص هايي مانند  ــده س ــتاندارد ش يا اس
ميزان ويژه تجديد نسل به تأثيرات تركيبي باروري و مرگ و مير مي پردازند. «جدول عمر» كه توسط آمارگران 
و جمعيت شناسان ايجاد شده و از داده هاى تجربى و يا تكنيك هاى پيچيده برآورد ترسيم شده است خالصه اى 

رسمى از احتماالت فرضي وقوع مرگ در هر سن، ارائه مى دهد.
در عين حال، منصفانه است كه بگويم هيچ مدل جمعيتى تا به امروز در پيش بينى صحيح تغييرات بلند مدت 
ــت كم در جمعيت هاى انسانى كه كنترل داوطلبانه فرزند آوري به طور گسترده استفاده شده، موفق  بارورى، دس
نبوده اند. نظريه ها و پيش بيني هايي كه مالتوس در اوايل قرن 19 ارائه كرد طي آن دوره تأثيرگذار، به دليل اينكه 

از لحاظ تجربي نادرست بودند از سوي اكثر جمعيت شناسان به جز معدودي از آنها رد شد. 
از دهه 1930 تا دهه 1970، اكثر جمعيت شناسان از صورت بندي موسوم به «نظريه گذار جمعيتي» استقبال 
ــان مي دهد كه يك تبيين كافي از تغييرات اساسي در  ــده روندهاي اقتصادي و اجتماعي را نش كردند كه ادعاش
اروپاي غربي از سطح باروري زياد و مرگ و مير زياد به سطح باروري كم و مرگ و مير كم در طول دو قرن پيش، 
بدست مي دهد. اما در طول دهه 1970، زماني كه «مطالعه باروري پرينستون» ابتدا درصدد برآمد با بهره گيري 
از مجموعه  داده هاي تاريخي قابل تطبيق، كه به سختي گردآوري شده بودند، به طور عملي و دقيق نظريه گذار 
جمعيتي را بيازمايد، ثابت شد كه روساخت نظريه مزبور براي توضيح كنترل زماني و سرعت كاهش باروري در 
اروپا كافي نيست. با اين حساب، دانشمندان علوم سياسي را از بابت اين نتيجه گيريشان كه جمعيت شناسي «فاقد 
نظريه» است مي توان بخشيد، دست كم به اين خاطر كه اين نظريه مي توانست روندهاي باروري انساني را توجيه 

و پيش بيني كند.
چالش روش شناختي ديگر پيش روي كسانى است كه مايل به تجزيه و تحليل اثرات سياسى تغييرات جمعيتى 
هستند. به عبارت ساده تر، پيامدهاى سياسى جمعيت شناسي به همان اندازه كه به بينش تحول جمعيت شناختي 
بستگي دارد به واقعيت جمعيت شناختي نيز بستگي دارد. بينش ها ممكن است در طول زمان به شدت تغيير كنند 
و ممكن است تفاوت قابل مالحظه اى ميان نخبگان و عموم مردم باشد، از اين رو تالش هايي كه براي ارتباط دادن 
داده هاى كّمى تحول جمعيت شناختى به رفتار سياسى صورت مي گيرد بايد با متغيرهاي مداخله گر مبارزه كنند 
تا مشخص شود كه تحوالت تا چه ميزان در نگرش مردم و نخبگان منعكس مي شود. اين واقعيت ها براي اطمينان 

مهم هستند، اما تا جايي كه بينش ها اجازه مي دهند. 
ــكالت روش شناختى همراه با تالش  به منظور فهم عوامل سياسى تغيير جمعيت امرى  در نهايت، وجود مش
اجتناب ناپذير است. براي مثال، از دهه 1950 دولت هاى زيادى از كشورهاى در حال توسعه سياست هايى براى 
ُكند كردن رشد سريع جمعيت اتخاذ كرده اند. بيشتر اين كنترل، بر تأمين يارانه روش هاي ايمن و مؤثر كنترل 
داوطلبانه بارورى متمركز شده است (اگر چه در برخى موارد مثل هند تحت شرايط اضطرارى و ظاهراًَ در برخى از 
مناطق چين، با اعمال زور). در حاليكه تحليلگران برنامه هاي تنظيم خانواده داوطلبانه به اين نتيجه رسيده اند كه 
بسيارى از اين برنامه ها، نه همه آنها، در تسريع و تقويت كاهش بارورى مؤثر بوده است، برخى از منتقدان تأكيد 
مي كنند كه كاهش بارورى ثبت شده، به لحاظ روش شناختى، ممكن است بدون چنين برنامه هايى اتفاق افتاده 
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باشد و از اين رو نمى توان ادعا كرد كه توسط آنها ايجاد شده است. 
ــر مرزهاي  ــئله كه برخي مهاجرت هاي بزرگ در سراس ــر اين مس به همين ترتيب، همچنان اختالفاتي بر س
بين المللي ناشي از تصميمات سياسي دولت است وجود دارد (مثَالً عزيمت صدها هزار نفر از كوزوويي ها به آلبانى 
و مقدونيه در سال 1999). هنوز موارد ديگرى از حركت هاى توده اى وجود دارد(مثَالً عزيمت كوبايى ها و هائيتى ها 
به آمريكا) كه بعضي آن را به عوامل سياسى نسبت داده اند، در حالى كه بعضي ديگر استدالل مى كنند كه علل 

صرفاًَ اقتصادى يا محيطى باعث آن شده است. 

نمونه هاي پژوهش
همانطور كه پيشتر اشاره شد، با اينكه شمارى از پيشگامان سرشناس از جمله وينر و زولبرگ از مدت ها پيش 
ــن بينانه اي ارائه داده اند، اما تا همين اواخر تنها تعداد كمى از محققان توجه  ــمند و روش تجزيه و تحليل ارزش
خود را بر تعامل ميان تحول جمعيت شناختي و سياست متمركز كرداند. خوشبختانه، در طول بيش از 15 سال 
گذشته توجه به اين قبيل مسائل دوچندان شده است. فهرستي ناتمام از نشرياتي كه ارزش چنين تالش هايى 
را نشان مى دهد عبارتند از: اندرسون و فينبرگ(2001) تحليل سياست هاي سرشمارى، برابكر(1996) مطالعه 
ناسيوناليسم در اروپا، هانتينگتون(1996) كتاب «برخورد تمدن ها »، كافمن(1998) بحث تقسيمات قرن بيستم 
و انتقال جمعيت، كندى(1994) نگاه پيشتاز به چالش هاي قرن بيست و يكم، نيكيپورك(2000) ارزيابى ارتباط 
بين امنيت و روند هاي جمعيتي؛ پترسن(1987) تحليل سياست جمع آورى داده هاى قومى؛ راسل(1988) مطالعه 
ــت مهاجرت در كويت، تايتل بام و وينر(1985) تحليل اثرات سياسى بارورى پايين و بارورى  ــي و سياس خط مش
هنگامى كه با مهاجرت باال همراه است، ويل(1998) ارزيابى نقش دولت در مهاجر پذيري. وينر(1971) تحليل 
پيشگام جمعيت شناسى سياسى؛ تحليل هاى گوناگون در كتاب جمعيت شناسى و امنيت ملى با ويرايش وينر و 
راسل(2001)، وينر و تايتل بام(2001) مطالعه جمعيت شناسى سياسى و مهندسى جمعيتى و زولبرگ، سوركه و 

اگايو(1989) مطالعه الگوهاى پناهندگي و منازعه.

دورنماى آينده
ــى وجود دارد كه مى تواند بطور سازنده و با جزئيات بيشترى در  ــوال مهم در جمعيت شناسى سياس چند س
تحقيقات آينده اين حوزه مورد توجه قرار گيرد. پرسش هاى كليدى تحليلى به شرح زير است: آيا حجم جمعيت 
ــت؟ و آيا تعامل جمعيت شناختي بين  ــت؟ آيا تركيب جمعيت مهم اس ــاختار سن مهم اس ــت؟ آيا س مهم اس
مهاجرپذيري و بارورى مهم است؟ در آخرين بخش از اين مقاله، هر يك از اين سؤاالت تحليلى مورد بررسي قرار 

خواهد گرفت.

آيا حجم جمعيت اهميت دارد؟
همانطور كه پيشتر اشاره شد، يك بينش قديمي وجود دارد و آن اين است كه قدرت بين المللى دولت(نظامى، 
اقتصادى، سياسى) به طور مستقيم به حجم جمعيت مربوط است. چنين ديدگاهي به دوران باستان بر مي گردد 
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اما در عصر مدرن، در ميان روشنفكران و رهبران سياسى همه مسلك هاي سياسى در فرانسه فراگير شده است. در 
پي شكست جنگ ويرانگر دهه 1870 فرانسه و پروس، نخبگان فرانسوى در صدد برآمدند تا ناكامي هاي نظامى و 
اقتصادى ملي خود را به آنچه كه خودشان آن را عدم تعادل فاجعه بار بارورى پايين فرانسه در برابر رشد جمعيتى 
سريع آلمان توصيف كردند نسبت دهند (نكته جالب و پيچيده زمانى است كه روندهاي جمعيتى اخير فرانسه - 
آلمان مقايسه شود). در اوايل دهه 1890، روشنفكران فرانسوى، از جمله اميل زوال، اتحاد ملى براى رشد جمعيت 

فرانسه را پايه ريزي كردند. (تايتل بوم و وينتر 1985: 38-27)
ــرعتي چندبرابر افزايش يافت. پس از جنگ  ــتم مانند يك تودة جنگي با س اين نگراني در دهه اول قرن بيس
ــت وزير، در مباحثه پارلماني 1919 درباره تصويب پيمان ورساى به شرح زير  جهانى اول، ژرژ كليمينكيو، نخس
سخن گفت: اين پيمان نمى گويد كه فرانسه بايد به فرزند آوري متعهد باشد، اما اين موضوع اولين چيزى است كه 
بايد به آن پرداخته شود. بنابراين اگر فرانسه به خانواده هاى پرجمعيت پيشين بازگردد، مى تواند هر بندي را كه 
بخواهد در پيمان قرار دهد، و همه اسلحه هاي آلمان را بگيرد. و هر آن چه كه دوست دارد انجام دهد. فرانسه از 

دست خواهد رفت زيرا كه فرانسوى ها بيشتر نخواهند شد(تايتل بوم و وينر 1985 : 27).
ــيد كه ركود جمعيت در آن كشور نيازمند تجديد تسليحات  ــه به اين نتيجه رس در دهه 1930 دولت فرانس
خودكار و عقب نشيني از تسليحات خط ماگينوت (Maginot Line) است. پائول رينولد، وزير سرشناس دولت 
وقت، با اشاره بر اين نكته كه «تنها يك عامل وجود دارد كه بر همه  عوامل مسلط است و آن عامل جمعيتي است» 

به بحث درباره تجديد تسليحات خودكار پرداخت. (تايتل بوم و وينتر 1985: 37)
نگراني هايي كه ميان رهبران وقت فرانسه وجود داشت، اكنون عالوه  بر فرانسه بر اروپا نيز سايه افكنده بود. ژاك 
شيراك رئيس جمهور، كه در آن زمان شهردار پاريس بود، در مصاحبه اي در سال 1984 در روزنامه جناح چپ 
آزاديخواه چنين گفت: « دو خطري كه آهسته در جامعه فرانسه رخنه مي كند دموكراتيزه شدن اجتماعى و افت 
جمعيت شناختي است.... اگر شما به اروپا و سپس به قاره هاى ديگر نگاه كنيد، مقايسه وحشتناك تر است. از لحاظ 
جمعيتى، اروپا از هم اكنون تا بيست سال ديگر يا بيشتر در حال اضمحالل است. كشورهاى ما خالى خواهد شد. 

توان تكنولوژيك ما مهم نيست، ما از بكارگيري آن عاجز خواهيم شد»(1984 آزادى : 1).
مشكالتي از اين دست تنها منحصر به فرانسه نبود. طي دهه 1930، آلمان به رهبري نازيسم و اتحاد جماهير 
شوروي به رهبري استالين به داليل كامًال نظامي و استراتژيك، سياست هاي قوي در جهت افزايش ميزان باروري 

اتخاذ كردند.
در ديگر كشورهاي صنعتي شده از قبيل استراليا و كانادا، نگراني هاي استراتژيك درباره كاهش باروري به اتخاذ 
سياست هايي در جهت افزايش جمعيت، ولي كامًال متفاوت از اروپا، منجر شد. در جنگ جهاني اول، ويليام (بيلي) 
هيوز نخست وزير استراليا، به مردم كشورش درباره «جمعيت دار شدن يا نابودي» تذكر داد. در جنگ جهاني دوم 
نخست وزير كورتين هشدار داد كه با توجه به نزديكي استراليا به كشورهاي پرجمعيت آسيايي امنيت استراليا 
نيازمند يك جمعيت 30 ميليوني است. اساس هدف كورتين از جمعيت 30 ميليوني در غبار تاريخ محو شد. اما 
ــتراليا در آن زمان 7 ميليون بود، كامًال روشن است كه افزايش باروري نمي توانست كافي  از آنجا كه جمعيت اس
باشد، از اين رو اكثر نخبگان سياسي استراليا هماهنگ با سياست هاي «استرالياي سفيد» كه از اوايل دهه 1990 
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ــت هايي كه فعاالنه به ترويج و حمايت مالي از مهاجرپذيري گسترده بويژه از  ــت، از سياس ــمه گرفته اس سرچش
انگلستان و بعضاً از ساير كشورهاي اروپايي مي پرداخت استقبال كردند.(الينز، 1992: 199)

در كانادا، ويلفرد الرير، نخست وزير، با خوشحالي پيش بيني كرد كه تا سال 1904 در زمان حيات مخاطبانش 
60 ميليون كانادايي (يعني 10 برابر افزايش) وجود خواهند داشت (گودرهام 1a :1995) از آن پس، سياستمداران 
كانادايي زيادي تا مدتها اعالم كردند كه جمعيت كانادا بايد حداقل نزديك به 30 ميليون نفر افزايش يابد. مشابه 
استراليا، منشأ اين هدف در كانادا نيز نامعلوم است، اما به ندرت به چالش كشيده شد(تريمپ 1998)كانادا هم 
مانند استراليا تالش هاي خود را در اين مسير بر روي يك سياست جذب فعال مهاجر (به داخل) متمركز كرد. به 
ــال 1980 يك گروه كارشناس كه توسط دولت تشكيل شده بود، مشوق هاي پر هزينه مالي را به  هر حال، در س
منظور باالبردن باروري، به لحاظ استراتژيك، ضروري دانست. گروه كارشناس پرسيدند كه آيا حفظ جمعيت به 
اندازه دفاع ملي اهميت ندارد؟ شايد به اندازه اي كه براي اولي زمان صرف شده مي تواند براي دومي هم صرف شود؛ 

در بلند مدت، حمايت از جمعيتي كه در حال ناپديد شدن است هيچ فايده اي ندارد.(دولت كانادا 1984: 5-8)
ــتند. استدالل معدودي از طرفداران، عمدتاً از جناح  ــعي در پنهان كردن اين نگراني ها داش در آمريكا، افراد س
راست جديد(سيمون1981)، اين بود كه غرب هم به لحاظ شرايط نظامي و هم اقتصادي دست به «خودكشي 
جمعيتي آهسته» زده است. مدافع سرسخت اين ديدگاه بن واتينبرگ، روزنامه نگار سياسي يك بنگاه اقتصادي 
محافظه كار آمريكا است. در كتابي به يادماندني با عنوان«كمبود تولد» كه خود نويسنده از آن با نام «رساله جنجال 
برانگيز» ياد مي كند(واتينبرگ 1989: 10) و همچنين در بسياري از نوشته هاي حزب ملي، استدالل وي چنين 
است كه باروري زياد در كشورهاي كمونيستي صنعتي جهان به استيالي بيشتر آنها نسبت به غرب تا سال 2085 

منجر خواهد شد. 
در كتاب اجمالي منتشر شده در گزارش كنگره سال 1987، درباره فايده چنين پيش بينى هاى بلندمدت به 
شرح زير نوشتم: يك تفكر اين است كه ... كارشناسان علوم سياسى چه تدابيري را براي حفظ عزم ملى و اتحاد 
ــت كه، اگر واتينبرگ در 100 سال پيش، در زمان  ــيده اند، تفكر ديگر اين اس نظامى براى يك قرن كامل انديش
حكومت تزار روسيه و انگليس، نوشته مي شد در مورد توان نسبى ناتو و پيمان ورشو در سال1987 چه پيش بيني 

مي كرد؟ (تايتل بام1987)
ــد كه تعدادي از كتاب هاي با افق هاى زمانى طوالنى نادرست اند. پيمان ورشو(و در نهايت  ــرعت ثابت ش به س
اتحاد جماهير شوروى به خودى خود) در بين هرج  و  مرج سياسى و اقتصادى فقط در عرض چند سال از  انتشار 
آن در 1987 منحل شدند. هنوز با وجود اين شبهه، ادعاهاى واتينبرگ توسط رهبران سياسى آمريكا، همراه با 
تأييد مشتاقانه از سوي سناتور وقت، دانيل پي. موينيهن، نماينده سابق سازمان ملل متحد، جين جى كرك پاتريك 
ــتقبال قرار گرفت.  ــت جمهورى مالكم اس. فوربس، جي. آر به اندازه قابل توجهي مورد اس ــابق رياس و نامزد س

(واتينبرگ 1989: 177)
ــواهد تجربى در مورد اين مطلب موجود است، قطعاًَ حاصل بررسي ها، مطالب متنوعي خواهد  تا حدى كه ش
ــطوح معين توسعه اقتصادى، دولت هاى كشورهاى  ــت كه در بين س بود. به لحاظ قدرت نظامى اوليه، واضح اس
پرجمعيت تر به طور متوسط بيشتر از كشورهاى كوچك كه از قدرت كمى برخوردارند، قادر به بهره بردارى بيشتر 
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از منابع مورد نياز خواهند بود. با اين حال، تنها دو كشور مرفه و توسعه يافته(آمريكا و ژاپن) در ميان 10 كشور 
پرجمعيت در صدر قرار دارند. كشورهاي پرجمعيت ديگر همگي كشورهايي با درآمد نسبتاًَ پايين هستند، به عنوان 

مثال، چين، هند، اندونزى، برزيل، پاكستان، فدرال روسيه، بنگالدش و نيجريه. 
يقيناًَ دولت هاي همه اين كشورها مى توانند نسبت به زماني كه آنها همان درآمد سرانه را اما با جمعيت كمتر 
فراهم كنند، بودجه هاى ملى بيشتري در اختيار داشته باشند. عالوه بر اين بسيارى از كشورها(چين، هند، برزيل، 
پاكستان و فدرال روسيه) تعداد زيادي از دانشمندان و مهندسان ماهر و مورد نياز را براى توسعه تسليحات پيچيده، 
آموزش داده اند. با اينكه همه آنها قادر به تخصيص بخش عمده اي از بودجه ملى خود به مقاصد مذكور هستند، در 
اين راستا نه تنها قابليت گسترش تسليحات هسته اى، بيولوژيكى و شيميايى را داشته بلكه به موشك هاى متوسط 
و دوربُرد دست يافته اند. كشورهاى كوچكتر با درآمد سرانه پايين، كمتر قادر به چنين جهت گيري هايي هستند، 

هرچند كه كره شمالى ايده هاي جدي و قابل تأملي ارائه مي دهد. 
با اين حال، كشورهايي چون عراق و اسرائيل نشان  دادند كه حتى برخى از كشورهاى كوچك با دستيابي به 
منابع اقتصادى و انسانى در چنين فناورى هايى به تنهايي و يا از طريق اتحاد با كشورهاى ديگر مى توانند موفق 
ــرائيل نشان مى دهد كه يك كشور پيشرفته با يك پايه جمعيت بسيار كوچك قادر به ايجاد  ــوند. در واقع، اس ش
فناورى پيشرفته بومي خاص خود با توانايى هاى دفاعى است كه مى تواند آن را  دست كم برابر با كشورهاى همسايه 

كه جمعيت به مراتب بيشتري دارند قرار دهد.
استدالل عده اي اين است كه كشورهاى داراي جمعيت هاى بزرگتر نه تنها قوى تر نيستند، بلكه تمايل دارند 
كه نسبت به همسايگان خود تهاجمى تر باشند، با روحيه فضاي حياتي دهه 1930 مطالبات توسعه طلبانه آلمان 
ــت كه كشورهاى با جمعيت بزرگ نياز و حق كنترل سرزمين هاى اضافى را دارند. (راجر 1941).  و ژاپن اين اس
با اين حال، به لحاظ تجربى هيچ الگوى منسجمي از اين نوع وجود ندارد، حتى با وجود اينكه بيشتر كشورهاي 
بزرگ در حقيقت فرماندهي نيروهاى نظامى قابل توجهى را دارند. به اين ترتيب همين الادري گري [اگنوستيسيم] 
درباره مطالبات كشورهايي با ميزان رشد جمعيتي باالتر و يا تراكم جمعيتي باالتر نمود مي يابد چرا كه نسبت به 

همسايگان خود گرايش تهاجمى تر دارند.

آيا ساختار سني مهم است؟
ــاختار سني جمعيت، عالقه اصلي جمعيت شناسان، از سوي دانشمندان سياسى چندان درك نشده است.  س
در حالى كه ساختار سنى مى تواند اساساًً تحت تأثير بارورى، مرگ و مير و مهاجرت باشد. بارورى به لحاظ كّمى 
داراي اهميت بيشتري است. در شرايط مساوي، ميزان بارورى باال، يك تركيب سني جوان توليد خواهد كرد، در 
حالى كه بارورى پايين ساختار سني پير را به بار مي آورد. هر جمعيتي در گذار از ميزان هاي بارورى باال به پايين 
يك جابجايي در ساختار سني را از جواني بيشتر به كمتر تجربه خواهد كرد-كه به عنوان سالخوردگي جمعيتي يا 
سالخوردگي جمعيت شناخته شده است. افزايش در بارورى ساختار سنى را در جهت مخالف جابجا خواهد كرد. 
ــاختارهاي سني تاثير مى گذارد اما با نيروى كمتر. كاهش مرگ و مير در نوزادان و   كاهش مرگ و مير نيز بر س
كودكان منجر به افزايش نسبت كودكان و نوجوانان مي شود، در حالى كه كاهش مرگ و مير در ميان افراد سالمند 
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برعكس عمل مى كند. ميزان باالي مرگ ومير در بين جوانان با سرعت بيشتري كاهش مي يابد. هنگامى كه سطح 
مرگ و مير پايين دست يافتني مي شود، بخش عمدة كاهش در بين گروههاي سالخورده رخ مي دهد. بنابراين يك 
ساختار سني يك شكل بر اثر كاهش مرگ و مير وجود ندارد و اين قبيل اثرات نسبت به تأثيرات باروري كمرنگ 

هستند. 
 در نهايت، مهاجرت نيز مى تواند، ساختار سني را تحت تأثير قرار دهد. با توجه به اينكه اغلب مهاجران را جوانان 
تشكيل مي دهند. اما اين قبيل مهاجران نيز به طور معمول به همراه كودكان و گاه با والدين سالمند خود هستند. 
از اين رو اثرات مهاجرت بر ساختار سني، همانند مرگ و مير، كمتر از اثرات تغييرات بارورى بر ساختار سني است. 
ــيارى از كشورهاى جهان كاهش بارورى را تجربه كرده اند بدان  ــته بس  اين واقعيت كه بيش از نيم قرن گذش
معنى است كه ساختار سنى اكثر كشورها به سمت كاهش نسبت كودكان و افزايش نسبت افراد سالمند جابجا 
ــران آنچه را كه  ــت. هنگامى كه چنين روندي در طول دهه هاي 1930 و 1940، رخ داد برخى از مفس ــده اس ش
بهتر است فرضيه سالخوردگي جمعيت شناختى ناميده شود، بسط دادند (تايتل بوم و وينتر 1985 : 110-108). 
استدالل اين فرضيه اين بود كه جمعيت هايي با تركيب سني پير به فقدان بنيه سياسى، خالقيت و جاه طلبى، 
شور اقتصادى، پويايى اجتماعى، تبحر نظامى مبتال هستند. در دوره پس از فاجعه جنگ جهانى دوم، روشنفكر 
ــى سرشناس فرانسوى، رابرت دبر(پسر ميشل دبر اولين نخست وزير جمهورى پنجم) و آمارگير برجسته  سياس

آلفرد سووي نظر خود را به شرح زير اظهار داشتند: 
شكست وحشتناك 1940، كه بيشتر اخالقى بود تا مادي، تا اندازه اي به خاطر اين تصلب خطرناك است. همه 
ما ديديم كه اغلب، در طول اشغال، مردان مسني كه با مالل بسيار به راه حل پست متكي بودند، در زمان جواني 
در حركت ملى به سمت استقالل و آزادى شركت داشتند. اين اثر وخيم كهولت ما، آيا يك هشدار جدي نيست؟ 

(دبر و سووي 1946 : 58).
در جاي ديگري، سووي به وضوح يك جامعه سالخورده را در شرايط جالب وصف مي كند: واحدي متشكل از 

 .(xx-xxi :1978 تايتل بوم) افراد مسن، در حال زندگى در خانه هاى قديمى، غرق در ايده هاى قديمى
ــرفت در  ــني پير پيش ــاختار س  در گير و دار اين فاجعه بزرگ، در 1938، ميردال ابراز نگرانى كرد كه يك س
مشاغل را براى افراد جوان سخت تر خواهد ساخت و در نتيجه جهش جامعه بسوي پيشروي كاهش خواهد يافت: 
ــني تغيير يافته فرصت هاى فردى براي ترقي از نظر اجتماعي مسدود شوند، مردم  ــاختار س وقتى به خاطر س
نااميد خواهند شد. آنها دلبستگي پوياي خود را در زندگى كاري از دست خواهند داد.  جامعه نگرش ذهنى كه 
به پيشرفت رهسپار است را از دست خواهد داد و پيشرفت اجتماعى جايش را به تمايل به برقراري امنيت خواهد 

داد (ميردال1940 : 165)
يك احتمال اين است كه جابجايي به سمت ساختار سني پير به دليل كاهش بارورى در كشورهاى در حال 
توسعه به كاهش فشاري منجر مي شود كه برانگيزندة بى ثباتى سياسى در داخل كشور و مهاجرفرستي بين المللى 
است. در اين استدالل «افزايش ناگهاني جوانان» كه مشخصه بارورى باالي كشورهاى در حال توسعه بوده است، 
با بيان اين واقعيت كه جوانان(و به خصوص مردان) بيشتر مستعد جنبش هاى افراطى يا انقالب سياسى هستند، 
تاحدودي فشار سياسي كه بسياري از اين كشورها متحمل شده اند را توضيح مى دهد. مسلماً تظاهرات توده اى 
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ــرنگونى دولت ها در جاكارتا، مانيل و تهران نقش داشته است و در جداسازي بنگالدش از پاكستان  جوانان در س
تعيين كننده بوده است. به طور مشابه، مهاجران بين المللى مدت زيادي است كه به شدت در بين جوانان بيشتر 
شده است و به اين ترتيب در اين مبحث انتظار مى رود موج اينگونه مهاجرت ها در چند دهه گذشته رو به افول 

باشد چرا كه ساختارهاي سني كشورهاى مبدأ از تركيب هاي جوان كنوني دور مي شود.

آيا تركيب جمعيت مهم است؟
عالوه بر سن، جنبه هاى ديگرى از تركيب جمعيت در شرايط سياسى و فرهنگى مهم مي شود اندازه نسبى يك 
گروه اجتماعى قطعاًَ عاملي در قدرت سياسى گروه، به ويژه در نظام هاى دموكراتيك بشمار مي آيد. عالوه بر اين، 
حتى در صورتي كه چنين قدرتي در واقع بازتوزيع نشده باشد، گروه هاى قومى، اجتماعى، اقتصادى و جغرافيايى 

اغلب تفاوت در اندازه نسبى و ميزان رشد را به عنوان عوامل مؤثر بر توزيع قدرت درك مي كنند. 
معموالًَ، تعداد گروه هاى خاص با سرعت بيشتري از ديگر گروه ها افزايش مي يابد. چنين تمايزاتي ممكن است 
به تفاوت در ميزان بارورى، مرگ و مير، و يا مهاجرت نسبت داده شود. در برخى از موارد، رهبران چنين گروه هايى 
ــمت ميزان بارورى باال و يا مهاجر پذيري براى به دست آوردن قدرت سياسى بيشتر تشويق  پيروان خود را به س
ــتند ولي  ــتمر و در طول دوره هاي زماني بلند مدت هس كرده اند. اگرچه تغييرات جمعيتى معموالًَ تدريجى، مس

مى توانند جابجايي هاي اساسي در تعداد نسبي به وجود آورند.
چنين تغييراتى به طور  خودكار به جابجايي هاي قابل مقايسه در توزيع قدرت سياسى منجر نمي شود. همانطور 
ــجام گروه اجتماعى، مهارت هاى  ــتر اين موضوعات، متغيرهاى مؤثر ديگري وجود دارد، از جمله انس كه در بيش
رهبرى، منابع مالى، و يا توانايى در نفي كاال و خدمات مورد نياز ديگران. عالوه بر اين، «آميزه اي» از چنين متغيرها 
به شدت بر نوع نظام سياسى كه گروه در آن فعاليت مي كند وابسته است– اين كه آيا نظام دموكراتيك است يا 

خير؟ نوع نظام نمايندگى سياسى موجود؟ و يا ميزان اهميت انتخابات در نظام سياسى؟ 
ــازگار  ــى تدريجى س ــه تغييرات تركيبى، گرايش به تدريجي بودن دارند، اغلب با اصالحات سياس ــا ك از آنج
مي شوند. با اين حال، اين قبيل جابجايي ها در شرايط امنيتى يا سياسى زماني مسأله ساز مي شود كه اصالحات 
سياسى آنها مسدود شده است (به عنوان مثال، در لبنان در دهه هاي1940،1950 و دهه 1960)، زمانى كه آنها 
بطور نامعمولي سريع و تهديد كننده بنظر آيند، و يا زماني كه از فرآيندهاى غير قانونى يا نامشروع مانند مهاجرت 
ــود، درگيرى هاى خونين قومى رخ مي دهد، همانند جنگ هاى داخلى در لبنان و  غيرقانونى (بداخل) حاصل ش
ــونت و نسل كشى جمعي در رواندا،  ــابق، درگيرى هاى قومى در اياالت شمال شرقى هند، و خش ــالوى س يوگس
ــده اند. به عنوان نمونه اتحاد جماهير شوروى سابق، چند  ــى مركز گريز نيز، پيدا ش بروندى و زئير. نيروهاى سياس
دهه قبل از انحالل در 1991 تقريباًَ بزرگترين بارورى افتراقي[تفاوت ميزانهاي باروري] در ميان گروه هاي قومى 

و منطقه اى را در كشور تجربه كرده بود.

آيا تعامل جمعيت شناختي بين مهاجرپذيري و بارورى مهم است؟
وقتى مهاجران زيادي به داخل منطقه اى كه بارورى بومى آن پايين است سرازير مي شوند، معموالًَ دگرگوني 
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سريعي در تركيب جمعيت رخ مى دهد. مضمون سياسى اين تغييرات در مسير اغتشاش است، اما نتايج نامشخص 
هستند و به عواملى از قبيل سابقه روابط ميان گروه هاى اجتماعى قومي، درجه اى كه مهاجران خود را به عنوان 
يك گروه اكثريت يا اقليت مي شناسند؛ و دامنه قوانين و رسوم كشور مقصد به نفع و يا به ضرر گروه هاي مهاجر 

بستگي دارد.
نمونه تاريخى اسكان اروپايي در امريكاي شمالي را در نظر بگيريد. در كمتر از يك قرن، مهاجرپذيري دسته 
جمعى از اروپا و افزايش مرگ و مير در ميان جمعيت بومى تركيب جمعيتى سرزمين را از آمريكاي غالباًَ بومى به 
اروپايي تغيير داده است. در حالى كه جمعيت بومى مخالف اين دگرگوني جمعيت شناختي سريع و فاقد ظرفيت 

مهار اين جريان مداوم بود.
در قرن بيستم و يكم، تحوالت سريع جمعيت شناختي در بسياري از كشورهاى صنعتى رخ داد، چرا كه با وجود 
ــورها هجوم آوردند. تالش ها همواره در جهت  كاهش ميزان بارورى بومى بخش عظيمي از مهاجران به اين كش
ــوابق تاريخى نشان مى دهد كه احتمال شكست در اين حوزه زياد است.  ــت، اما س افزايش ميزان بارورى بوده اس
درحاليكه جوامع مدرن صنعتى، بر خالف قبايل بومى آمريكا، ظرفيت سازمانى و تكنيكي براى مهار حركت هاى 
مهاجرتي دارند اين كه آيا آنها به دنبال انجام اين كار هستند يا خير اساساًَ سؤالي است كه بوسيله نفوذ سياسى 

نسبي افرادي تعيين مي شود كه از مهاجرت سود مي برند و آنهايي كه مزايايي را از دست مي دهند.

خالصه و نتيجه گيرى
ــى به برخى از اساسى ترين سؤاالت مربوط به مطالعه علمى جمعيت و رفتار سياسى  ــى سياس جمعيت شناس
ــت مطرح مي شود كه توزيع قدرت  ــؤاالتي از اين دس ــي تغيير جمعيت، در قالب س مي پردازد. پيامدهاي سياس
ــى تا چه حد تعيين كننده تغيير جمعيتي است؟  ــت؟ عوامل سياس ــى در ميان و در درون دولت ها چيس سياس
سياست هاى متداول دولتي بر حجم، تركيب و توزيع جمعيت ها تا چه حد تأثير مي گذارد؟ نيروهاى سياسى كه بر 

جنبش هاى توده اى مردم در درون دولت ها و هم در سراسر مرزهاى بين المللى تأثير مي گذارند؟
ــته سياسي و اجتماعي را از دوران باستان به خود جلب  ــيارى از نظريه پردازان برجس اين موضوعات توجه بس
كرده است. عالوه بر اين، مسائلي از اين دست براي رهبران سياسي و روزنامه نگاران گاهي بسيار پر تب و تاب به 

نظر مي رسد. 
ــمندانه و همگاني جمعيت شناسان و دانشمندان علوم  ــى سياسى توجه انديش به اين ترتيب، جمعيت شناس
ــتر مباحث عمومى است، بسيار مهم است كه  ــخصه بيش ــى را اقتضا مي كند. به لحاظ افراط هايي كه مش سياس
ــگاهي هم در مورد مفاهيم سياسي و جمعيتي، آگاهانه و هم در تفسير مدارك و شواهد ضد و  ــته هاي دانش نوش

نقيض كامًال بي طرف باشد.
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