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  آسيب شناسي سياستگذاري جمعيتي

  جمهوري اسالمي ايران 

  

  1فرشاد رحيميان
 

  چكيده:

به كليه تمهيداتي كه دولت و نهادهاي اجرايي و قانوني براي تأثير گذاشتن  هاي جمعيتي سياست
الواقع . فيشود كنند، اطالق مي بر ويژگيهاي كمي و كيفي يك جمعيت تصويب و اجرا مي

اصطالحي است در جمعيت شناسي با تعاريف مختلف كه همگي اين تعاريف  ،سياستهاي جمعيتي
هاي مشتمل بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختار و  اشاره دارند به مجموعه اصول و تدابير و برنامه

توزيع جمعيت، يعني تشريح چگونگـي و حدود فعاليت دولت در مسائل جمعيتـي و بطور خالصه 
ي در حوزه جمعيت كه از سوي دولت در جهت هماهنگ سازي شرايط كليه اصول و قوانينـ"به 

 "گردد سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه در راستاي دستيابي به توسعه پايدار، تدوين مي
گردد. امروزه بسياري كشورها در حالت عدم تعادل جمعيتي قرار دارند، از يك سو اطالق مي

كنند،  رويه جمعيت دست و پنجه نرم مي ل رشد بيكشورهاي در حال توسعه با مشكالت و مسائ
يافته از نتايج منفي شدن رشد جمعيت و سالخوردگي جمعيت رنج  از سوي ديگر جوامع توسعه

روي جامعه  ها و مسائل جمعيتي پيش برند. اين مقاله در پي آسيب شناسي و تشريح چالش مي
تا از اين رهگذر اقدامات پيشگيرانه الزم است،  بستر ساختارهاي اقتصادي و منابع طبيعيايران در 

  هاي جمعيتي آتي صورت پذيرد. در زمينه جلوگيري از بروز بحران
  

 آسيب شناسي، سياستگذاري، توزيع جمعيت، جمعيت ج.ا.اواژگان كليدي: 
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  مقدمه: - 1

 بررسي در اصلي عوامل از يكي كه است ايبه اندازه جمعيت اهميت ژئوپليتيكي، مباحث در
 و اندازه موقعيت، بر عالوه دولت، يك قدرت گيرياندازه در .رودبه شمار مي كشور جايگاه
 نظامي، فناوريهاي و تجهيزات توسعة اقتصادي، ميزان دسترسي، قابل منابع جغرافيايي، وسعت
 كشور، جمعيت، ملي فرهنگ و هويت بين المللي، مجامع در نفوذ و دولت ديپلماتيك وضعيت
  )101، 1391شود. (خادم ،مي دانسته بنيادي ايمؤلفه كشور، آن جمعيت ساختار و اندازه
 نقش ايفاي و بين الملل سياست عرصة در دولت موقعيت در جمعيت، هاي ويژگي و تركيب
 ملزوم و الزم جمعيت كيف و كم كه اي گونهبه  است؛ بسيار تعيين كننده آن مؤثر غير يا مؤثر

 عوامل اين كرد. رفاه اشاره مهارت، اطالعات و سواد، سطح به بايد مورد، اين در يكديگرند.
 نمادين و تلفيقي استخراجي، هايقابليت درنوسان هنجاري، و فرهنگي متغيرهاي دركنار

 و نسلي اقتصادي، جنسي، اجتماعي، قومي، نژادي، مذهبي، گوناگون هايشكاف مؤثرند. وجود
 بسزايي تأثير دولت كاركرد و موقعيت در است ممكن جمعيت، تركيب ناهمگون همچنين

 هر .كندمي عمل فضاي جغرافيايي و مكان روح به مثابة جمعيت )102، 1391بگذارد. (خادم ،
 اثر اما است، مطرح جمعيت شناسي و انساني جغرافياي مباحث در بيشتر جمعيت، موضوع چند

 تحول ماهيت همواره جهت،اين  از كرد. بررسي سياست حوزة در توانمي را آن بخشي سياسي
 ارتباط جمعيت طرفي، است. از بوده سياست بررسي در مورد هايپديده از جمعيت، هاي

 از تابعي ميزان توسعه، و جهت گيري و دارد آن راستاي در ريزيبرنامه و توسعه با محكمي
 وجود اما است، آن سرزمين دولتي، هر اصلي بنيان چند شود. هرمي دانسته آن ويژگيهاي
 توسعة دموگرافيك، و زيستي ويژگيهاي توزيع، نحوة مردم، وجود در شرايط تنها آن، واقعي

 در سرزمين، يك توسعة و شودمعنا مي مردم ميراث فرهنگي و نهادهاي اجتماعي اقتصادي،
  )1391،85،نمحمديا(است.  آن توليدي قدرت و انساني جمعيت گرو

آغاز شد، كم كم به چنان  1368از سال  ايران كهدر جمعيت  هاي كاهش و كنترليسياست
- تا سرانجام اليحه ،موجى تبديل گشت كه دولت و حتى مجلس را نيز تحت تأثير خود قرار داد

هاى تحت پوشش دولت و اجبار اى كه از سوى دولت براى محدود كردن مواليد در خانواده
نمايندگان مجلس مورد تصويب  ايشان به كنترل جمعيت به مجلس فرستاده شده بود، از سوى

اينكه بجز يكى دو نفر، حتى نمايندگان مخالف نيز ـ  ،بود جالبقرار گرفت. آنچه در اين زمينه 
در اصل وجوب و لزوم كنترل مواليد هيچ ، هايى از اليحه مخالفت نمودندكه صرفا با قسمت

 تراكم، مطلق، تعداد جمله از مختلفي هايدر ايران مؤلفهگونه شكى به خود راه نداده بودند. 
 با تنگاتنگي مناسبات مهاجرت)، و باروري و مير، (مرگ جمعيتي و حركتهاي هاويژگي رشد،
 دارند. زيست محيطي و نظامي سياسي، و اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، مختلف ابعاد توسعة

 را قابليت اين جمعيت، كيفي و كمي دهد، تحولهاينشان مي توسعه و جمعيتي ايران مناسبات
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پذيرد. مي نيز تأثير از آنها كه حالي در باشد، تأثيرگذار توسعه ويژة هايمؤلفه بر كه دارد
 ) 1386،9(وارثي،

جمهوري بر همين مبنا اهداف تحقيق، بررسي آسيب و چالش اصلي سياستگذاري جمعيتي 
  ايران (افزايشي و كاهشي) تعيين گرديد. اسالمي 

افراد با سه سطح تحصيالت كارشناسي، كارشناسي ارشد و  را پژوهش اين آماري جامعه 
دكتري كه داراي اطالعات و تجربيات كافي در زمينه موضوع (جامعه شناسي، علوم سياسي و 

نفر بعنوان جامعه آماري  360شوند. در اين پژوهش ابتدا اند، شامل ميجمعيت شناسي) بوده
نفر بعنوان  108از جدول استاندارد مورگان،  پژوهش انتخاب شدند كه در نهايت با استفاده
 آوري گرديد. پژوهشهاي مورد نياز پژوهش جمعنمونه آماري پژوهش انتخاب شدند و داده

شده است.  پرسشنامه محقق ساخته استفاده از اطالعات آوريبراي جمع و است پيمايشي حاضر
هاي اين پژوهش با استفاده از روش انجام گرفت. در spss20ها با نرم افزار آماري تحليل داده

-اي، به تجزيه و تحليل و پاسخ به سئوالتست تك نمونه tهاي آماري استنباطي شامل آزمون

  شود. هاي پژوهش پرداخته مي

  بيان مساله :

تقريبا منحصرا به اختالف بين نرخ زاد و ولد و  در حال توسعهافزايش جمعيت در كشورهاي 
مرگ و مير بستگي دارد. در حال حاضر متوسط نرخ رشد ساالنه جمعيت در كشورهاي در حال 

در حاليكه نرخ رشد ساالنه جمعيت در اكثر كشورهاي توسعه  ،درصد است 1/2توسعه حدود 
اند  سد كشورهاي پيشرفته توانستهر و البته در ظاهر به نظر مي درصد است 6/0يافته در حدود 

اند.  شان را بگيرند و كشورهاي در حال توسعه موفق نبوده جلوي افزايش بيش از اندازه جمعيت
اند  اما حقيقت اين است كه كشورهاي توسعه يافته اين زنگ خطر را براي خود به صدا درآورده

آنچنان  ،، نرخ زاد و ولدكه با پايين آمدن بيش از حد نرخ رشد جمعيت و پير شدن جمعيت
پايين خواهد آمد كه در آينده قادر به جبران آن نخواهند بود. لذا در اين كشورها به تازگي 

هاي خاصي براي افزايش جمعيت و تولد نوزادان برقرار گرديده است. نيروي انساني به  مشوق
رهاي در حال توسعه آيد كه اگر كشو عنوان يكي از عوامل اساسي در رشد اقتصادي به شمار مي

به آن توجه نكنند و رشد جمعيت خود را از دست بدهند، نخواهند توانست به رشد اقتصادي 
خود ادامه دهند. كشورهاي توسعه يافته قسمت اعظم كسري جمعيت و نيروي كار مورد نياز 

 كنند، اما كشورهاي در حال توسعه جهت رشد اقتصادي را از طريق مهاجرت پذيري جبران مي
هاي كمتر جهت جذب مهاجر، بايد به نيروي كار داخلي خود متكي باشند  به علت داشتن جاذبه

  و لذا نرخ نزولي رشد جمعيت، آسيبي براي آنها خواهد داشت.
  توان به شرح ذيل طبقه بندي نمود:مهمترين عوامل موثر بر سياستگذاري جمعيتي را مي

  ) باروري و مواليد1
نوزادان زنده به دنيا آمده در مقطعي از زمان و در يك محدوده  تعداد«در بحث مواليد، 

توان بالقوه يك جمعيت براي بچه دار « باشد. در حالي كه باروري به  مورد نظر مي» جغرافيايي
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گيرد، درحاليكه در  گردد. در بحث مواليد، تعداد نوزادان مورد سنجش قرار مي اطالق مي» شدن
ساله) كه داراي حداكثر  15-49ي زنان در سنين باروري (معموالً باروري گروه مولد جامعه يعن

  )45، ص 1388باشند. (حلم سرشت،  پتانسيل باروري و زاد و ولد هستند، مورد بررسي مي
  گردد: گذارد كه به برخي از اين عوامل اشاره مي عواملي چند در ميزان باروري زنان تأثير مي

  الف) شرايط محيطي و اقليمي
هاي بيولوژيك و فيزيولوژيك باروري سير طبيعي آن را تحت  حيط با تأثير بر جنبهشرايط م

تر دهد. مثالً در مناطق با ارتفاع باالتر و فشار پايين هوا، ميزان لقاح پايين الشعاع قرار مي
گذارد، بدين ترتيب كه  گزارش شده است، يا درجه حرارت محيط بر ميزان باروري تأثير مي

تر و مثالً در عربستان و عراق حدود طق گرمسير سن بلوغ دختران به مراتب پايينفرضاً در منا
سالگي و در مناطق سردسير و گرمسير اختالف محسوسي در سن بلوغ و يائسگي وجود  10-9

دهد. (حلم  دارد. پايين بودن سن بلوغ و باال بودن سن يائسگي دوره باروري را افزايش مي
  )46، ص 1388سرشت، 
  ايط اقتصادي و سياسيب) شر

شرايط اقتصادي و سياسي بطور مستقيم و غيرمستقيم عاملي در جهت افزايش يا محدوديت 
اي از ساير عوامل (سطح اطالعات، آموزش و مسائل سياسي)  باشد. هرچند مجموعه مواليد مي

  د. كنن باشند و تحليل مسائل را پيچيده تر مي بطور غيرمستقيم در ميزان مواليد دخيل مي
  ج) شرايط اجتماعي

گذارد، مسائل اجتماعي، عرف، اعتقادات  يكي از فاكتورهاي كليدي كه در رشد جمعيت تأثير مي
  (Bongaart’s, 1994, 771–776)و مسائل مذهبي در يك جامعه است. 

  هاي كشوري جمعيت د) سياست گذاري
موجود، شرايط و  هاي بهداشتي و اقتصادي كشورهاي مختلف بر مبناي رشد جمعيت و شاخص
نمايند. فرضـاً در كشوري كه رشـد جمعيت  سياستگذاريهاي خاصي در زمينه باروري برقرار مي

ها و افزايش زاد و ولد  منفـي است، سياست دولت بر تشـويق به تشكيل و دوام خـانواده
هاي محدودكننده تعداد جمعيت وضع  باشد. در حاليكه در كشورهاي پرجمعيت سياست مي
، ص 1388گذارد. (حلم سرشت،  گردد كه به طرق مختلف، بر رشد جمعيت جامعه تأثير مي مي
49(  
  ) مرگ و مير2

هاي مرگ و مير در مقايسه با باروري از پيچيدگي بيشتري  بررسي عوامل مؤثر بر شاخص
برخوردار است. چرا كه در بحث باروري، فقط گروه جنسي زنان، در مقطع سني خاص (دوره 

هاي سني از هر دو جنس  گيرد. در حاليكه مرگ و مير، تمام گروه مورد بررسي قرار مي بارداري)
  شود. را شامل مي
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  ) مهاجرت3
گيرد، حركات  يكي از موارد بسيار مهمي كه تحت عنـوان حركات جمعيتي مورد بررسي قرار مي

اخل يا خارج) اي كه مهاجرت (به د باشد. بطور كلي منطقه جغرافيايـي جمعيت يا مهاجرت مي
نقش چنداني در تعداد افراد آن منطقه ندارد و تنها تفاضل زاد و ولد و مرگ و مير عامل اصلي 

شود. مسائل سياسي و موانع جغرافيايي  ناميده مي "جمعيت بسته"باشد،  نوسانات جمعيت مي
نقش مهمي در ايجاد جمعيت بسته دارند. چنين جوامعي فرهنگي دست نخورده و ابتدايي 
داشته و تبادالت اطالعاتي نيز نقش كمتري در پيشرفت جامعه دارد. از طرف ديگر جمعيتي كه 
مهاجرت (به داخل يا خارج) عامل مهمي در نوسانات تعداد جمعيت آن (عالوه بر زاد و ولد و 

شود. تسهيالت حمل و نقل، ارتباطات و سيستم  ناميده مي "جمعيت باز"مرگ و مير) باشد، 
باشند. داليل پذيرش مهاجر عبارتند از: رشد  المللي از عوامل ايجاد جمعيت باز ميتجارت بين 

اقتصادي باال، رشد جمعيت پايين بعلت سياستهاي جمعيتي كاهنده و در نتيجه خطر بزرگ 
هاي غربي و در رأس آنها اياالت متحده امريكا با  جمعيت غير بومي در كشور. در اين ميان كشور

  ون نفر پذيرش مهاجر، جزو مهاجر پذيرترين كشورهاي دنيا هستند.ها ميليحدود ده
  ) ازدواج و طالق4

مواردي چون ازدواج و طالق با تأثيرات مثبت و منفي بر دوره زندگي مشترك زناشويي و 
اي كه در آن سن ازدواج باشند. طبيعتاً جامعه موقعيت باروري بر ميزان زاد و ولد مؤثر مي

-مشترك طوالني و ميزان طالق در حد كمي باشد، موقعيت باروري مناسبپايين، دوره زندگي 

هايي چون ازدواج و طالق با تأثيراتي يابد. بنابراين پديده تر بوده و ميزان زاد و ولد افزايش مي
توانند منجر به حركات جمعيتي و نوسان در تعداد و حتي  گذارند، مي ولد مي و كه بر ميزان زاد

  ند. توزيع جمعيت گرد
اند. قبل از پرداختن  اكثر كشورهاي جهان به نوعي با مسائل ناشي از عدم تعادل جمعيتي مواجه

به اين مسئله و همچنين موضوع جمعيت مطلوب، ابتدا الزم است كه در مورد ظرفيت جمعيتي 
توضيحاتي داده شود. اين مفهوم به تعداد جمعيتي اشاره دارد كه يك محيط طبيعي با تمام 
-خصوصياتش، بطور كامل از نظر نيازها تأمين كند، ظرفيت و توان جمعيتي هر كشوري را  مي

توان با توجه به منابع و امكانات مختلفي چون زمينهاي قابل كشت، حاصل خيزي خاك، ميزان 
بارندگي، معادن و ذخاير زير زميني و ميزان توسعه صنعتي و تكنولوژيك مشخص كرد. برخي از 

ايجاد بهترين تعادل ممكن بين منابع و جمعيت را مالك تعيين حد مناسب  ان،جمعيت شناس
توان به حد مناسبي از جمعيت دسترسي پيدا  د در شرايط زير مينگوي د و ميندان جمعيت مي

. كليه آحاد جامعه جذب شده باشند قتصادي: تمام افراد فعال جامعه در مشاغل مختلف ا كرد
ري در لكا 2500به اين معني كه هر فرد بتواند روزانه  ،زندگي باشندداراي سطح متوسطي از 

مقداري از درآمد خود را كه دست  ،مين مواد غذاييأاز ت بعد همچنين بتواند .اختيار داشته باشد
.  هايي غير از احتياجات غذايي به مصرف برسانددر زمينه ،اش باشد درصد كل عايدي 50كم 

. قتصادي و به طور منطقي و متناسب مورد بهره برداري قرار بگيردمنابع كشور بدون تخريب ا
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در زمينه رسيدن به نقطه تعادلي جمعيت، همواره دو مالك اساسي وجود دارد؛ يكي رشد 
جمعيت و ديگري توزيع جمعيت. لذا براي رسيدن به يك حد تعادل جمعيتي همواره بايد به 

  اين دو مسئله توجه داشت: 
  مطلوب جمعيت.  الف) حجم و رشد 

  ب) توزيع و پراكندگي مطلوب جمعيت.
پردازد كه چه تعداد و چه  الف) بعد نخست حجم و رشد مطلوب جمعيت: به اين مسئله مي

رسد. از نظر اقتصادي مالك عمل براي  رشدي براي جمعيت يك جامعه مطلوب به نظر مي
توليد سرانه برابر است با  (نرخ رشد تعيين رشد مطلوب جمعيتي، نرخ رشد توليد سرانه است

نرخ رشد توليد، منهاي نرخ رشد جمعيت). بر مبناي الگوي رشد اقتصادي روستو، يكي از 
خصوصيات مرحله تكامل اقتصادي افزوني نرخ رشد توليد بر نرخ رشد جمعيت ذكر شده است و 

  برد. از آن بعنوان دروني شدن رشد اقتصادي نام مي
ندگي مطلوب جمعيت مسئله بسيار مهمي است. توزيع و تراكم ب) بعد دوم: توزيع و پراك

از شهري به شهر ديگر و از كشوري به كشور ديگر داراي ابعاد مختلفي است. جمعيت  مطلوب
مطالعات و تحقيقاتي كه صورت گرفته، تراكم بهينه و متناسب براي جمعيت در  .متفاوت است

  ت: انساني ابعاد مختلفي به ترتيب زير خواهد داش
فيزيكي جمعيت كه عبارت است از تعداد متناسبي از جمعيت ساكن در يك توزيع بهينه  •

  .  مساحت معين
اقتصادي جمعيت شامل جمعيتي است كه بر اساس پتانسيل هاي اقتصادي در  توزيع بهينه •

  .  كنند يك منطقه زندگي مي
بهينه اجتماعي جمعيت كه به مفهوم تعيين بهترين ميزان و تركيب طبقات  توزيع •

  اجتماعي در يك مجموعه شهري است. 
نظامي جمعيت كه بهترين تركيب و تراكم جمعيت بر اساس نيروها  -بهينه سياسي  توزيع •

  كند.  تعيين مي را هاي سياسي در منطقه و گرايش
بهترين توزيع جمعيتي است كه براي محيط  ،محيطي براي جمعيت –بهينه زيست  توزيع •

  زيست و اكولوژي طبيعي كمترين آسيب رساني را داشته باشد.

از شهري و از كشوري به كشور ديگر، داراي ابعاد مختلفي است. جمعيت  توزيع و تراكم مطلوب
بدين مفهوم كه در . در كشور چين نيز تراكم مختلفي وجود دارد .به شهر ديگر متفاوت است

هاي  نفر در هكتار است، در حالي كه در محالت نوساز شانگ 600تا  550هاي پكن تراكم  شهر
. در صورتي كه كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، نفر در هكتار بيشتر است 900اين رقم از 

نرخ نزولي رشد جمعيت خود را كنترل ننمايند، در چند سال آينده به مشكل بزرگ پيري 
جمعيت و كاهش جمعيت روبرو خواهند شد كه هزينه زيادي را براي اقتصاد كشور به دنبال 

ي از قبيل فقر و عدم تحقق عدالت خواهد داشت. البته افزايش جمعيت به تنهايي مشكالت زياد
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اجتماعي را در صورت عدم تطابق رشد جمعيت و رشد اقتصادي به دنبال خواهد داشت. لذا 
هاي اقتصادي و سياستگذاري جمعيتي دو بال يك پرنده و الزم و ملزوم يكديگر جهت گيري

هاي كشور به  انسيلهستد. اگر مديريت كالن كشور در سطح عالي باشد، و از كليه قابليتها و پت
ميليون نفر هم افزايش يابد. لذا  150تواند حتي به نحوه احسن استفاده شود، جمعيت ايران مي

هاي  امروزه هدف اساسي در برنامههمواره بايد بين كميت و كيفيت توازن ديالكتيك برقرار كرد. 
. از بايد باشديتي با ساختار جمعاقتصادي  هايجهت گيريتنظيم خانواده و جمعيت، هماهنگي 

جانب ديگر هدف اصلي توسعه اقتصادي بر اعتالي كيفيت زندگي مردم معطوف شده و افزايش 
ترين سطوح در آمد قرار دارند، ناخالص ملي رفاه بيشتر را براي مردم، بخصوص آنها كه در پايين

ريت قانون تك فرزندي براي اكث چين حزب كمونيست 1979. در سال دهد مدنظر قرار مي
ها را به را به تصويب رساند و حداكثر دو فرزندي براي ساير قوميت )汉人( "هان"قومي

قانون حزب كمونيست در مورد داشتن يك فرزند لغو شد و هر  2015و در سال  تصويب رساند
كشور چين كه به علت اقتصاد پويا و جمعيت باالي .دو فرزند داشته باشدتواند خانواده مي

هاي اقتصادي و حتي سياسي دنيا تبديل شود، از اواخر  نيروي كار خود توانسته به يكي از قطب
هايي كه مقررات  سياست محدوديت تعداد فرزندان را به اجرا گذاشت و خانواده 1970دهه 

هاي ديگري در زمينه  با جريمه نقدي و تنبيه گرفتندميده محدوديت تعداد فرزند را نادي
دولتمردي كه پس از  )邓小平( دنگ شيائوپينگ .شدند اشتغال و امكانات رفاهي مواجه مي

هاي جديدي بر چين اعمال كرد و بيش از اصول انقالب كمونيستي، بر استفاده از  مائو، سياست
تجربيات كشورهاي غربي تأكيد داشت، دقيقاً زماني بر سر كار آمده بود كه جمعيت چين به 

بر مطلوب  تري مبني ميالدي، سياست صريح 1978سيد. بنابراين، اواخر  مرز يك ميليارد مي
بودن تك فرزندي از سوي دولت اعالم شد، سياستي كه يك سال بعد در برخي استانهاي چين 

اي رسمي و سياستي  ميالدي به صورت اعالميه 1980به اجرا گذاشته شد و نهايتاً در سپتامبر 
پس از اجباري از سوي كميته مركزي حزب كمونيست چين به همه اعضا و استانها ارائه شد. 

 ،در كشور چين )One-child policy( فرزندي دهه از انجام سياست تك 4ت گذش
به طوري كه ميزان رشد مواليد  ،ريزان متوجه عواقب اين سياست شدند برنامه مداران و سياست
رسيد و اين يعني يك فاجعه بزرگ براي كشور پرجمعيت دنيا كه نظام  درصددهم  7آنها به 

بار ديگر سياست دو  ،ديد و همين باعث شد ش را در خطر ميخويشاوندي و آينده جمعيت خود
. نهايتاً مقامات چيني پس از بررسي وضعيت فرزندي در اين كشور مورد توجه قرار گيرد

جمعيتي چين و نتايج اجتماعي و اقتصاديِ تداوم روند فعلي، اعالم كردند از اين پس تمام 
در دهه هفتاد ميالدي چين كشوري چه اگر د. ها مجاز هستند كه دو فرزند داشته باش خانواده
متوسط نرخ رشد بشدت افزايش داد. اما به تدريج اتفاقاتي افتاد كه توليد ملي چين را  ،فقير بود

درصد بود. پيامد آن اين بود كه ظرف بيست سال درآمد سرانه   9اقتصادي آن در اين مقطع 
 هاي جمعيتين رشد اقتصادي نصيب تودهبرابر شد. نكته جالب اين است كه ثمرات اي 4آنها 

ميليون نفر (يعني يك سوم جمعيت)   250نيز شد. تعداد كساني كه زير خط فقر قرار داشتند از
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ميليون نفر (يعني كمتر از يك بيست و پنجم جمعيت) كاهش يافت. ظرف  50 به كمتر از
سال ارتقا يافت. موفقيت اقتصادي چين در اين  70سال به  64اميد زندگي نيز از  ،بيست سال

توليد ناخالص داخلي چين نصف روسيه  1988شود: در سال  مقايسه به شكل بهتري ظاهر مي
سال بعد دو برابر روسيه شد. در اوايل دهه هشتاد ميالدي درآمد سرانه هند و چين  10اما  ،بود

همه اين تغييرات . اواخر قرن بيستم درآمد سرانه چين دو برابر هند گرديد اما در ،برابر بود
هاي اقتصادي چين در وضعيت بهتري به لحاظ توانمنديمرهون اصالحات اقتصادي چين است. 

دهه گذشته جهت ارتقاء بنيه  3نسبت به ايران قرار دارد و از مولفه جمعيت توانسته طي 
هاي اقتصادي اكنون متناسب با اين جهت گيري و ظرفيت اقتصادي كشور استفاده نمايد و

باشد. لذا در صورتي كه كشورهاي در حال آمادگي سياست گذاري افزايش جمعيتي را دارا مي
توسعه مانند ايران، سياست اشتباه كشورهاي توسعه يافته را اتخاذ نمايند و اين نرخ نزولي رشد 

ل آينده به مشكل بزرگ پيري جمعيت و كاهش جمعيت خود را كنترل ننمايند، در چند سا
خطرناك جمعيت روبرو خواهند بود. كشورهاي توسعه يافته قسمت اعظم كسري جمعيت و 

كنند، اما  نيروي كار مورد نياز جهت رشد اقتصادي را از طريق مهاجرت پذيري جبران مي
بايد به نيروي هاي كمتر جهت جذب مهاجر،  كشورهاي در حال توسعه به علت داشتن جاذبه

  كار داخلي خود متكي باشند و لذا نرخ نزولي رشد جمعيت خطر بزرگي براي آنها خواهد داشت. 
 

  مباني نظري :

  طرفداران افزايش جمعيت  3- 1

زمين براي تغذيه و تامين وسايل   اين باورند كه امكانات طبيعت و كره برپيروان اين گروه، 
بسيار وسيع است. بنابراين نبايد از افزايش جمعيت بيم  زندگي افراد بشر نامحدود يا الاقل

تواند به دنبال داشته باشد  داشت، بلكه بر عكس، بايد با توجه به مزايا و محاسني كه اين امر مي
اند و  از آن استقبال كرد. به طور كلي اكثر اديان، به ويژه اديان الهي، طرفدار افزايش نفوس

كنند. اسالم هم تاكيد زيادي به شكل  يري از آن را غالبا نهي ميتكثير اوالد را تشويق و جلوگ
اي براي تضمين بقا و تداوم نسل انساني دارد. البته  گيري خانواده و توليد مثل به عنوان وسيله

داند. در جوامع ايران و روم باستان،  اسالم به طور ضمني جلوگيري از بارداري را نيز مجاز مي
نيز » ماكياول«آمد.  ا افزايش قدرت سياسي و نظامي به حساب ميافزايش جمعيت مساوي ب

و » آدام اسميت«داند. هم چنين افزايش جمعيت را مساوي افزايش قدرت و نفوذ سياسي مي
نيز به همين نظر معتقدند. البته از بين اين » سوداگري«اغلب انديشمندان مكتب اقتصادي 

ندك باشد و منابع براي همه به وفور يافت شود، اي معتقدند، هنگامي كه جمعيت ا گروه، عده
كار هم باال   شوند. در حالي كه اگر جمعيت زياد شود، روحيه مردم به جماعتي تنبل تبديل مي

خواهد رفت و كشور پرجمعيت، ثروت بيشتري به دست خواهد آورد. از ميان جامعه شناسان 
عيت هستند و آن را عامل تكامل طرفدار افزايش جم» هربرت اسپنسر«و » دوركيم«معاصر، 
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دانند. در ميان گروهي از  اجتماعي و يكي از لوازم غير قابل انفكاك پيشرفت بشري مي
هاي  اقتصاددانان نيز افزايش جمعيت به عنوان عامل توسعه و تامين نيروي كار براي فعاليت

افزايش جمعيت را به  رود. شماري از اقتصاددانان مولد، اختراع و نوآوري و توليد به شمار مي
را به » فشار جمعيت«شمرند و مفهوم  اصلي ايجاد انگيزه براي پويايي مردم بر مي  عنوان نقطه

كنند.  دارد، معرفي مي هاي جديد توليد وا مي ها را به نوآوري و خلق شيوه عنوان عاملي كه انسان
و ولد است. به طوري كه در  معكوس تجربي ميزان رفاه اجتماعي و زاد  قابل تامل، رابطه  نكته

كشورهاي توسعه يافته كه ميزان دسترسي به منابع غذايي و امكانات رفاهي بيشتر است، تمايل 
هاي  به فرزنددار شدن كمتر است، ولي در كشورهاي در حال توسعه كه مردم كمتر به زندگي

  )2ص ،1381مرفه دسترسي دارند، زاد و ولد باالست. (حسيني؛ 
دانند. (آذربايجاني و افزايش جمعيت را منشا قدرت و محرك اصلي پيشرفت بشر ميلذا برخي 
  ). 22، ص 1379ديگران، 

ريشه عمده اين تفكر، در گذشته تاريخ است كه قدرت يك قوم را در كثرت جمعيت كه 
 انجاميده، تعريفطبيعتا به كثرت سپاه و نيروي كار و بالطبع به آباداني و اقتصادي آن قوم مي

  ).9، ص 1382اند. (حسن خميني، كردهمي
شود، بلكه به همين جهت نظريه پردازاني اعتقاد دارند، افزايش جمعيت نه تنها موجب فقر نمي

سازي يا   است كه افزايش جمعيت موجب تخصصي شود. بِكر، مدعيموجب توسعه و رفاه هم مي
از طرف ديگر وي مدعي است، اساساً  شود كه خود رفاه بيشتر را به دنبال دارد.تقسيم كار مي

گويد در يك اقتصاد در جمعيت بيشتر، احتمال تولد افراد نخبه بيشتر است. از طرف ديگر، مي
كند و مان بيشتر شود، درآمد سرانه و رفاه عمومي افزايش پيدا ميدانش بنيان، اگر ما جمعيت

كه از انديشمندان اقتصاد  كينز،د. دانرود كه اصالً جمعيت بيشتر را الزم ميتا حدي پيش مي
كند. او ليبرالي است با اين وجود، در اين قضيه، به صورت موافق افزايش جمعيت صحبت مي

شناس و اقتصاددان  گويد كه جمعيت باعث افزايش تقاضاي سرمايه است. ژان بدن جامعهمي
بيم داشت، زيرا قدرت و هرگز نبايد از فراواني و افزوني جمعيت «گويد:  مي 16فرانسوي قرن 

پس از ژان بدن فرد ديگري به نام وبان دولتمرد و ». ثروتي باالتر از شمار بسيار جمعيت نيست
اين امري مسلم است كه عظمت و قدرت «دارد:  اظهار مي 17اقتصاددان فرانسوي در قرن 

در  1930و  1920، در سالهاي »شود. شاهان و كشورشان با تعداد اتباع و جمعيت سنجيده مي
ايتاليا حكومت موسوليني و در آلمان حكومت هيتلر زناشويي و ازدياد نسل را مورد تشويق قرار 
دادند، تا وسيله برتري سياسي، نظامي و اقتصادي اين دو كشور قرار گيرد. حتي در 

هاي فرانسوآ پيرو و والت روستو، عامل  نيز دو اقتصاددان ديگر به نام 1960و  1950سالهاي
اند كه  معيت و سرعت افزايش آن را باعث تحرك و پويايي اقتصادي و توليد ثروت دانستهج
ها رواج داشته و در مكاتب اقتصادي مورد توجه بوده  توان گفت، نظريه افزايش جمعيت قرن مي

  )11و  10   ،ص 1390است. (اماني،
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  مخالفان افزايش جمعيت  3- 2

» توماس رابرت مالتوس«فرد انگليسي به نام در خصوص مخالفان افزايش جمعيت، نظريه 
داند و به تبع مبارزه با فقر را در مطرح شد؛ وي به وضوح  فقر را ناشي از كثرت جمعيت مي

  )717، ص 1384(جمشيدي، .سازد مخالفت با ازدياد نسل منحصر مي
جويز هايي مثل پيش گيري از حاملگي را براي كنترل رشد جمعيت ت پيروان اين نظريه روش

توان اين  است. البته در كل مي افزايش جمعيت مانع توسعهاند كه  كنند. آنها بر اين عقيده مي
  )3،ص 1381افراد را به چند دسته تقسيم كرد: (حسيني؛ 

هراسند. اينها از آن چه كه آدم را  ) گروهي به انسان برتر اعتقاد دارند و از انبوه خلق مي1
  زن و فرزند و خانواده گريزانند.پايبند كند، بيم دارند و از 

شوند و جوامع كوچك و خوشبختي مانند آتن را  تاريخ متوسل مي  اي ديگر به تجربه ) دسته2
  هايي طاليي و درخشان داشتند. آورند كه با وجود داشتن جمعيت كم، دوره مثال مي

يني، ثابت كنند كه قوان  ) شماري از جامعه شناسان و اقتصاددانان برآنند كه با كشف و ارائه3
  بشريت خواهد شد.  جمعيت زياد موجب فقر و بدبختي و انهدام جامعه

داند و با راههايي اين درحالي است كه مالتوس خود را معتقد به عقل و قانون شريعت نيز مي
نظير سقط جنين و يا آزادي جنسي خارج از چارچوب زناشويي و يا همچنين همجنس بازي 

كند و به همين دليل وي الزام اخالقي قبل از ازدواج، و باال رفتن سن صراحتا مخالفت مي
  )92، ص  1364كند. (كتابي، ازدواج را پيشنهاد مي

مشهور شده است، مدت زمان قابل توجهي از » مالتوسيانيسم«افكار مالتوس كه تحت عنوان 
ليسي با انتشار كتابي انگ "پليس فرانسيس " 1822را تحت تاثير خود قرار داد. در سال  19قرن 

تحت عنوان نمودها و مشاهدات درباره قانون جمعيت، ضمن موافقت نسبي با نظريه مالتوس، 
تجرد موقت يا دائمي را نپذيرفت و در مقابل پيشنهاد كرد كه ضمن زندگي زناشويي، باروري و 

د و ولد حاملگي با وسايلي مناسب كنترل شود و به اين وسيله جمعيت در نتيجه تقليل زا
كاهش يابد. پس از پليس، متخصصان ديگري چون كاراليل، رابرت اُون و دريسدال تفكرات او را 
پي گرفتند و به اين ترتيب رفته رفته مكتب جديدي منشعب از مالتوسيانيسم تحت عنوان 

ها به پشتيباني از  هاي نئومالتوسين كنفرانس 1900ريزي شد. از سال  پي "نئومالتوسيانيسم"
هاي تنظيم خانواده و كنترل باروري پرداختند. در اينجا الزم است از اولين كنفرانس  جمنان

به ابتكار مارگارت سانجر بر پا شد، ياد شود. در  1927جهاني جمعيت كه در ژنو در سال 
گيري اولين تفكرات تنظيم خانواده از اين كنفرانس شروع شد و بعدها پس از  حقيقت شكل

 10  ، ص1390(اماني،  .از فكر به عمل در آمد 1960و 1950دوم در سال  خاتمه جنگ جهاني
 )11و 
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  جمعيت ثابت  3- 3

دگرگوني مداوم جمعيت تعادل نظام دانند. زيرا  طرفداران اين نظريه نوسان جمعيت را مجاز نمي
جاي  . بنابراين منطقي است كه بهكند ريزي را سلب مي زند و امكان برنامه اقتصادي را بر هم مي

استفاده از ثروت براي افزايش جمعيت، از آن براي افزايش رفاه جمعيت موجود استفاده كرد. 
گويند ثبات جمعيت ضمن  ثبات جمعيت با انتقادهايي نيز مواجه است. مخالفان مي  نظريه

گيرد. اين  توليد بيشتر را از صاحبان صنايع مي  جلوگيري از گسترش بازارهاي اقتصادي، انگيزه
عيت باعث خواهد شد كه در نهايت جامعه پويايي خود را از دست بدهد. فرار مغزها و وض

اقتصادي و   بالفصل اين فرايند هر گونه توسعه  هاي در سطح وسيع به عنوان نتيجه مهاجرت
  )3،ص 1381اجتماعي را با مشكل مواجه خواهد ساخت. (حسيني؛ 
شده است و قائلين به اين قول معتقدند،  در اين نظريه، با كاهش و افزايش جمعيت مخالفت

زند، بايد جمعيت در اندازه موجود باقي بماند، هاي جمعيت، نظام اجتماع را به هم ميدگرگوني
از مشخصات بارز طرفداران جمعيت ثابت، محافظه كاري مفرط آنها است. انسان، در واقع به 

ر جهت كاهش آن معتقد هيچ نوع تحول و حركتي چه در جهت افزايش جمعيت و چه د
  ).5، ص 1382نيستند. (حسن خميني، 

  جمعيت متناسب  4-3

اي كهن در تاريخ دارد. در رسيدن به جمعيت متناسب، نقش دولت بسيار حياتي  اين تفكر ريشه
اي بر تغييرات جمعيتي داشته باشد و حتي با مهاجرت دادن  است. زيرا بايد نظارت گسترده
تر، تراكم جمعيت را كنترل كند. حتي افالطون در كتاب م جمعيتاضافه جمعيت به مناطق ك
گويد تعداد  داند و مي مي 5040اش را فاضله  هاي مجاز براي مدينه جمهور خود تعداد خانواده

خانوارها نبايد از اين عدد كمتر يا بيشتر شود. ارسطو افزايش جمعيت را به خاطر دشواري 
اند و معتقد است جامعه بايد در حدي متناسب باشد تا به د برقراري نظم عمومي نامطلوب مي

كند و محدود كردن تعداد  نظمي دچار نشود. او سن حداقلي براي ازدواج پيشنهاد مي بي
داند. در اين نظريه، سوال اساسي اين است كه حد متناسب  فرزندان در خانواده را الزم مي

ترين آهنگ رشد جمعيت دن به مناسبجمعيت چقدر است. قدر مسلم اين است كه براي رسي
بايد ترتيبي اتخاذ شود كه رشد جمعيت و رشد و كه مفهوم ديناميك جمعيت متناسب است، 

اقتصادي اجتماعي به موازات هم پيش رود و در طول زمان، تعادلي ميان آنها به وجود   توسعه
شود و اگر  ور اعالم ميمذك  هاي جمعيتي ملل مختلف دنيا بر اساس عقيده . امروزه سياستآيد

تنظيم خانواده سخن   شود كه در جايي به كنترل جمعيت پرداخته و از برنامه هم ديده مي
گيرند، هدف تنها يك چيز است و آن،  رود و در جاي ديگر تشويق مواليد را در پيش مي مي

تعيين  است. البته شاخص مورد اجماعي براي تعادل ميان افزايش جمعيت و توليد مليايجاد 
اند كه بتواند توليد سرانه را حداكثر  ميزان حد متناسب وجود ندارد. برخي آن را عددي دانسته

دانند كه باعث كاهش رشد  كند. برخي ديگر نيز آن را عبارت از آهنگ ماليمي براي رشد مي
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 شود، تامين اشتغال افراد جامعه در اقتصادي نشود. از جمله معيارهاي ديگري كه ارائه مي
درصد  50مشاغل مختلف و دسترسي به زندگي متوسطي كه در آن خانواده بتواند، بيش از 

برداري درست و دور از تخريب از منابع طبيعي درآمدش را صرف اموري غير از غذا كند و بهره
  )3،ص1381نيز از جمله معيارهاي ديگر است. (حسيني؛ 

بتواند بيشترين محصول فردي را ايجاد  ترين ميزان تراكم جمعيتي كهطبق اين مبنا، مطلوب
  )179، ص 1384شود. (جمشيدي، نمايد، حد كافي براي جمعيت شناخته مي

هاي قبل است و در شرايط متفاوت، احكام متفاوتي اي از نظريهاين نظريه در حقيقت آميخته
اگر قدرت توان جمعيت را كم نمود و نمايد. اگر در جامعه فقر شديدي حاصل شد، ميصادر مي

توان حكم به افزايش جمعيت كرد. سياسي خاص، به واسطه قلت جمعيت روبه ضعف نهاد، مي
به عبارت بهتر، در اين قول كثرت و قلت اصالت ندارد. اين دو، تابع متغيرهاي ديگري هستند. 

 ). 14، ص 1382(حسن خميني، 

- رويكردي ديالكتيك مبتني بر تعادلبر مبناي مدل ساخت يابي گيدنز (تعامل ساختاركارگزار)، 

باشد. از اين منظر واحد تحليل گذاري جمعيتي مي بخشي، به عنوان اصلي اساسي در سياست 
هاي سياستي به اين  مناسب براي تحليل جمعيت، خانواده است و الزم است در طراحي توصيه

بخشي ت، تعادلمهم توجه شود. بر مبناي اين رويكرد به جاي تاكيد صرف بر كميت جمعي
جمعيتي و راهبردهاي مداخله كالن و ناظر به رفع تبعيض در دستور سياستگذاران قرار خواهد 

هاي كمي صرف به  اي مبتني بر داده گرفت. تنها بر اين اساس خواهد بود كه جمعيت از مقوله

آلفرد بدل خواهد شد.  زيست محيطي - هاي اقتصادي مرتبط با جهت گيريموضوعي 
گويد، همواره بايد در دفع دو خطر كوشيد: يكي  شناسي مي بعنوان يكي از بزرگان جمعيت يسوو

توان تصوري از  زيادي جمعيت و ديگري كمي جمعيت. ميان اين دو حد افراط و تفريط، مي
تعادل و يا وضعيتي متناسب و منطقي در نظر داشت. بسياري از متفكران و انديشمندان بزرگ 

رسيدن به  اند.  ابن خلدون براي حداكثر و حداقل جمعيت، حدودي قائل بودهاسالمي از جمله 
اي است كه جمعيت شناسان از آن تحت  نقطه تعادل جمعيتي بين دو حد باال و حداقل نقطه

رويكرد ديالكتيك، موضوع جمعيت را با توجه به كنند.  عنوان جمعيت متناسب ياد مي

 دهد. كشور مورد توجه قرار مي يست محيطيز - هاي اقتصادي ها و بنيهجهت گيري
هاي اقتصادي يك سرزمين از نظر جمعيت، بدون بررسي وضعيت منابع و سنجش ظرفيت

مهم كه   پذير نيست. رويكرد ديالكتيك همچنين با پذيرش اين انگاره امكانات آن سرزمين امكان
شود، در كنار  محسوب نميجمعيت فاقد دانش، معنويت، اشتغال و بهداشت و سالمت قدرت 

دهد. تنها از اين طريق  كميت و ساختار جمعيت، پويايي و بالندگي آن را مورد تاكيد قرار مي
زيست محيطي و جمعيت تعادل برقرار  -خواهد بود كه ميان دو مقوله ساختارهاي اقتصادي 

امكانات ملي  خواهد شد. بر اين اساس بايد پذيرفت كه افزايش كمي جمعيت، بدون توجه به
تواند به ظهور خيل عظيمي از فقراي  گذاري در رشد و توسعه كيفي پايدار مي الزم براي سرمايه
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اقتصادي و فرهنگي منجر گردد. براي تبديل نيروي خام جمعيت به نيروي مولد، به يك سيستم 
ه ناتواني جامعه دهد، چگون هاي اخير ايران خود نشان مي آموزشي كارآمد نيازمنديم. تجربه دهه

كرده)  ويژه افراد تحصيل تواند به بيكاري خيل عظيم جوانان (به از ايجاد مشاغل جديد و مولد مي
- باال رفتن سن ازدواج، افزايش نرخ طالق و كاهش باروري و ناهنجاري اجتماعي ديگر منجر مي

-ش سطح توسعه اقتصادياي از طريق افزاي هاي منطقه شود. رويكرد ديالكتيك با كاهش نابرابري 
اجتماعي مناطق محروم و مرزي و بهبود دسترسي به خدمات رفاهي، بهداشتي و سطح سواد 

تواند نقش مهمي در حفظ تعادل جمعيت قومي و مذهبي كشور  ها در اين مناطق، مي خانواده
الكتيك ايجاد ايفا كند و افزايش وفاق و امنيت پايدار را به ارمغان بياورد. طرفداران رويكرد دي

دانند و  بهترين تعادل ممكن بين منابع و جمعيت را مالك تعيين حد مناسب جمعيت مي
كه تمام افراد  فعال   توان به حد مناسبي از جمعيت دسترسي پيدا كرد گويند در شرايطي مي مي

جامعه در مشاغل مختلف اقتصادي جذب شده و  آحاد جامعه داراي سطح متوسطي از زندگي 
  د. باشن
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  هاي سياست كاهش رشد جمعيت آسيب  - 3

 عدم رشد و توسعة اقتصادي  4- 1

و به اصطالح، پير  تيجمعيت، تغيير ساختار جمعيرشد از جمله آثار و پيامدهاي منفي كاهش 
شدن جمعيت كشور و در نتيجه، عدم رشد و توسعه اقتصادي است. بدين معنا كه انتقال هرم 
سني جمعيت از جواني به سالخوردگي، در شرايطي است كه محركة اصلي و كليدي توسعه 

زيرا اگر به راستي دولتي بخواهد در خدمت مردم باشد و در تالش  باشد؛ مي» منابع انساني«
هاي براي توسعه اقتصادي جامعه باشد، و همه توان و ظرفيت منابع ملي، سرمايه و زيرساخت

سخت افزاري و نرم افزاري را به درستي به كار گيرد، افزايش جمعيت عاملي براي شتاب روند 
باشد؛ زيرا مهمترين نياز اوليه توسعه اقتصادي، وجود نيروهاي جوان، فعال توسعه اقتصادي مي

جمعيت موجب پيري جمعيت است كه خود مانعي براي رشد آمد است. بنابراين، كاهش و كار
با معضل گسل  ايرانرشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. به عبارت ديگر، در شرايط كنوني كه 

 .براي عدم توسعه كشور استي جمعيت مواجه است، اين امر عامل رشد كاهش

 پيري و بي نشاطي جمعيت  4- 2

كالت ناشي از تنظيم خانواده و كنترل جمعيت، پيري جمعيت و فقدان نشاط و از ديگر مش
تحرك الزم اقتصادي، اجتماعي است. روشن است كه توسعه و رونق اقتصادي وابسته به نيروي 

شود و از نشاط جوان و كارآمد است. با كاهش و رشد منفي جمعيت، جمعيت جامعه پير مي
ها، ا جوانان ماية پويايي و سرزندگي جوامع هستند و غالب نوآوريالزم برخوردار نخواهد بود؛ زير

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي توسط نيروهاي جوان به منصه ظهور ها و نيز جهشخالقيت
-افكند و جامعه به سمت محو شدن كامل حركت مياساساً نااميدي بر جامعه سايه مي رسد.مي

فرانسه، درباره كشورهاي مدرن اروپايي پيش بيني كرد:  سابقكند. ژاك شيراك، نخست وزير 
به همين دليل بعضي . شونداروپا در حال محو شدن است. به زودي كشورهاي ما خالي مي

كشورهاي بزرگ، از جمله كانادا به طور جدي روي برنامه مهاجرت پذيري، سرمايه گذاري 
زادآوري را شروع كرده است. در اين نوز اند. در حال حاضر، ايالت كبك در كانادا حمايت اكرده

  )32: 1384دالر نقد در نظر گرفته شده است. (مك كبين، 7500ايالت، براي نوزادان جديد 

 آسيب هاي اخالقي و تربيتي  4- 3

هاي اخالقي و تربيتي است. جان يكي از پيامدهاي منفي كاهش و نيز كنترل جمعيت، آسيب
هاي زيادي داشته باشند. وي خواهد كه بچهيي، از زنان ميدين شناس كاتوليك امريكا ،رايان
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هاي بزرگ، به انواعي از نظم نياز دارد كه حاصل آن زندگي موفق تأمين خانواده ،معتقد است
افتد؛ يعني ايثاركردن، ادامة زندگي اتفاق مي ،اي كه فقط با داشتن هزينةاست. نوع زندگي

نات و پيش دستي براي رسيدن به آينده. وي معتقد احياي خود براي دست برداشتن از امكا
درست  ،هايي كه الزم استاست: كارشناساني كه به كنترل مواليد معتقدند، به نوع شخصيت

اند. نكته ديگر شود تا جامعه به صورت متعادل رشد كند و به حيات خود ادامه دهد، فكر نكرده
شوند، اما ثروتمند شدن آنان، از فقير  ممكن است ثروتمند ،هاي كم جمعيتاينكه، خانواده

  )32: 1384(مك كبين، .تر استماندنشان خطرناك

اين موضوع به واقعيتي غيرقابل انكار اشاره دارد؛ زيرا در مباحث جمعيت شناختي، غالباً به 
آيد. در اين ها به وجود ميكه از تركيب فقر و پرجمعيتي خانواده شودهايي توجه ميآسيب
هاي كم جمعيت، به ويژه اي كه متوجه خانوادههاي اخالقي و تربيتيآسيب يك سو، از زمينه از

هاي و از سوي ديگر، به منافع و فوايدي كه در خانواده گرددمي تك فرزندي است، غافل
اي است كه ؛ زيرا تركيب رفاه و تك فرزندي، خود مقولهشودنميپرجمعيت وجود دارد، توجه 

هاي كم جمعيت، به ويژه بروز مشكالت فراواني شود؛ زيرا كودكان در خانوادهتواند موجب مي
از اين رو، فرزندان  .كنندبي پاياني رشد مي ها و انتظاراتتك فرزندي، همواره با سلسله خواست

اي نظير قناعت، ايثار، گذشت، كمك به هم هايي با مفاهيم ارزشي و اخالقيدر چنين خانواده
كيبايي، تحمل، مدارا و... بيگانه خواهند بود. از سوي ديگر، به دليل اصالت رفاه، صبر، ش نوعان،

هايي، از نعمت خانواده كنند. والدين در چنينتلقي مي» مزاحم«والدين نيز فرزند بيشتر را 
فرزندان، بي بهره خواهند بود. بنابراين، اگر در نگرش ديني قناعت، ايثار، گذشت، همياري، كار 

هاي اخالقي، في نفسه ارزش است و رفاه و براي رشد و راحتي ديگران و ساير ارزش و تالش
هاي كاهش جمعيت تا حد پيدايش لذت مادي در درجه دوم اعتبار و اهميت قرار دارد، سياست

هاي تك فرزند از اين منظر، امري نامطلوب خواهد بود؛ زيرا كنترل جمعيت منجر به خانواده
فرزندي شدن خانواده شده و اين خود تابعي از اولويت يافتن رفاه مادي اي شدن و تك هسته
شود. دستيابي دختران و اين امر تغييراتي را در رفتارهاي جنسي مردان و زنان موجب مي .است

هاي ناخواسته، پسران در سنين مختلف به ابزارهاي كنترل بارداري و اطمينان از عدم بارداري
دهد. عالوه بر جاد روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده افزايش ميزمينة الزم را براي اي

اينكه، تنظيم خانواده و كنترل جمعيت دستاويز مناسبي براي مدافعان سقط جنين در جامعه 
  )287، ص 1386شود. (گاردنر، مي

، شعار كاهش جمعيت، عقيم سازي و سقط جنين را به 1به همين دليل، جنبش اصالح نژادي
اي متكامل معرفي كرده است. آرمان جهاني خود، در جهت رفع فقر و ايجاد جامعهعنوان 
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اي با انديشه دستيابي به پيشرفت نويد جامعه طبيعي است كه دستاوردهاي اين شعار،
  )288، ص 1386اجتماعي، بدون نياز به دين و اخالق است. (گاردنر، 

هاي اختياري صورت ت و سقط جنيناين اقدامات، كه در سايه شعارهاي جذاب كنترل جمعي
گيرد، توسط سازمان بهداشت جهاني، بانك جهاني و يونيسف در حال پياده شدن در مي

هاي اخالقي رسد، اينها جملگي آسيباند. به نظر ميكشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته
  .باشداست كه دامنگير سياست كنترل جمعيت مي

  كشورتضعيف نيروى دفاعى   4-4

هاى هاى اقتدار نظامى و دفاعى است. از فرصتنيروى جوان و جمعيت فراوان، يكى از شاخص
 توان به توانمندى و اقتدار نظامى و سياسى كشور در عرصه مهم ناشى از جمعيت كشور، مى

اى كه در سطح بين المللى داراى جمعيت بيشتر و اشاره كرد. به طور قطعى، جامعه المللى بين
ترى نيز باشد. دوران جنگ تحميلى و تواند داراى ارتش و قدرت نظامى قوىترى است، مىجوان

اى بود كه ايران هاى سرنوشت ساز، برگ برندهعمليات هاى نظامى وحضور جوانان در عرصه
كشورى كه داراى جمعيت اندك و يا  مطمئناً. توانست در دوران دفاع مقدس آن را كسب كند

رويارويى مقتدرانه در برابر تجاوز بيگانگان را نخواهد داشت (سبحانى نيا، پير باشد، توان 
1391.(  

ها تسلط المللى از اولويت خارج شده است و دولتاگرچه امروزه اقتدار نظامى در مناسبات بين
كنند، اما در شرايطى كه جمهورى ميبر مناسبات جهانى را در اقتدار اقتصادى جست وجو 

معرض تهديدهاى جدى دشمنان سياسى خود قرار دارد و آشكارا مورد تهديد  دراسالمى ايران 
توان از اين مزيت در راستاى اقتدار نظامى كشور، چشم پوشى نمود نمي گيرد،مي قرار ها قدرت

  .)132، ص 1388(وشمگير، 

  كاهش نشاط اجتماعى ـ اقتصادى  5-4

پيري و در نتيجه عدم نشاط اقتصادى ـ يكي از مشكالت جوامع توسعه يافته و كم جمعيت، 
اجتماعى آنهاست. بديهي است كه رونق اقتصادى به نيروي جوان وابسته است. زماني كه جوامع 

كنند. جوانان مايه پويايي و  ها و صاحبان سرمايه، احساس خطر مي دولت، شوند پير مي
يز از دل نيروهاي هاي اجتماعى، سياسي و اقتصادى ن سرزندگي جوامع هستند. اكثر جهش

جوان جوشيده است. شيراك، نخست وزير وقت فرانسه، درباره كشورهاي مدرن اروپايي 
اروپا در حال محو شدن است. به همين دليل بعضي كشورهاي بزرگ از جمله  :بيني كرد پيش



  
  
  
  
  
  

  ١٤٣                                                                آسیب شنا? سیاست گذاری جمعی\ جمهوری اسال[ ایران  ...

 

اند. در حال حاضر ايالت  گذاري كرده پذيرى، سرمايه كانادا به طور جدي روي برنامه مهاجرت
دالر  7500در اين ايالت براي نوزادان جديد  وكبك در كانادا حمايت از زادآوري را شروع كرده 

  )296،  ص 1386(گاردنر ،  نقد در نظر گرفته شده است.

هاي كنترل جمعيت و ايجاد رفاه كامل براي  راي سياستبايد محاسبه كرد كه آيا اج ،بنابراين
مقطعي از عمر جوامع، به پيري و فرسودگي دايمي يا دراز مدت آنها ترجيح دارد يا خير؟ زماني 

كند و  شود، رفتارهاي زادآوري افراد تغيير مي جمعيت اعمال مي رشد هاي كاهش كه سياست
  .ردن جامعه به سهولت ممكن نيستشود، ديگر جوان ك هاي نوين جايگزين مي عادت

  جمعيت  افزايشيآسيب هاي سياست  -4

   مصرف زدگي  5- 1

تواند پيامدهاي ناخواسته زيادي براي كشورهاي جهان در پي داشته باشد؛ از رشد جمعيت، مي
بيكاري و مشكالت معيشتي. اما كشورهاي توسعه يافته تاحدودي از اين عواقب مصون هستند؛ 

عالوه بر اينكه، سطح نسبي . كشورها جمعيت داراي رشد سريع و نامتوازن نيستزيرا در اين 
دهد. اما بايد به رفاه در اين كشورها، اجازه خودنمايي غبار فقر، بيكاري و عدم اشتغال را نمي

اين نكته توجه نمود كه افزايش جمعيت براي كشورهاي در حال توسعه ـ كه نرخ كنترل 
ه دليل مصرف باال، و اينكه مصارف آنها در حد مسرفانه است، چنين جمعيت ثابتي دارند ـ ب
هاي زيست محيطي، پيري جمعيت روبه رو كرده هاي خاصي نظير بحرانجوامعي را با بحران

از جمله مهمترين آثار رشد جمعيت در كشورهاي مزبور، تأثير منفي آن بر رشد اقتصادي  .است
كه به اين نكته مهم توجه شود كه جمعيت اضافه است. براي درك اين موضوع كافي است 

هاي شغلي جديد است كه هر شده، هم نيازمند كاالها و خدمات جديد و هم اشتغال و فرصت
توسعه نيافته در تأمين   هاي جديد است. اما كشورهاي فقير ودو، در گرو سرمايه گذاري

  )84، ص1385، هاي موردنياز خود با مشكالت عديده مواجهند. (ساعيسرمايه

اصوالً در كشورهايي كه ميزان رشد جمعيت آنها باالست، بخش اعظم جمعيت اضافي آنها را 
كننده هستند، بنابراين اندك  دهند كه به طور عمده مصرف كودكان و نوجواناني تشكيل مي

بلعند. پس رشد سريع جمعيت در  مجدد در اين كشورها را نيز مي  گذاري امكان سرمايه
توان يكي از موانع مهم رشد اقتصادي و يكي از عوامل حفظ و  ي جهان سوم را ميكشورها

  )88-89، ص1385ساعي؛ ( تعميق فقر عمومي در اين كشورها به حساب آورد.
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 مهاجرت، شهرنشيني و كمبود مسكن  5- 2

از ديگر پيامدهاي رشد جمعيت، افزايش بي رويه مهاجرت، شهرنشيني و در نتيجه، كمبود 
باشد؛ زيرا كمبود مسكن، يكي از عوارض ناخواسته رشد شتابان جمعيت است كه مسكن مي

فضاي سكونت را به حداقل ممكن تقليل داده، امور رفاهي را از مسكن، كه بايد جاي آرامش و 
اي كه رشد فزاينده جمعيت، بخصوص شهرنشيني كند. در جامعهسكونت باشد، سلب مي
ز در شهرها متمركز است و روستاها فاقد كمترين امكانات و باالست، و امكانات كم ني

هاي الزم براي توسعه هستند، و منابع كافي در روستاها براي توسعه و بازسازي و زيرساخت
هايي همچون به نوعي پديده و گرددميگسترش امكانات وجود ندارد، شهرنشيني فزاينده 

خود بستر مناسبي براي رشد انواع مفاسد كه  گرددتشديد ميكمبود مسكن و حاشيه نشيني 
در حال حاضر ميزان رشد جمعيت شهرها در كشورهاي در حال توسعه، سه  .اجتماعي است

باشد كه مشكالتي همچون گسترش ناموزون شهرها، آلودگي برابر كشورهاي پيشرفته مي
ني، حاشيه نشي ،هاي قارچيهاي سكونت، ظهور شهركمحيط زيست، دگرگوني بافت محل

مشكالت ترافيك، افزايش جرم، بروز مشاغل كاذب و صدها عارضه بيمارگون ديگر را عمدتاً 
 50 از  بيش«معلول رشد انفجاري جمعيت بوده و مهاجرتهاي بي رويه را پديد آورده است. 

درصد رشد جمعيت شهري در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مربوط به آهنگ پرشتاب 
  )10،ص1367(تودارو، ». ه شهر استمهاجرت از روستا ب

 و سوء تغذيه پايين بودن سطح بهداشت  5- 3

هايي همچون پايين بودن ت و عدم امكان توسعه در جامعه، ناهنجارييبه موازات افزايش جمع
. بر وجود خواهند داشتسطح بهداشت جسم و روان، عوارض زيست محيطي و سوء تغذيه 

اي معتقد است: رشد بي رويه جمعيت به عنوان يك فاجعههمين اساس، سازمان ملل متحد، 
هاي مختلفي در زمينه سالمت انساني چون سوءتغذيه، اعتياد و براي نوع بشر، مسايل و دشواري

به نحوي كه هم اكنون دامنگير بسياري از ساكنان اين كره  ،عدم رعايت بهداشت را در پي دارد
  ).67ـ66، ص1387ستوده، (خاكي شده است 

هايي كه هاي رفتاري و تعارضبرخي ناهنجاري ،دهدهمچنين برخي تحقيقات نشان مي
باشد. شود، از پيامدهاي رشد سريع جمعيت ميسرانجام آن به مشكالت عاطفي شديد منجر مي

  )344، ص1388(كوئن، 
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    محيطي؛ عوارض زيست  4-5

معاش انبوه جمعيت رو به  كشي بيشتر از طبيعت جهت رفع نياز افزون براي بهره تالش روز 
فزوني زمين و باالتر رفتن استانداردهاي زندگي كه روند تالش مذكور را تصاعدي به شكل باال 

  محيطي فراواني براي همه اكوسيستم زمين شده است:  برد، سبب عوارض زيست مي
  د.كن ها را نابود مي آورد و گياهان و جنگل الف) گرم شدن زمين كه خشكسالي به بار مي

هاي مضر  ب) باران اسيدي كه از رشد لجام گسيخته صنعت و توسل روزافزون صنايع به فناوري
  شود. آميز، حاصل مي و مخاطره

  ).345ص 1341. (بني فاطمه ، ج) فرسايش خاك و كاهش آب جاري شيرين
زارع، ( هاي آب و خاك. ها و آالينده هاي زيرزميني آب در اثر پساب ها و سفره د) آلودگي آب

  ).13، ص1389بيژن؛ 
زارع، بيژن؛ ( اي در هوا ه) كاهش ضخامت اليه ازون بر اثر افزايش گازهاي شيميايي و گلخانه

  )12، ص1389
  

 لزوم ژئوپليتيكي تحليلبرآورد حد متناسب جمعيت (بحث و نتيجه گيري:   - 6

  درايران)  آن جغرافيايي آمايشي درعرصةتوزيع سياستگذاري و جمعيتي تغييرات

 رفع و جهان، و منطقه سطح در باال ژئوپليتيكي وزن به دستيابي براي ژئوپليتيكي، نظر از ايران
 است اياندازه به ايران سرزميني دهد. وسعت را افزايش خود جمعيت بايد پيراموني، تهديدات

  تراكم جمعيتي با اكنون هم ايران باشد. كنوني جمعيت از بيشتر جمعيتي پذيراي تواندمي كه
 و كيفيت جمعيت، تعداد بر عالوه ما. ادارد قرار جهان 162رتبة در مربع كيلومتر هر در نفر 46

 بخش اين در رو، است. ازاين الزم ژئوپليتيكي وزن افزايش پيشرفت و براي نيز جمعيت كارايي
 بهينه هايشاخص در ايران، جمعيت افزايشي تغييرات لزوم ژئوپليتيكي، تبيين ضمن شده سعي
 بررسي سرزمين آمايش هايقالب برنامه در آن هدايت براي سياستگذاري و تغييرات اين سازي
  و افزايش جمعيت سياست در سرزمين آمايش مهم هايشاخص بررسي كلي هدف لذا شود.
 .است جمعيت افزايش براي هاشاخص اين اساس بر كشور استانهاي بندي اولويت سپس
اصلي  عناصر از يرهغ و هوا و آب كشت، قابل خاك وسعت، موقعيت، جمعيت، مانند عواملي
 صعود و ترقي پيشرفت، لوازم و شرايط كشوري .است كشور يك ژئوپليتيكي وزن دهندة تشكيل
 داشته مناسبي ژئوپليتيكي شرايط كه دارد را جهان و خود منطقة ژئوپليتيكي باالي ايه به رده
وسعت زياد،  جمله از دارد، را خود براي افزايش وزن ژئوپلتيكي ژئوپليتيكي لوارم نيز ايران. باشد

هواي  و بآ توسعه، حال در و ماهر كار نيروي انرژي، سرشار منابع يكي،تژئوپل ظيرن بي موقعيت
كشور  يك براي نياز مورد جمعيت تا ياديز فاصلة هنوز جمعيتي نظر از ايران اما .غيره و متنوع

 برابر دو تا تواندمي جمعيت اين مسئوالن، و كارشناسان برخي گفتة به و دارد را قدرتمند
 حداكثر سازي سياست فقط نه اخير هايسال طي كه حالي در يابد. افزايش جمعيت فعلي
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 و جامعه جمعيت، پيري خطر تهديد و جمعيت رشد نزولي روند بلكه دنبال نشده است، جمعيت
 و مسئوالن اي ازعده كشور، در جمعيت كاهش سريع رشد پي در كند.مي را تهديد ايران كشور

-سياست دولت راستا، در اين دادند. هشدار كننده تهديد روند اين دربارة كارشناسان جمعيت،

 جمعيت رشد كه مسئلة آنجا از. كرده است تدوين جمعيت افزايش رشد تشويق براي را هايي
 و اجتماعي، فرهنگي ساختار در تغييرات با همراه و تدريج به است، ساختاري ايمسئله

 آيد، بنابراين امكان افزايش جمعيتمي وجود به باروري تغيير سطح امكان جامعه، اقتصادي
 ندارد. درصورت افزايش ساختاري وجود تغييرات ايجاد بدون تشويقي، هايبسته با صرفا

 رسد. رشدنظر مي به كننده نگران فضايي كشور و جغرافيايي مديريت كنوني روند نيز، جمعيت
شهرهاي كوچك  و مرزي و روستايي مناطق گسترده از مهاجرت بزرگ، شهرهاي گسيختة لجام
 شود، ومي منجر افزايش مهاجرت به كه كشور استانهاي برخي در ها گذاري تمركز سرمايه و
سرمايه  براي داراي پتانسيل مناطق گرفتن نظر در و سرزمين آمايش علمي به توجهي بي

پي  در كشور براي آيندة را جدي دست، تهديدات اين از و مسائلي جمعيت افزايش و گذاري
 خواهد داشت.

 نظر از كشور، استانهاي تفاوت ارزيابي ها برايشاخص از ايمجموعه تحليل بر مبتني بخش اين
 تجارت، امنيت، كشاورزي، جمعيت، توسعة تراكم مينةز هشت در يافتگي توسعه سطح

  است. طبيعي مخاطرات و و هوا بآ انرژي، و بآ معادن، و نايعص گردشگري، و ارتباطات

  جمعيترشد  افزايش درسياست استانها هايتوان تحليل و بررسي هايشاخص 6- 1

 سواد، سطح خانوار،) اعضاي تعداد( بعد خانوار، تعداد جمعيت، تعداد تراكم جمعيت: شاخص

 تبنس استان، در شهرنشيني تبنس جمعيت، يبنس تراكم جمعيت، جنسيتي تبنس
 جمعيت تبنس كشور، كل به بزرگساالن تبنس استانها، مهاجرتي سهم استان، در روستانشيني
  جمعيت. ساالنة فعال، رشد

 آب و هوا شاخص

 ي،بنس رطوبت مقدار بارندگي، متوسط هوا، دماي متوسط هواشناسي، هاي ايستگاه تعداد
 آفتابي روزهاي تعداد ندان،بيخ روزهاي تعداد سطح دريا، از ارتفاع حرارت، درجه متوسط
 مراتع، وسعت جنگل، وسعت زراعي، اراضي وسعت استان، وسعت و انرژي آب منابع شاخص
 آب هايحوضه تعداد ها،قنات و هاتعداد چشمه عميق، نيمه و عميق هايتعدادچاه دام، تعداد
 سهم در سد، استانها سهم برق، نيروي انتقال خطوط انواع طول برق، توليد در استان سهم خيز،
 .آبخيز حوضة وسعت در استان

 كشاورزي شاخص

 سطح نسبت كشاورزي، زيرساختهاي باغي، محصوالت توليدات اي،غله محصوالت توليدات
 تعداد كشور، ساالنة ديمي محصوالت كشت سطح تبنس ساالنة كشور، آبي محصوالت كشت
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 نقدي تسهيالت ميزان شاغالن كشاورزي، تعداد زارعان، باسوادي تبنس كشاورزي، برداران بهره
 .كشاورزان به دولت اعطايي غير نقدي و

 مخاطرات طبيعي شاخص  

 صادر شده هايپروانه تعداد فرسوده، بافت بازسازي واحدهاي تعداد مسكوني، واحد بناي زير
 حفاظت در استان سهم قديمي، اراضي هايكاربري اصالح مقاوم، )مصالح با( ساختمانهاي براي

 سيالب، وقوع از پيشگيري در سهم استان لرزه، زمين تعداد استان، هايسيل تعداد آبخيزداري،
 خسارات پرداخت مقدار روان، هايشن يتبتث پرخطر، مناطق در مصنوعي جنگل كاري وسعت
 .ديده سانحه مردم به بيمه سوي از شده

 و صنايع معادن شاخص  

 هايكارگاه تعداد شير صنعتي، توليد هاي صنعتي،مرغداري تعداد صنعتي، هايدامداري تعداد
 كل تعداد استان، معادن شاغالن كل تعداد استان، كل معادن تعداد ،)كوچك صنايع( توليدي

 كل تعداد صادر شده براي ايجاد صنايع و معادن، جوازهاي تعداد استان، شاغالن صنايع
 .دراستان معدني و صنعتي هايسرمايه گذاري ميزان غير دولتي، و دولتي صنعتي هايكارخانه
   و گردشگري تجارت، ارتباطات شاخص

 تعداد خالي، مسكوني واحدهاي همراه، و ثابت تلفن مشتركين تعداد اينترنت، كاربران تعداد
 تعداد تجاري، واحدهاي كل تعداد ها،تعاوني تعداد برداري كشاورزي،بهره با طبمرت مؤسسات

 رگردشگ تأسيسات و واحدهاي رفاهي تعداد صيادي، واحدهاي تعداد صنعتي، واحدهاي كل
نياز  مورد تجهيزات فروش وشي،رف خرده(گردشگران به خدمات ارائة واحدهاي تعداد پذير،

 هاي واحد تعداد گردشگري، هايجاذبه تعداد ها،مسافرخانه و هامتل ها،هتل تعداد ،)گردشگري

 و راه كل اداره زيرپوش هايراه انواع راه آهن، ايستگاههاي خطوط و طول بوفه، و رستوراني
 .ترابري

 هايتوان آنها به ميزان دستيابي و كشور هاياستان توسعه يافتگي سطح تحليل منظور به
 .شد كار گرفته به عاملي تحليل اند،شده مشخص كه هاييشاخص نظر  از مختلف

  اي (دسته بندي استانها)خوشه تحليلنتيجه گيري:  6- 2

و  توسعه سطح نظر از كشور استانهاي ، Kايخوشه تحليل روش كارگيري به با تحقيق، ادامة در
  .شدند تقسيم گروه 3 به بيشتر جمعيت پذيرش آنها براي آمادگي

 در استان 8 يافتگي توسعه سطح نظر از دهدمي نشان ايخوشه تحليل هاييافته اساس، اين بر
قرار  ضعيف توسعه سطح در استان 12 و متوسط توسعة سطح در استان 9 باال، توسعة سطح
  .اندگرفته
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 توسعة سطح

 استاني
 استانها نام فراواني

 8 باال
  ،مركزي ،فارس، اصفهان، رضوي خراسان ،آذربايجانشرقي، تهران

 مازندران ،خوزستان 

 9 متوسط
، گلستان، كرمانشاه، كردستان ،قم ،زنجان، اردبيل، آذربايجانغربي

 يالن،گهمدان

 12 ضعيف
 ، جنوبي خراسان ،شمالي خراسان ،بختياري و چهارمحال، وشهر، بايالم

، لرستان، بويراحمد و كهكيلويه ،قزوين، سمنان ،بلوچستان و سيستان
 يزد، هرمزگان

  29 جمع

  

  ايخوشه افزايش جمعيت باتحليل كشور براي استانهاي يافتگي توسعه بندي سطح

 و است قرارگرفته باال، توسعة استانهاي با سطح جمع در تهران استان ،جدول فوق بر اساس
 ضعيف توسعه سطح استانهاي با جمع در بوشهر و بلوچستان، هرمزگان و سيستان استانهاي
 اولويت بومي جمعيت افزايش سياست با مهاجرپذيري سياست استانها اند. در برخيقرارگرفته
  بالعكس. مناطق در برخي و داشته

 در بايد كه استاني است تنها بحران، آستانة در گرفتن قرار دليل به نيز تهران استان همچنين
 دولت، تشويقي هاي جامعسياست با و گيرد قرار مهاجرپذيري افزايش ممنوعيت سياست
 شود. منتقل تغييرات جمعيت، سياست در هدف مناطق به نيز آن سريز جمعيت از بخشي
 ارتباطات، امنيتي، نظر از جنوبي سواحل استانهاي ها،كل شاخص بين جمع در كه حالي در

 افزايش (ازجمله جمعيتي تغييرات هايسياست براي اولويت اصلي در گردشگري و تجارت
 ،اردبيل ،آذربايجانغربي ،آذربايجانشرقي مانند استانهايي .دارند قرار مهاجرپذيري) و جمعيت
 و تجارت براي باال هايپتانسيل وجود نيز و بودن مرزي دليل به نيز ايالم ،كرمانشاه ،كردستان
 )مهاجرپذيري يا افزايش( جمعيتي تغييرات سياست اولويت در بايد گردشگري و ارتباطات

 . قرارگيرند

 و محيطي اقتضائات و هاتوان و آمايش سرزمين به توجه شودمي ها، نتيجهبررسي اين از
 و )مهاجرت يا افزايش( جمعيتي تغييرات هايسياست بحث سرزميني در فضاي اكولوژيكي

 عنوان به ملي سرزميني فضاي اقتضائات به توجه صورت در .دارد ايويژه ضرورت اعمال آن

 و درست ريزي برنامه به توانمي اند،ژئوپليتيكي هايو فرصت هابسترساز چالش كه ييهاژنوم
 با ر سازگاريتغي جمعي انتقال يا افزايش صورت در يافت و دست جغرافيايي منطق با منطبق
 پايدار امنيت و توسعه كه شد خواهيم مواجه هاي ژئوپليتيكيبحران آينده با در سرزميني، توان
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بايستي به اين امر مهم توجه گردد كه در مرحله باروري  .كندمي مواجه تهديد با را كشور

پايين، افزايش سطح باروري به باالي دو بچه نيز كار آساني نيست، اين مسئله را تجربه 
دهد كه حدود دو دهه در تالش هستند كه سطح باروري خود را با  كشورهاي غربي نشان مي

رسد در اين زمينه موفقيت چنداني كسب  اتخاذ تدابير مختلفي افزايش دهند، اما به نظر مي
هاي جمعيتي به هيچ وجه باعث افزايش افسار گسيخته جمعيت  اند. بنابراين مشوقنكرده

هاي كشور به  نخواهد گرديد. اگر مديريت كالن كشور در سطح عالي باشد، و از كليه پتانسيل
ميليون نفر هم افزايش يابد، اما  150تواند حتي به نحوه احسن استفاده شود، جمعيت ايران مي

هايي خواهند  ميليون نفري داراي چه كيفيتي و توانمندي 150مهم اين است كه اين جمعيت 
بود و با چه كيفيتي زيست خواهند كرد. لذا همواره بايد بين كميت و كيفيت توازن برقرار كرد. 

شود، به اين  تر مي بشر وسيعاگر، روند رشد جمعيت مطلوب باشد، دامنه انتخابها و اختيارات 
اي براي دستيابي به زندگي بهتر و پر محتواتر  ترتيب سياست جمعيتي هدف نيست، بلكه وسيله

است. بنابراين الزم است موضوع جمعيت نه تنها از نظر تعداد، تراكم، ساخت، تركيب و تغييرات 
هاي كيفيت زيست  خصزماني و مكاني بطور مداوم رصد گردد، بلكه بايد از نظر وضعيت شا

به آن توجه جدي داشت. مشكل كنوني جمعيت ايران توزيع نامتوازن آن و تمركز  ،جمعيت
  باشد. درصد جمعيت ايران در كالن شهر تهران مي 20حدود 
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  :منابع  

پيامدها،  و روندها شتابان؛ شهرنشيني )1386( يوسف، نصيري، عيسي، ابراهيم زاده، - 
  اقتصادي. - سياسي اطالعات

) جمعيت و تنظيم خانواده، اصفهان، انتشارات دانشگاه 1379آذربايجاني و ديگران، كريم، ( - 
  اصفهان، چاپ اول.

) نظري به سياست هاي جمعيتي در ايران، تهران، انتشارات پيوند، 1355اماني، مهدي، ( - 
 چاپ اول.

ان مطالعه و تدوين سازم ،) جمعيت شناسي عمومي ايران، تهران1380اماني، سيد مهدي، ( - 
 .كتب علوم انساني دانشگاهها، (سمت)

 ) نوسازي و توسعه، احمد موثقي، تهران، قومس.1377ايوبي، اس. سي، (  - 

، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني "شهرنشيني تطبيقي") 1377بني فاطمه، حسين، ( - 
  .77، پاييز 168ه ر، شما41دانشگاه تبريز، سال 

رويه جمعيت و شهر نشيني در ايران، پيامدهاي منفي رشد بي )1387تجدد، حسين، ( - 
  .58مجموع مقاالت؛  نشريه داخلي، شماره 

) مهاجرت داخلي در كشورهاي در حال توسعه، ترجمة مصطفي 1367تودارو، مايكل، ( - 
 .سرمدي و پروين رئيسي فرد، تهران، دفتر بين الملل كار

 .ي، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم) جمعيت شناسي عموم1384جمشيدي، بهنام، (  - 
شناسي اقتصادي اجتماعي و تنظيم خانواده، چاپ چهارم،  ) جمعيت1390حسيني، حاتم، ( - 

 ويراست دوم، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.

) جمعيت و تنظيم خانواده، تهران، 1385( ،حلم سرشت، پريوش و اسماعيل دل پيشه - 
  .ويرايش سوم

 چشم انداز و )بريك( حال ظهور در هاي قدرت ژئوپليتيك )1391( فاضله، خادم، - 
 )2هشتم، شمارة ( سال فصلنامةژئوپليتيك، ،" 2050سال

، پژوهشكده امام خميني "مباني فقهي تنظيم خانواده، تهران") 1382خميني، حسن، ( - 
  (ره) و انقالب اسالمي، چاپ اول.

چهارم، تهران،  چاپو اجتماعي،  ) مباني جمعيت شناسي اقتصادي1389زارع، بيژن، ( - 
 .سمت

انتشارات سمت،  اجتماعي جهان سوم، تهران: - )  مسائل سياسي 1385ساعي، احمد، ( - 
  .چاپ هشتم
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، ره توشه راهيان نور، »تحديد خانواده، تهديد جامعه) «1391سبحانى نيا، محمد، (محرم  - 
 .1ش 

) آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات)، تهران، 1387ستوده، هدايت اهللا، ( - 
    انتشارات آواي نور، چاپ نوزدهم 

مالتوس در آراي قدما و تأثير آن بر   ) پيشگامان مالتوس: رديابي نظريه1381كتابي، احمد، ( - 
 .40و  39  جمعيت ـ شماره  متأخران ـ فصلنامه

 انتشارات :هاي جمعيت شناسي، تهرانها و نظريهدرآمدي بر انديشه) 1377، (احمد ،كتابي - 
 .سمت

پژوهشگاه  :تهران شناسى، جمعيت هاينظريه و هابرانديشه ) درآمدي1388( احمد، كتابي، - 
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم

چاپ ) مباني جامعه شناسي، ترجمة غالمعباس توسلي و رضا فاضل، 1388كوئن، بروس، ( - 
 .و دوم، تهران، سمتبيست 

) جنگ عليه خانواده، تلخيص و تدوين معصومه محمدي، قم، 1386گاردنر، جان ويليام، ( - 
 .انتشارات دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

 ..چهارم، تهران، ني چاپ) جامعه شناسي، ترجمة منوچهر صبوري، 1377گيدنز، آنتوني، ( - 

 جمعيت نقش تحليل")1391قاليباف، ( محمدباقر و حسن غالم حيدري حسين، محمديان - 
 ).1شمارة ( هشتم، سال ژئوپليتيك، ، فصلنامة"كشور ملي قدرت در تهران كالنشهر

دكتري   دوره ،هاي خاص جمعيت هاي درس نظريه ) يادداشت1382ميرزايي، محمد، ( - 
  شناسي. گروه جمعيت ،دانشكده علوم اجتماعي ،دانشگاه تهران ،شناسي جمعيت

 تعادل عدم در شهري خدمات توزيع اثرات بررسي")1386ديگران، ( و حميدرضا وارثي، - 
 )9شمارة ( پنجم، سال و توسعه، جغرافيا مجلة ،"جمعيت فضايي

 

 

  
 


