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تغییر رویه جمعیتی ایران حکایت از گذار یکی از جوانترین کشورهای جهان به کشوری پیر دارد

رویش جوانههای پیری جمعیت

ص�ادق فرامرزی :جامع��ه ایران به عن��وان یکی از
جوانتری��ن جوامع جهان��ی در حال ط��ی کردن
رکوردهایی است که کشورمان را همزمان با جوان
بودن تبدیل به یکی از گزینههای پیری جمعیت در
دهههای آتی میکند .سرعت عجیب افزایش رشد
جمعیت ایران تا چند دهه پیش ایران را تبدیل به
یکی از مصداقهای رشد بیرویه جمعیتی در سطح
جهان کرده بود تا آنکه در روند سیاستگذاری جاری
کشور تصمیم به کنترل این افزایش جمعیت گرفته
شد؛ کنترلی که هر چند بر مبنای نسبتا درستی از
شرایط زمانه خود بود اما با روند افراطی اجرای خود
این بار کشورمان را از جهت کنترل شدید جمعیت
تبدی��ل ب��ه یک��ی از مثالهای مش��هور در فضای
دانشگاهی جهان و مطالعات جمعیتشناسی کرد.
رکوردزنی ایران در سرعت و شدت کنترل نرخ رشد
جمعیت در بازه زمانی  2دههای و رساندن نرخ رشد
از  3/9درصد دهه  60به  1/3درصد در دهه  80هر
چند در ابتدای امر تحس��ینهای زیادی را از سمت
نهادهای جهانی با خود به همراه آورد اما گذش��ت
م��دت زمانی کوتاه و نمایان ش��دن اثر این ش��کل
عجیب از کنترل نرخ رشد جمعیت و شتابگیری
یکباره جمعیت ایران به سمت میانسالی و کهنسالی،
این هشدار را به سیاستگذاران کالن کشور داد که
روند تغییرات جمعیتی کشورمان حکایتگر بیرون
آمدن از چاله رش��د باالی جمعیت و افتادن در چاه
پیری جمعیت است .سخنرانی مشهور رهبر انقالب
در س��ال 91نیز گویای این مس��اله بود و ایشان در
آن سخنرانی با هشدار نسبت به شیب تند تغییرات
جمعیتی کشورمان به سمت پیری فرمودند« :ما باید
در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم .سیاست
تحدید نس��ل در یک برههای از زمان درس��ت بود؛
یک اهدافی هم برایش معی��ن کردند .آنطوری که
افراد متخص��ص و عالم و کارشناس��ان علمی این
قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند ،ما
در س��ال  71به همان مقاصدی که از تحدید نسل
وجود داش��ت ،رسیدیم .از س��ال  71به این طرف،
باید سیاست را تغییر میدادیم؛ خطا کردیم ،تغییر
ندادیم .امروز باید این خطا را جبران کنیم .کش��ور
باید نگذارد که غلب ه نسل جوان و نمای زیبای جوانی
در کش��ور از بین ب��رود و از بین خواهد رفت اگر به
همین ترتیب پیش برویم؛ آنطوری که کارشناسها
بررسی علمی و دقیق کردند .اینها خطابیات نیست؛
اینها کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است».
البته که این هش��دارها به آن سخنرانی نیز محدود
نماند و در  30اردیبهشت سال  1393مقام معظم
رهبری سیاستهای کلی جمعیت را که بر اساس
بند یک اصل  110قانون اساس��ی پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد ابالغ
کردند .در این سیاستها بر جبران کاهش نرخ رشد
جمعی��ت و نرخ باروری به صورت معقول و معتدل
تاکید بسیار شده است.
با مجموع��ه این اوصاف میتوان مس��اله آینده
جمعیت��ی جمهوری اس�لامی را از مس��ائل دارای
اولویتی دانس��ت که هرگون��ه تصمیمگیری بدون
مبن��ای علمی ب��رای آن میتوان��د هدفی صحیح
همچون کنترل نرخ رش��د جمعیتی باالی دهه60
را تبدیل به یک نقطه بحرانی ،برخالف هدف اولیه
خود بنماید.

از مع��ادالت حیاتی در چارچ��وب وظایف دولتها
محسوب نمیشد و حکام مختلف میدانستند که به
علت خودکفایی و خودبسندگی نسبی اقتصادهای
س��نتی میزان زاد و ولد مردم تاثیر چندانی بر رویه
و عملکردهای دولتها نمیگذارد و از همین جهت
نیز غالبا سیاس��تگذاری چندانی برای تش��ویق یا
کنترل فرزندآوری خانوارها از خود نشان نمیدادند
اما با گذش��ت زمان و فراگیری بهداش��ت از یکسو
آم��ار مرگ و میرها کاهش و س��ن امید به زندگی
جوام��ع افزایش پی��دا کرد و از س��وی دیگر تغییر
سیس��تم اقتصادی و وفور در تولید و افزایش سطح
رفاهی خانوارها موجب آن شد تا به یکباره در مدت
زمانی کوتاهی جمعیت غالب کشورها با شیب تندی
افزای��ش پیدا کند و جمعی��ت را تبدیل به یکی از
محورهای سیاستگذاری دولتها کند .به طور مثال
زمانی که نرخ افزایش جمعیت با شیبی تند در حال
طی شدن است ،جمعیت جوان جامعه باید تبدیل
به مهمترین هدف سیاستگذاریها شود اما زمانی
که این شیب کند شود در طول چند دهه باید انتظار
کاهش جمعیت جوانان و افزایش جمعیت میانساالن
و سالمندانی را داشت که نیازهایی متفاوت از جوانان
دارند ،به گونهای که نیازهای جوانان بیش��تر شامل
تحصیل و اش��تغال میشود و نیازهای میانساالن و
س��المندان در چارچوب خدم��ات درمانی و تامین
مالی ایام بازنشستگیش��ان معنا پیدا میکند .یک
قیاس ساده در وضعیت مدارس دهه 60کشورمان
و دوشیفته و سهشیفته بودن آنها و صفهای چند
میلیونی متقاضی کنکور برای ورود به دانش��گاه با
ظرفی��ت فراتر از متقاضی مدارس و دانش��گاههای
ایران در س��الهای اخیر بخوب��ی نمایانکننده اثر
وضع��ی جمعیت بر روند خدمات اجتماعی اس��ت
که پیشبینی میش��ود با توجه به شتاب جمعیت
کش��ورمان به سمت پیری ،رش��د پایین جمعیت
کش��ورمان و نرخ فرزندآوری کمتر از  2/1به عنوان
نرخ جانش��ینی جمعیت در می��ان زوجهای جوان،
چند دهه دیگر کشورمان شرایطی همانند تقاضاهای
آموزشی و شغلی قشر جوان را در جنبه تقاضاهای
جمعیت انبوه سالمندان شاهد باشد.
در بررس��ی عوامل اصلی اثرگ��ذاری بر تحوالت
جمعیت��ی  4عام��ل «زاد و ولد»« ،م��رگ و میر»،
«مهاجرت» و «ازدواج و طالق» تعیینکنندهترین
عوامل��ی هس��تند که میت��وان مبتنی ب��ر آنها به
پیشبینی و آسیبشناس��ی تغیی��رات جمعیتی
کش��ورهای مختلف پرداخت .به گونهای که ارتقای
س��طح بهداش��ت و کاهش عوامل تهدیدکنندهای
همچون جنگ ،قحطی و ...نرخ مرگ و میر را کاهش
میدهد و ب��ر رون��د ورودی و خروجی جمعیت از
طریق مهاجرت اثر میگذارد .از س��وی دیگر رونق
و بح��ران اقتصادی بر می��زان زاد و ولد ،گرایش به
ازدواج و مهاج��رت اثرات عمده میگ��ذارد و فراتر
از همه س��بک زندگی و الگوهای مرجع اجتماعی
که ارزشهای زیس��تی جامعه را شکل میدهند بر
هرکدام از عوامل فوق تاثیرنسبی خود را میگذارند.
برای مث��ال میزان فراگیری «ایندیویژوالیس��م» یا
«اصالت فرد» در رفتار اجتماعی که تا حدی عارضه
زندگی ش��هری و بافتی متفاوت از خانواده س��نتی
است تا حد زیادی بر گرایش و عدم گرایش خانوارها
در فرزندآوری نقشآفرین است.

پدی��ده جمعی��ت و اثرگ��ذاری و اثرپذیری آن
روی باق��ی نوس��انات اجتماعی و اقتص��ادی ،این
مس��اله را تبدیل به یک��ی از مهمترین متغیرها در
سیاس��تگذاری اجتماعی کش��ورهای مختلف در
یک قرن اخیر کرده اس��ت .واقعیت امر آن است که
تا پیش از گس��ترش بهداش��ت و رفاه عمومی و در
سایه وفور زمین برای سکونت ،معادالت جمعیتی

طبق اطالعات سازمان آمار ،میانگین سنی کشور
از 21/6در س��ال  1370ب��ه  31/3در س��ال1395
افزای��ش یافته اس��ت .به نق��ل از مرکز آم��ار ایران،
 50درصد از جمعیت کشور زیر 30سال و 50درصد
دیگر باالی 30سال است ،هرچه میانه سنی جمعیت
از 30سال باالتر رود به معنای حرکت جمعیت کشور
به سوی پیری است و بر اساس این شواهد کشور ما

■■اهمیتمطالعاتجمعیتشناختی

■■خیز بلند به سوی پیری!

اثرات جمعیتی هر سیاستی ممکن است با گذشت بازه زمانی بیش از یک نسل ( 30سال) خود را نمایان
کند و صرف مشاهده ارقامی که نشاندهنده وضعیت فعلی تغییرات جمعیتی است نمیتواند به گزارهای
قطعی در باب آینده جمعیت یک کش�ور ختم ش�ود .در بررس�ی روند جهانی پیری نیز در سال 2010
تخمین زده شد  524میلیون نفر ( 8درصد) از جمعیت جهان ،افراد سالخورده  65سال و باالتر هستند.
انتظار میرود این رقم در سال  2050تقریب ًا  3برابر شود و به حدود  1/5میلیارد نفر ( 16درصد از جمعیت
جهان) برسد .اگر چه در حال حاضر توسعهیافتهترین کشورها ،سالخوردهترین نمودار جمعیت را دارند
ولی سریعترین سالخوردگی جمعیت در کشورهای کمتر توسعهیافته اتفاق میافتد

در آستانه پیری جمعیت قرار دارد .سیدحامد برکاتی،
رئیس اداره س�لامت جمعیت ،خان��واده و مدارس
وزارت بهداش��ت نیز چندی پیش در این باره گفته
بود« :ش��اخص باروری کلی در ایران بین سالهای
 ۶۵تا  ،۷۰در حدود  ۶ ،۵و  6/5بوده اس��ت .کشور
در آن زمان با ترافیک جمعیتی و عدم پیشگیریهای
الزم برای این موضوع روبهرو بود و زیرس��اختهای
الزم نی��ز وجود نداش��ت اما ب��ه مرور ب��ا توجه به
توانمندیهایی که در زمینه تامین نیروی انس��انی،
ایجاد شغل ،مدیریت آب ،روشهای جدید کشاورزی
و افزایش درآمد ملی ایجاد شد ،بررسی دوبارهای در
سطح کش��ور درباره شاخص باروری کلی انجام شد
که نش��ان میداد این شاخص در سالهای نزدیک
به  ،۸۸به  1/7یا  1/8رس��یده است؛ این رقم نشان
میداد جمعیت ایران در آیندهای نزدیک پیر میشود
و در حال از دس��ت دادن پنجره جمعیتی هستیم.
به دلیل سیاس��تهای در نظر گرفته شده ،وضعیت
پنجره جمعیتی ،وجود نسل جوان مولد و همچنین
ازدواجهایی که اتفاق افتاد ،در  5س��ال قبل از سال
 ،۹۵شاخص جایگزینی جمعیت به  2/01رسید .این
ش��اخص در سال  ۹۲به  2/8و در سال  ۹۵به سطح
جایگزینی رسید .این اعداد مبتنی بر سرشماری سال
 ۹۵و آمار رسمی اس��ت .برای به دست آوردن آمار
جدید نیز باید منتظر سرشماری سال  ۱۴۰۰باشیم.
تا س��ال  ۱۵ ،۱۴۲۰درصد جمعیت کشور سالمند
میشوند در حالی که حدود  ۱۰سال پیش آمار این
جمعی��ت کمتر از  7درصد بود ،به همین دلیل باید
برای این موضوع برنامهریزی شود» .برکاتی همچنین
به انفجار جمعیتی در دهه  ۶۰اش��اره و خاطرنشان
کرد« :ایران این دهه را با شاخص باروری کل باالی
 ۶آغاز کرد؛ این رقم یعنی به ازای هر زوج به صورت
متوس��ط  6مورد تولد داشتیم .کسی که در ابتدای
ده��ه  ۶۰به دنیا آمده باش��د االن  ۳۷س��ال دارد و
کسی که انتهای آن به دنیا آمده باشد االن  ۲۷سال
دارد .این افراد در س��ال  ۱۴۲۰از سن باروری خارج
میش��وند .هرچه از ابتدای س��ال  ۶۰به این سمت
میآییم ،میزان تولدها به نسبت زوجهایی که ازدواج
کردهاند ،کمتر شده است یعنی این رقم از  6/7به  ۶و
در یک بازه زمانی  ۲۰ساله به  ۲و کمتر از آن و االن
نیز به  ۲رسیده است».
نکتهای که در بررسیهای جمعیتی نباید مورد
غفلت قرار بگیرد آن اس��ت که اثرات جمعیتی هر
سیاس��ت ممکن است با گذشت بازه زمانی بیش از
یک نس��ل ( 30س��ال) خود را نمایان کند و صرف
مش��اهده ارقامی که نش��اندهنده وضعیت فعلی
تغیی��رات جمعیتی اس��ت نمیتواند به گ��زارهای
قطعی در باب آینده جمعیت یک کشور ختم شود.
در بررس��ی روند جهانی پیری نیز در س��ال 2010
تخمین زده ش��د  524میلیون نف��ر ( 8درصد) از
جمعیت جهان ،افراد س��الخورده  65س��ال و باالتر
هستند .انتظار میرود این رقم در سال  2050تقریباً
 3برابر ش��ود و به حدود یک و نیم میلیارد نفر (16
درص��د از جمعیت جهان) برس��د .اگر چه در حال
حاضر توسعهیافتهترین کش��ورها ،سالخوردهترین
نمودار جمعیت را دارند ولی سریعترین سالخوردگی
جمعیت در کش��ورهای کمتر توس��عهیافته اتفاق
میافتد .پیشبینی میش��ود بین سالهای 2010
تا  2050تعداد افراد سالخورده درکشورهای کمتر
توس��عهیافته ،در مقایس��ه با  71درصد افزایش در
کشورهای توسعهیافته 250 ،درصد افزایش یابد .این
پدیده با کاهش نرخ باروری و عمر طوالنی ش��کل
گرفته است .با کاهش تولد و افزایش طول عمر ،سهم
افراد سالخورده از کل جمعیت در حال افزایش است.
جمعیت کش��ورمان نیز در ح��ال حاضر در مرحله
انتقال ساختار س��نی از جوانی به سمت میانسالی
و سالخوردگی اس��ت .پیشبینی بخش جمعیتی
سازمان ملل در سال  2002حاکی از آن است که بر
مبنای فرض رشد حد متوسط طی دهههای2040
و ،2050ح��دود  25درصد از کل جمعیت ایران در
گروههای س��نی باالی 60سال خواهند بود که این
می��زان نزدیک به یکچهارم از جمعی��ت ایران در
دهههای آتی است .در شرایط حاضر با بررسی هرم
جمعیتی س��ال  1395پی به این نکته میبریم که
بیشترین برآمدگی جمعیت کشور ،مربوط به فاصله
س��نی  30-34سال اس��ت .در واقع متولدین دهه
 ،60جمعیت قابلتوجهی از هرم جمعیتی کشور را
تشکیل میدهند .با مشاهده نمودار هرم جمعیتی
سال  95به این نکته پی میبریم که جمعیت 0-4
ساله در ترکیب جمعیتی کشور قابلتوجه است .این
جمعیت حاصل فرزندآوری دهه شصتیهاس��ت .با
این ش��رایط ما در حدود  10سال آینده نیز با موج
دوم افزای��ش جمعیت نیروی کار مواجه هس��تیم
و ش��مار جمعی��ت ج��وان و آماده ب�� ه کار افزایش
چشمگیری مییابد .نکتهای که در این میان نباید
از غفلت کرد آن است که متولدان دهه  60در سال
 1430ش��روع دوران بازنشستگی و کهنسالی خود
را پشت سر خواهند گذاشت و هرم سنی جمعیت
به ش��کل استوانه میش��ود؛ در این شرایط افزایش
جمعیت سالمند کشور ،ب ه نوبه خود تبعات منفی
اقتصادی نیز به همراه دارد.
حیدرعلی عابدی ،عضو کمیس��یون بهداشت و

درم��ان مجلس نیز چندی پیش در این باره گفت:
«در  35س��ال آین��ده  33درصد جمعیت کش��ور
باالی 60سال سن خواهند داشت .پیشبینی شده
در س��ال 1480نرخ رش��د جمعیت کشور کاهش
یافت��ه و به س��مت صف��ر و منفی ش��دن در حال
پیشروی باشد .گرایش خانوادهها به تکفرزندی زنگ
خطری جدی برای جمعیت کشور به حساب میآید
و مشکل جمعیتی کشور با شعار حل نمیشود».
مجموعه این شواهد حاکی از آن است که روند
تغییرات جمعیتی ایران با شدتی خطرناک به سمت
پیری جمعیت در دههه��ای آینده حرکت خواهد
ک��رد و این حرکت میتواند از جنبههای اجتماعی
و اقتصادی خسارات جبرانناپذیری را به ایران وارد
کند .پیری جمعیت عالوه ب��ر آنکه از نیروی مولد
اقتصادی کم کرده و به شمار نیروهای تحت پوشش
و هزینهبر اضافه میکند از جهات متعدد کشور را نیز
از تحرک باز میدارد.
■■پنجره جمعیتی و فرصتهای سوخته

«پنجره جمعیتی» اصطالحی است که اشاره به
ایام کمنظیری در روند تحوالت جمعیتی کشور دارد
که روند افزایش جمعیت تا حدودی متوقف شده و
کودکان به عنوان نیروی هزینهبر تبدیل به جوانان به
عنوان نیروی مولد و سودآور شدهاند ،در این شرایط
اگر بیش از 60درصد جمعیت کشور را نیروهایی که
توانایی سودآفرینی و فعالیت مولد در اقتصاد داشته
باشند شکل دهند ،ما میتوانیم از فرصت 30ساله
پنج��ره جمعیتی ن��ام ببریم ک��ه در آن مجموعه
نیروهای فعال در اقتصاد کشور بیش از آنکه هزینهبر
باشند ،سودآفرینی میکنند .براساس آمارها ،نزدیک
ب��ه  71درصد از جمعیت فعلی کش��ورمان را افراد
14تا  65سالهای تشکیل میدهند که میتوانند به
عنوان چرخهای پیشبرنده اقتصاد به نقشآفرینی
مفیدبپردازند.
از آغ��از دهه 70و کاهش جمعیت کودکان به
علت کاهش سطح باروری ،سهم گروه سنی زیر20
سال به س��رعت رو به کاهش گذاشته و در غیاب
افزایش سهم جمعیت  65سال و باالتر ،نسبت بار
تکفل به طور قابل توجهی کاهش مییابد .آمارها
نش��ان میدهد از دهه  1390ت��ا آغاز دهه1420
جمعی��ت ای��ران در اوج وضعی��ت مطل��وب خود
در جریان گذار س��نی ق��رار دارد .از آغاز این دهه
پنجره فرصت جمعیتی بتدریج رو به بسته شدن
میرود .با بسته شدن پنجره جمعیتی بویژه از دهه
 1450دوباره جمعیت ایران به س��مت ش��رایطی
مش��ابه پیش از گذار س��نی ،یعنی سالهای قبل
از ده��ه 1370برمیگ��ردد .با این تف��اوت که در
شرایط پیش از گذار ،سهم جمعیت کودکان باالتر
و سهم جمعیت  65س��ال و بیشتر ،پایین بود اما
در ش��رایط پس از گذار سنی جمعیت ،سالمندان
با س��هم جمعیت کودکان رقابت میکند .در دوره
پنجره جمعیتی حجم و سهم افراد در سنین تولید
و فعالیت افزایش یافته و به حداکثر خود میرسد.
برای بالفعل ش��دن این س��رمایه بالقوه الزم است
ش��ناخت درس��تی از ویژگیها و مزایای جمعیت
وجود داشته باش��د و امکانات و بسترهای الزم در
سایه مدیریت و برنامهریزی خوب برای استفاده از
این شرایط فراهم شود.
در ط��ول  3دهه اخیر یعنی از س��ال  1365تا
 1395نس��بت جمعیت زیر  15س��ال کش��ور از
 45/5درص��د ب��ه  24درصد کاهش یافته اس��ت.
در مقابل س��هم جمعیت در سنین فعالیت یعنی
 15تا  64س��ال ط��ی این م��دت از  51/5درصد
به  70درصد افزایش داش��ته اس��ت .در یک دهه
اخیر میانگین س��نی جمعیت کش��ور از  24/7به
 31/3درصد در س��ال افزایش یافته و عالوه بر آن،
 5س��ال به میانگین س��نی جمعیت کشور افزوده
ش��ده است؛ در حال حاضر این رقم از  25سال در
سال  ،1385به 30سال در سال  95افزایش یافته
است .تغییرات در ساختار سنی جمعیت نیز برای
تمام استانهای کش��ور با نوساناتی کامال مشهود
اس��ت .در دوره  5س��اله  1385تا  1390در تمام
استانها نسبت جمعیت زیر  15سال کاهش و در
مقابل نسبت جمعیت در س��نین  15تا  64سال
و س��نین سالمندی  65ساله و باالتر افزایش یافته

است .بیشترین نس��بت جمعیت زیر  15سال در
ایران مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان و
هرمزگان است .بیشترین سهم جمعیت در سنین
فعالی��ت به اس��تانهای تهران و الب��رز  -به دلیل
مهاجرپذیری باال -تعلق داش��ته است .همچنین
بیشترین نسبت سالمندی جمعیت گروه سنی 65
س��ال و باالتر در این دوره متعلق به استان گیالن
بوده اس��ت .در س��ال  1390نزدیک به یک سوم
جمعیت کش��ور را جوانان  15تا  29ساله تشکیل
میداد .هرچند نسبت جمعیت جوان به یک چهارم
جمعیت کشور در سال  1395کاهش یافته است،
ب��ا این حال افزای��ش در تعداد و س��هم جمعیت
جوانان پدیده منحصر به فردی در تاریخ اجتماعی
و جمعیتی ایران محسوب میشود.
در این میان نکتهای که نباید مورد غفلت قرار
گیرد آن اس��ت که پنج��ره جمعیتی همانقدر که
دوره کمی��اب و بعضا تکرارناپذیر در هر کش��وری
اس��ت و میتواند ظرفیتهای چشمگیری را برای
آن کش��ور خلق کند در عین حال در صورت عدم
اس��تفاده صحیح از آن تبدیل به بحرانی عمیق و
خطرن��اک میش��ود .تجربه معج��زه اقتصادی در
کشورهای جنوب شرقی آسیا با استفاده طالیی از
پنجره جمعیت و بحرانه��ای عمیق در آمریکای
التی��ن میتواند مث��ال خوبی از اس��تفاده یا عدم
اس��تفاده از این فرصت طالیی باشد .در برابر «بار
تکفل اقتصادی» کودکان و س��المندان ،جمعیت
میان این دو گروه با «سود جمعیتی» خود میتواند
خالق فرصتهای بینظیری برای هر کش��ور باشد
که در صورت عدم اس��تفاده صحیح از آن میتواند
با لشکر عظیم بیکارها تبدیل به بحرانی اجتماعی
و حتی عامل اصلی بزهکاری شود .فرصت طالیی
پنجره جمعیتی در کشورمان نزدیک به  20درصد
عمر خ��ود را طی کرده اس��ت و در صورتی که با
برنامهریزی صحیحی ب��رای آینده آن فرصتهای
مس��اعد فراهم نش��ود میتوان انتظار آن را داشت
که خود تبدیل به بحرانی در مقطع فعلی کشورمان
شود.
■■آینده مبهم سیاستگذاری جمعیتی

در حال��ی که همه آمار و ارقام خبر از خطر پیر
ش��دن جمعیت ایران در دهههای آتی میدهد و
تغیی��رات موجود در س��بک زندگی و مناس��بات
شهری و اجتماعی گویای آن است که در آیندهای
نهچندان دور ممکن است تمایل به فرزندآوری در
میان خانوادهها از حال حاضر هم کمتر شود اما هیچ
نشانهای از تمایل برای اصالح سیاستگذاریهای
کالن کشور به جهت مقابله با این اتفاقات به چشم
نمیآی��د .علیاکبر محزون ،مدی��رکل دفتر آمار و
اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال
کشور نیز در این مورد چندی پیش گفته بود« :هر

سیاست کلی باید در قالب برنامههای  5ساله اجرا
ش��ود تا بتوان عالوه بر اج��را و ارزیابی مراحل آن
را پیگیری کرد ،بنابراین نیاز اس��ت سیاستهای
کلی جمعیت در برنامه شش��م توس��عه نیز دیده
ش��ود اما متاس��فانه هیچ ردپایی از این سیاس��ت
در برنامه ششم دیده نمیش��ود» .محزون با بیان
اینکه رش��د اندک موالید طی سالهای  90ناشی
ت کلی جمعیت نبوده است ،عنوان کرد:
از سیاس�� 
«پیرو این سیاست هیچگونه حمایتی از خانوادهها
برای فرزندآوری انجام نش��ده است و اگر در حال
حاضر شاهد رش��د محسوس نرخ موالید هستیم،
ناشی از اطالعرسانی انجام شده به خانوادهها درباره
مخاطرات تک فرزندی بوده است».
نکته مه��م دیگری که در این می��ان باز نباید
نادیده گرفته ش��ود آن اس��ت ک��ه افزایش میزان
ط�لاق و تمایل برخ��ی زوجها برای ع��دم ازدواج
مجدد میتواند خطری مهم برای آینده جمعیتی
ایران رقم بزند .به گفته سیدحامد برکاتی ،رئیس
اداره س�لامت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت
بهداش��ت ،آمار نسبت ازدواج به طالق از  6به یک
در  15س��ال پی��ش و  4به یک در  2س��ال پیش
به نس��بت  3به یک رسیده اس��ت که با احتساب
می��زان طالقهایی که در آن یکی از طرفین یا هر
دو اقدام به ازدواج مجدد نمیکنند ،میتوان انتظار
آن را داشت تا سیر رشد جمعیت کشورمان تحت
تاثی��ر این متغیر باز هم روند کاهش��ی دیگری را
تجربه کند.
ب��ا مجموعه آنچه گفته ش��د میت��وان آینده
کش��ورمان را از نظر مخاطرات جمعیتی آیندهای
مبهم و نگرانکننده دانس��ت ک��ه در آن عالوه بر
فرصتس��وزی از «پنجره جمعیت��ی» و ظرفیت
نیروی جوان فعلی ،در دهههای آینده با یک بحران
ناشی از عدم توازن هزینههای جمعیت تحت تکفل
با جمعیت سودآور مشابه برخی کشورهای اروپایی
مواجه خواهیم بود .آنچه در سیاس��تگذاریهای
جمعیت��ی اهمیت واف��ر دارد آن اس��ت که غالب
سیاستهای پیادهسازی ش��ده غیرقابل بازگشت
بوده یا امکان بازگش��ت برای آنها به سختی فراهم
میآی��د و همین باعث میش��ود نتوانیم از بخش
عمده تغییرات ش��کل گرفته در الگوی اجتماعی
خانوادهها بس��ادگی بگذری��م و تاثیرات بلندمدت
آن را نادی��ده بگیریم .تاکیدات رهبر انقالب مبنی
بر جدی گرفتن مخاطرات جمعیتی ایران بیش از
هر چیز ناش��ی از این مساله اس��ت که در صورت
عدم همراهی همه دس��تگاهها در پیادهسازی این
سیاستها کشورمان در آیندهای نه چندان دور با
مشکل عدم توازنی مواجه خواهد شد که پرداخت
هزینه آن ممکن است چند نسل را درگیر کرده و
توانایی پیشرفت آنها را تضعیف کند.

«پنجره جمعیتی» اصطالحی است که اشاره به ایام کمنظیری در روند تحوالت جمعیتی کشور دارد که
روند افزایش جمعیت تا حدودی متوقف ش�ده و کودکان به عن�وان نیروی هزینهبر تبدیل به جوانان به
عنوان نیروی مولد و سودآور شدهاند ،در این شرایط اگر بیش از  60درصد جمعیت کشور را نیروهایی که
توانایی سودآفرینی و فعالیت مولد در اقتصاد داشته باشند شکل دهند ،ما میتوانیم از فرصت  30ساله
پنجره جمعیتی نام ببریم که در آن مجموعه نیروهای فعال در اقتصاد کشور بیش از آنکه هزینهبر باشند
سودآفرینی میکنند .بر اساس آمارها ،نزدیک به  71درصد از جمعیت فعلی کشورمان را افراد  14تا 65
سالهای تشکیل میدهند که میتوانند به عنوان چرخهای پیشبرنده اقتصاد به نقشآفرینی مفید بپردازند

