
غفلت و خیانت  پشت پرده دستکاری آمار جمعیت است
گفت وگوی »جوان« با پژوهشگر حوزه جمعیت و نویسنده مجموعه »جنگ جهانی جمعیت«

نقش زنان در انتخابات پیش روی خانه ملت 

بهارستان به وقت زنان
یکی از نکات قابل تأمل ثبت نام یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی رشد بیش از ۵۰ درصدی حضور و ثبت نام زنان برای 
نشستن بر صندلی های سبز بهارس��تان است. مجلس کنونی یعنی 
مجلس دهم هم رکورددار ورود زنان به عرصه نمایندگی مجلس بود. 
هر چند ۱۷ نماینده زن به نسبت تعداد کل نمایندگان درصد باالیی 
نیس��ت اما نمادی از تمایل بیش��تر زنان برای حضور در عرصه های 
سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه های کالن به شمار می رود، 
اگرچه زنان مجلس دهم بیش از آنکه نماین��ده عامه زنان جامعه و 
نمادی از تمایل زنان به حضور و اثرگذاری در حوزه های کالن کشور 
باشند، نمادی از تالش جریان اصالحات برای احیای خود و کسب 

تعداد بیشتری از کرسی های سبز بهارستان بودند.
زنان مجلس ده��م همه از طریق حضور در لیس��ت امید به مجلس 
راه یافتند و راهکار اصالح طلبان برای استفاده از چهره های تازه ای 
که عامه  مردم  درباره آنها پیشینه ذهنی خاصی نداشتند و با تأکید 
بر شعارهایی همچون حضور و سهم خواهی برای زنان جواب داد و 
تقریباً تمامي  ۱۷ زنی که در دور دهم انتخابات مجلس به بهارستان 
راه یافتن��د اصالح طلب ی��ا نزدیک ب��ه جریان اصالح��ات بودند؛ 
چهره هایی که البته بعدتر شناخته ش��دند و تا پیش از آن ناشناس 

به شمار مي آمدند .
شاید همین وابستگی ها و نمک گیر شدن نمایندگان زن راه یافته به 
مجلس موجب شد تا دستاوردهای آنان در قالب طرح های شعاری 
و جنجالی محدود شود و زنان مجلس دس��تاورد قابل ذکری برای 
عامه جامعه زنان نداشتند و بس��یاری از مطالبات عامه جامعه زنان 

همچنان پابرجاست.
انتخابات مجلس یازدهم اما با اس��تقبال بیشتر خانم ها مواجه شده 
است؛ زنانی که در صورت داشتن تخصص و تعهد و توان مدیریتی، 
مي توانند حضوري ثمربخش داشته باشند و در تصمیم گیری های 
کالن کش��ور با در نظر گرفتن منافع عمومي  و مصالح کش��ور مؤثر 
واقع شوند. اگر بناست تا زنانی به نمایندگی از عامه زنان جامعه در 
مجلس حضور یابند باید از بدنه جامعه باشند و یا حداقل این بدنه را 
درک کنند و بدانند یک زن سرپرست خانوار با چه مشکالتی دست و 
پنجه نرم مي کند یا زنان خانه دار را به عنوان بخش مؤثری از جامعه 
به رسمیت بشناسند و خانه داری را در سطح پخت وپز و شست وشو 

تنزل ندهند. 
در این میان ش��اید جامعه زنان باید هوش��یارتر از همیش��ه عمل 
کند. حض��ور مؤثر زنان تنه��ا در عرصه انتخابات نیس��ت که نیمي  
از رأی دهن��دگان نیز زن هس��تند و ع��الوه بر این زن��ان از قدرت 
تأثیرگ��ذاری باالیی در خان��واده برخوردارند. این بدین معناس��ت 
که زنان عالوه بر س��هم ۵۰درصدی خود از سبد آرای انتخاباتی در 
انتخاب نهایی ۵۰ درصد دیگر جامعه یعنی م��ردان هم  اثرگذارند. 
بنابراین اگر بر عملکرد نمایندگان کنون��ی مجلس چه نمایندگان 
زن و چه نمایندگان مرد انتقاداتی وارد است بخشی از این انتقادات 
به انتخاب خود ما بازمی گردد. اس��فند ماه امسال اما فرصت خوبی 
است تا رشد و تعالی نگاه مان را در انتخاب افراد اصلح بیازماییم. فارغ 
از اینکه چند زن یا چند مرد به مجلس راه مي یابند جامعه زنان در 
راهیابی افراد شایس��ته و نمایندگان واقعی مردم به مجلس اثرگذار 

خواهند بود. پس حساب شده تر انتخاب کنیم.

مادربزرگ ها هم حق دارند تنها نباشند
با افزایش امید به زندگی و کاهش رش��د جمعی��ت، یکی از مهم ترین 
اتفاقات پی��ش رو،  افزای��ش آمار س��المندان جامعه اس��ت. آخرین 
بررس��ی های آماری حکایت از آن دارد که در ح��ال حاضر حدود ۱۰ 
درصد جمعیت کش��ور را س��المندان تش��کیل مي دهند و جمعیت 
سالمندی در ایران همچنان رو به  افزایش اس��ت. در این میان اما به 
دلیل امید به زندگی بیشتر در میان زنان تعداد مادربزرگ ها از تعداد 
پدربزرگ ها پیشی گرفته است و در ازاي هر 9۷ مرد سالمند، یکصد 

زن سالمند وجود دارد.
برخی آمارها هم نشان می دهد در س��ال ۱4۰۰ به ازاي هر ۱۰۰ زن 
سالمند، 88 مرد سالمند خواهیم داشت. این بدین معناست که زنانه 
ش��دن س��المندي در آینده پررنگ تر از امروز خواهد ش��د. بر اساس 
اطالعات آماري سازمان ثبت احوال،  در مقابل هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۵ 
پسر به دنیا مي آید، این در حالي است که سن امید به زندگی در ایران 
در سال 9۶ برای زنان ۷9/4 و برای مردان ۷۵/۵ سال بوده است. همین 
مسئه موجب می شود تا به رغم اینکه نوزادان دختر کمتری نسبت به 

نوزادان پسر متولد می شوند اما زنان بیشتری به سنین پیری برسند.
مادبزرگ ها اما با چالش های متعددی دس��ت و پنج��ه نرم مي کنند. 
زنان در دوران س��المندی و با از دست دادن همسرش��ان اغلب تنها 
مي مانند. طبق آماری که رئیس اداره س��المندان وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی مي دهد 8۰ درصد مردان سالمند در کشور 
متأهل هستند و میزان تأهل در زنان سالمند حدود 4۰ درصد است. 
این یعنی مادربزرگ ها دو برابر پدربزرگ ها تنها هس��تند اما در کنار 
امید به زندگی بیش��تر در زنان عامل دیگری ک��ه موجب تنها ماندن 
زنان س��المند مي ش��ود موضوعات فرهنگی حاکم بر جامعه ماست. 
اغلب مردان حتی در سنین سالمندی وقتی با فوت همسرشان مواجه 
مي شوند اقدام به ازدواج مجدد مي کنند اما در نقطه مقابل اکثر زنانی 
که شوهرشان را از دست می دهند ترجیح مي دهند تا آخر عمر ازدواج 

نکنند و تنها بمانند.
برخی تابوها و خط قرمزهای فرهنگی هم در این تصمیم گیری نقش 
پررنگی دارد بدین معنا که جامعه و اطرافیان یک مرد اغلب راحت تر 
ازدواج مجدد او را حتی در سنین باال مي پذیرند اما جامعه ما هنوز 
آمادگی پذی��رش ازدواج مجدد زنان را ن��دارد و در صورت تصمیم 
به ازدواج مجدد اغلب از س��وی جامعه و خانواده تحت فش��ار قرار 
مي گیرند. این در حالی است که ازدواج سالمندان می تواند در بهبود 
روحیه و استقالل آنها نقش تعیین کننده ای داشته باشد و از سوی 
دیگر حق هر انسانی اس��ت که بتواند برای زندگی و آینده خودش 
تصمیم بگیرد و با حرکت جامعه به سمت سالمندی باید تالش کرد 
تا فرهنگ های غلط جا افتاده همچون زشت انگاشتن ازدواج مجدد 
سالمندان و به خصوص زنان س��المند تغییر کند. مادربزرگ ها هم 

حق دارند تنها نباشند.

محمدنیکضمیر

مریمزاهدی

یک جنگ جهان�ی خام�وش و بی ص�دا که در 
الیه های پنهان در حال رخ دادن اس�ت. جنگ 
تحمیلی هش�ت س�اله ایران و عراق با شلیک 
خمپاره، توپ و تانک و بمباران همراه بود و تعداد 
بسیار زیادی کش�ته و زخمي  بر جای گذاشت و 
بسیاری از مردم کشورمان در مسیر دفاع در این 
جنگ به شهادت رسیدند. اواخر دهه 60 و اوایل 
دهه 70 بود که کشورمان وارد جنگی تازه شد. 
این بار نه توپی و تانکی در کار بود و نه تهاجمي 
 آش�کار. لشکرکش�ی صورت گرفته در ذهن و 
فکر افراد اتفاق افتاد و موجب ش�د به ش�کلی 
آرام و بی صدا رشد موالید در کشورمان به زیر 
سطح جانشینی برس�د و افراد بسیاری متولد 
نش�وند! بخش�ی از این ماجرا از خارج از کشور 
و نهادهای بین الملل�ی همچون صندوق جهانی 
پول و صندوق جهانی جمعیت و سازمان جهانی 
بهداشت هدایت مي شد و بخشی دیگر در داخل 
بود! جریانی که برنامه پنج ساله کنترل و تحدید 
موالید را 25 سال ادامه داد تا این تحدید شمایل 
یک تهدید ج�دی را به خود بگی�رد. نامه اخیر 
وزیر بهداشت به رهبر انقالب و صحه گذاشتن 
وی بر دستکاری آمار رش�د جمعیت هم بخش 
دیگری از ماجرا را نشان مي دهد اما پشت پرده 
این دستکاری آماری چیست و این ماجرا با چه 
اهدافی و از کجا هدایت مي شود؟ صالح قاسمي 
 پژوهش�گر حوزه جمعیت و نویسنده مجموعه 
کتاب ه�ای »جن�گ جهان�ی جمعی�ت« ضمن 
ترسیم وضعیت فعلی و سیمای آینده جمعیت 
کش�ور، به این س�ؤاالت ما پاس�خ داده است.
شما به عنوان پژوهشگر حوزه جمعیت 
شرایط فعلی کشورمان را در این زمینه 

چگونه ارزیابی مي کنید؟
الزم اس��ت مردم ما و همین طور نخبگان و به ویژه 
مسئوالن این حقیقت را بدانند که امروز در شرایط 
جمعیت��ی خوبی نیس��تیم و تح��والت جمعیتی 
ما بس��یار نگران کننده اس��ت. ما امروز در شرایط 
هش��دار جمعیتی هس��تیم و در آس��تانه ورود به 
بحران گس��ترده و همه جانبه جمعیت قرار داریم 
زیرا تمام شاخص های جمعیتی ما اعم از نرخ رشد 
جمعیت، نرخ باروری، نرخ سالمندی، نرخ موالید و 
ش��اخص های دیگر همه روندی نامطلوب دارند و 
همه اینها به ما مي گویند آینده جمعیتی ما تاریک 

و نگران کننده است.
آقای قاسمي ! س�ال 96 بود که اعالم 
شد رشد جمعیت و نرخ باروری به حد 
جانشینی رسیده اس�ت اما نامه اخیر 
وزیر بهداش�ت به رهبر معظم انقالب 
نشان می دهد این آمار درست نبوده 
و بنا به تعبی�ر دکتر نمکی »اش�تباه 
آم�اری انجام ش�ده یا س�وءنیتی در 
گذشته« موجب شده تا این آمار غلط 
ارائه ش�ده و برنامه ریزان جامعه را به 
اشتباه بیندازد. از سوی دیگر وقتی به 
سراغ آمارها و گزارش های جهانی هم 
مي رویم با تغییر و دس�تکاری اعداد 
و ارق�ام مربوط به نرخ رش�د جمعیت 
کش�ورمان مواجه مي ش�ویم. به طور 
نمونه دفتر جمعیت س�ازمان ملل در 
گزارش سال 20۱7 نرخ باروری ایران 
در بازه 20۱0 ت�ا 20۱5 و 20۱5 تا 2020 
را 7/ ۱ و ۱/۸7 فرزن�د ب�ه ازای هر زن 
اعالم کرده که در گزارش س�ال 20۱9 
خود ای�ن نرخ ه�ا را ب�ه ۱/9۱ و 2/۱5 
تغییر داده است! از نگاه شما به عنوان 

کسی که پژوهش های گسترده ای در 
حوزه جمعیت دارید پش�ت پرده این 

دستکاری های آماری چیست؟
من قائلم عالوه بر علت های داخلی مثل تغییر سبک 
زندگی، مش��کالت اقتص��ادی و قانونگذاری های 
غیرکارشناس��انه اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ و 
اجرای غیرکارشناس��انه این قوانین بنا بود با رصد 
دائمي  تحوالت میدانی همراه باش��د اما این رصد 
انجام نشد و به جای پنج س��ال 2۵ سال ادامه پیدا 
کرد در کنار همه اینها از خارج از کشور جریانی به 
دنبال مدیریت جمعیت نه فقط ای��ران بلکه تمام 
کشورهای اسالمي  بوده اس��ت. مستنداتی وجود 
دارد که غرب بعد از آنکه خودش به شکل ناموفق از 
پنجره جمعیت عبور کرد و رفتار فرزندآوری مردم 
در کش��ورهای غربی و به خصوص ایاالت متحده 
اجرایی نش��د دنیای غرب سیاس��تی دوگانه را در 
مس��ئله فرزندآوری در پیش گرفت و استانداردی 
دوگانه وضع کرد به این صورت که مردم کشورهای 
خودش��ان را به فرزندآوری ترغی��ب کردند اما در 

همین زمان مردم شرق و کشورهای اسالمي  را به 
کنترل جمعیت ترغیب و تشویق کردند. ایران هم 

یکی از این کشورها بود.
غ�رب چگون�ه و با چ�ه س�ازوکاری 
مي تواند مدیریت جمعیت کش�ور ما 

را در دست بگیرد؟
در کنفران��س ICTD در س��ال ۱994 در قاهره 
مصر از کش��ورهای اس��المي  از جمله ایران تعهد 
گرفته شد تا جمعیتش��ان را کنترل کنند. در این 
راس��تا مش��وق هایی به ایران دادند و وام هایی به 
کشورمان پرداخت ش��د و گفتند ایران تحت یک 
پروپاگاندای ش��دید رس��انه ای- انفجار جمعیت 
در حال وقوع اس��ت و بحران گرس��نگی در پیش 

داریم، بنابراین مس��ئوالن وقت کش��ور را به این 
نتیجه رس��اندند که باید سیاس��ت های جمعیت 
تغییر کند و کش��ور را به س��مت کنترل جمعیت 
و کاهش موالید س��وق دادند. از س��وی دیگر این 
سیاست به جای پنج سال 2۵ س��ال پیش رفت و 
بالیی که امروز گرفتارش هستیم را به وجود آورد. 
جالب اینجاس��ت که وقتی با هش��دارهای برخی 
کارشناس��ان و انذاره��ای رهبر انقالب بنا ش��د تا 
سیاست های کش��ور به افزایش فرزندآوری تغییر 
کند و سیاست های کلی جمعیت ابالغ شد همین 
نهادها و همین گفتمان غالب جهانی شروع کرد به 
مقاومت و مخالفت کردن. من قائلم همین امروز هم 
مثل دهه هاي ۶۰ و ۷۰ که پروژه کنترل جمعیت 
شروع شده و امروز که اصالح الگوی فرزندآوری و 
افزایش جمعیت در دس��تور کار است در هر دوی 
این دو جریان دخیل ش��ده اند؛ یکی جریانی که با 
غفلت به دش��من ما کمک کرده اند و دوم جریانی 
که حتماً خیان��ت کرده اند. بنابراین پاس��خ من به 
این سؤال که ش��ما آمارسازی ها در حوزه جمعیت 

را غفلت مي دانید یا خیانت؟ من تأکید مي کنم هر 
دوی اینها درست است. بخشی از کارشناسان ما به 
اشتباه تصور کردند برخی شاخص های جمعیتی 
جابه جا ش��ده و رفتار فرزندآوری م��ا تغییر کرده 
و به واس��طه برخ��ی روش های غلط در محاس��به 
ش��اخص های جمعیت شناس��ی این اتفاق افتاد. 
اما عده ای تعمداً ای��ن کار را کرده ان��د و من قائلم 
این عده با سوگیری های سیاس��ی تالش کردند و 
در صدد بودند که نرخ باروری م��ا را باالتر از آنچه 
هس��ت وانمود کنند ت��ا از مس��ئوالن و مردم رفع 
نگرانی کنند تا اتفاقی ج��دی در این حوزه نیفتد. 
معتقدم متأسفانه دولت فعلی ما به هیچ وجه زیر بار 
نگرانی ها درباره آینده جمعیت نمي رود. من به طور 
دقیق و کارشناس��انه مي گویم دولت سیاست های 

جدید جمعیت را کاماًل نادیده گرفته است.
شما اشاره داش�تید که دستکاری در 
آمار جمعیتی بخشی عامدانه و بخشی 
ناش�ی از غفلت اس�ت. بر مبنای چه 
اس�تدالل و ش�واهدی چنی�ن اظهار 

نظری دارید؟
من تأکی��د دارم که قطعاً ه��ر دوی اینه��ا وجود 
دارد و برای هر دو مورد ش��واهدی دارم. کسانی را 
مي شناسم که با وجود آنکه آمارها و داده های علمي 
 را با آنان مطرح کردیم به هیچ وجه حاضر نش��دند 
نظرشان را تغییر بدهند و گاهی در برخی موارد و در 
برخی جاها صحبت هایي داشتند که ما کامالً متوجه 
ش��دیم این آمارس��ازی ها عامدانه اتفاق مي افتد 

اما کس��انی هم بودند که موافق طرح های کاهش 
جمعیت بودند و آمارهای رسیدن جمعیت به سطح 
جانشینی را قبول داشتند اما پس از تبیین علمي 
 موضوع آن را پذیرفتند. ما این اطالعات را خدمت 
دکتر اکبری مش��اور وزیر بهداش��ت ارائه دادیم و 
ایشان در پیگیری هایی که داشتند به اینجا رسیدند 
که نرخ باروری اعالم شده بر اساس سرشماری سال 
9۵ اشتباه بوده و روند رشد نرخ باروری کشورمان 

همچون قبل همچنان کاهشی است.
اشاره داش�تید بخش�ی از اتفاقی که 
در ح�وزه جمعیت در کش�ورمان رخ 
داد ریشه در خارج از کشور دارد. چه 
اهدافی پش�ت پروژه کاهش جمعیت 
کشورهای مس�لمان اس�ت و از کجا 

هدایت مي شود؟
جمعیت یکی از مؤلفه های اصل��ی اقتدار و قدرت 
تمدن ها و کشورهاس��ت. وقتی غرب متوجه ش��د 
این مؤلفه قدرت را از دست داده تصمیم گرفت تا 
این مؤلفه اقتدار را از رقی��ب خودش یعنی تمدن 
 WHO ، ش��رق بگیرد. نهادهای بین المللی مثل
UNFBA و خیلی از این نهادها را به اس��تخدام 
درآورد ب��رای اینک��ه کش��ورهای تمدن ش��رق و 
به خصوص کش��ورهای اس��المي  را ب��رای کنترل 
جمعیت مجاب کند چراکه اگر رش��د جمعیت در 
کشورهای ش��رقی همین طور ادامه پیدا مي کرد 
قدرت تمدن غرب و تمدن امریکایی طی دهه های 
آینده به اضمحالل مي رفت. برای این اتفاق س��ند 
وجود دارد. سند NSSM2۰۰ امروز منتشر شده 
و مربوط به س��ال ۱9۷4 اس��ت که توسط هنری 
کیس��ینجر وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی 
وقت ایاالت متحده، نوش��ته و در دنیا اجرا ش��ده 
است. هدفش هم این اس��ت که جمعیت به عنوان 
اصلی ترین پیشران تمدن و اقتصاد را از تمدن های 
شرقی بگیرد. نهادهای بین المللی را هم به خدمت 
درآورد. همان طور که عنوان مجموعه 9 جلدی بنده 
»جنگ جهانی جمعیت« است اعتقاد قوی دارم که 
یکی از اصلی ترین جنگ های جهانی و تمام عیاری 
که امروز در عرصه بین المللی در حال وقوع اس��ت 
و در الیه پنهان پیگیری مي ش��ود جنگ جمعیت 
اس��ت ما هم در این جنگ قرار گرفته و متأسفانه 
تا حدودی هم قافیه را باخته ایم مگر اینکه ورودی 

مجاهدانه از سوی مردم و نخبگان صورت گیرد.
در ح�وزه افزای�ش جمعی�ت برخی 
معتقدن�د ب�ا ازدواج میلیون ها جوان 
مجرد ی�ا حمایت از زوج ه�ای نابارور 
مي توان به رش�د جمعیت�ی مطلوبی 
دس�ت یاف�ت. از ن�گاه ش�ما راهکار 
برون رف�ت از آین�ده نگران کننده ای 
که برای جمعیت کشورمان پیش بینی 

مي شود چیست؟ 
بحث جمعیت موضوعی شبکه ای است و با شبکه ای 
از چند ده علت اجتماعی، سیاسی، قانونی، فرهنگی، 
اقتصادی مرتبط است و بنابراین نمي توان یکی دو 
راهکار برای آن ارائه داد. اینجا با شبکه ای از دالیل 
روبه رو هستیم لذا باید ش��بکه ای از راهکارها هم 
برای آن ارائه ش��ود تا به وضعیت مطلوب برسیم. 
به نظر من مهم ترین این راهکارها راهکار فرهنگی 
و اصالح سبک زندگی اس��ت. آمار تجرد در کشور 
ما خیلی باالست. امروز بیش از ۱3 میلیون مجرد 
داریم. برای محاسبه این عدد اگر خانم های باالی 
۱۵ سال و آقایان باالی 2۰ را در نظر بگیریم حدود 
۱3 میلیون ج��وان مجرد داریم. اگ��ر ازدواج اینها 
تسهیل شود مي تواند اتفاق مثبتی در حوزه افزایش 
نرخ باروری باشد یا همان طور که اشاره داشتید 22 

درصد زوج های در س��ن باروری کشورمان نابارور 
هستند یعنی از هر پنج زوج یک زوج، اگر از درمان 
ناباروری حمایت ش��ود آنها مي توانن��د به چرخه 
باروری برگردند ضمن این که میل به باروری در این 
زوج ها بسیار باالس��ت. همه اینها به همراه شرایط 
اقتصادی در ش��کل گیري وضع کنونی باروری در 
کشور و س��یمای آینده آن دخیل است اما از همه 
اینها مهم تر سبک زندگی و راهکار فرهنگی است. 
مردم باید به اینجا برسند که تعریفشان از خانواده 
ایده آل تغییر کند. ما بعد از چند ده سال تبلیغات 
علیه فرزندآوری ب��ه اینجا رس��یده ایم که تعریف 
مردم از خان��واده مطلوب خانواده ای ب��ا یک تا دو 
فرزند است. اگر این تعریف تغییر نکند با وجود همه 
راهکارهای دیگر ما نمي توانی��م به نتیجه مطلوب 
برسیم. بنابراین باید ش��بکه ای از راهکارها وجود 
داشته باش��د و راهکارهای فرهنگی و تغییر سبک 

زندگی در اولویت است.
اگر به رش�د مناس�ب نرخ ب�اروری و 
جمعیت دست نیابیم، چه آینده ای در 

انتظار ماست؟ 
اجازه بدهید تا سه دهه آینده کشور را با چند عدد 
ترسیم کنیم. امروز کشور ما بیش از 83 میلیون نفر 
جمعیت دارد اما نرخ ب��اروری ما هم اکنون به ازای 
هر زن زیر عدد 2 است. اگر این وضعیت ادامه پیدا 
کند، اول نرخ رش��د جمعیت کشورمان صفر و بعد 
از آن منفی خواهد ش��د. بین 2۵ تا 3۰ سال آینده 
نه فقط جمعیت کشورمان رشد نخواهد کرد بلکه 

کاهش هم پیدا مي کند.
نکته دوم اینکه امروز ۱۰ درصد جمعیت کشورمان 
س��المند باالی ۶۰ سال اس��ت یعنی از هر ۱۰ نفر 
یک نفر اما اگر همین طور پیش برویم تا یک دهه 
آینده بیش از 32 درصد جمعیت کشورمان سالمند 
خواهد بود و این یعنی از هر س��ه نفر یک نفر و این 
جمعیت س��المند یعنی س��اختارهای اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما همه از این تغییر 
هرم سنی جامعه، متأثر خواهند شد. عالوه بر این 
اگر این روند سالمندی را طی کنیم تا سه دهه آینده 
یکی از پنج کشور سالمند جهان خواهیم شد. این 
در حالی اس��ت که هنوز از پنجره جوانی جمعیتی 
استفاده نکرده و رش��د و توسعه اقتصادی را تجربه 
نکرده ایم. در مجموع مي توان گفت روند فعلی آینده 
روشنی را برای کشورمان ترسیم نمی کند مگر آنکه 
مسئوالن به مسئولیتشان توجه کنند و خانواده ها 
اهمیت موضوع را درک کنن��د و رفتار فرزندآوری 

تغییر کند.
آقای قاس�مي  ظاهراً پنجره جمعیتی 
کشور ما هنوز باز اس�ت. تا چه زمانی 
فرصت داری�م برای مدیری�ت آینده 

جمعیت کشورمان فکری بکنیم؟
پنج��ره جمعی��ت یعنی اگ��ر بی��ش از ۶۰ درصد 
جامعه ای در س��نین ۱۵ تا ۶4 س��ال یعنی س��ن 
کار و فعالیت باشند، این کش��ور در پنجره جهانی 
جمعیت اس��ت. این پنجره 4۰ تا 4۵ س��ال برای 
هر کش��وری اتفاق مي افتد. برای ما از سال ۱38۵ 
پنجره جمعیت باز شد و تا امروز حدود ۱3 سال از 
آن را طی کرده ایم و 2۵ سال از این پنجره حدوداً 
باقی مانده اس��ت. البته در پنج س��ال آخر پنجره 
جمعیت شروع به بسته شدن مي کند. بنابراین ما 
۱۵ تا 2۰ سال زمان مفید داریم تا جمعیت آینده 
کشورمان را مدیریت کنیم اما اگر این کار را نکنیم 
به شرایطی دچار مي شویم که دنیای غرب دچار آن 
شده و با وجود صرف میلیاردها دالر برای افزایش 
جمعیتش هنوز نتوانسته این کار را مدیریت کند. 
ما هم اگر این کار را انجام ندهیم بعد از 2۰سال هم 
جوانی جمعیت را از دس��ت داده ایم و هم سونامي 
 سالمندی بر کش��ور تحمیل خواهد ش��د و دیگر 
امکانی برای اصالح این ش��رایط وجود ندارد. الزم 
اس��ت مردم فارغ از اینکه دولت به وظایف خود در 
حوزه جمعیت عمل مي کند یا نه باید خودشان به 
عواقب این ماجرا فکر کنند و رس��انه ها این مسئله 
را برای جامعه تبیین کنند تا رفتار مردم در حوزه 

فرزندآوری اصالح شود.

بخشی از کارشناسان ما به اشتباه تصور 
کردن�د برخی ش�اخص های جمعیتی 
جابه ج�ا ش�ده و رفت�ار فرزن�دآوری 
م�ا تغیی�ر ک�رده و به واس�طه برخی 
روش های غلط در محاسبه شاخص های 
جمعیت شناس�ی این اتفاق افتاد. اما 
ع�ده ای تعم�داً ای�ن کار را کرده اند و 
من قائلم ای�ن عده با س�وگیری های 
سیاسی تالش کردند و در صدد بودند 
که نرخ باروری ما را باالتر از آنچه هست 
وانمود کنند ت�ا از مس�ئوالن و مردم 
رفع نگرانی کنند ت�ا اتفاقی جدی در 
این ح�وزه نیفتد. معتقدم متأس�فانه 
دول�ت فعلی ما ب�ه هیچ وج�ه زیر بار 
 نگرانی ها درباره آینده جمعیت نمي رود

زهرا چیذری
  گفت وگو
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یکی از اصلی ترین جنگ های جهانی 
و تمام عی�اری ک�ه ام�روز در عرص�ه 
بین الملل�ی در حال وقوع اس�ت و در 
الیه پنه�ان پیگیری مي ش�ود جنگ 
جمعیت است ما هم در این جنگ قرار 
گرفتیم و متأسفانه تا حدودی هم قافیه 
را باخته ایم مگر اینکه ورودی مجاهدانه 
 از سوی مردم و نخبگان صورت گیرد
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