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چالش های تک فرزندانی
که مهارت های زندگی را

 بلد نیستند 
کاهش شدید جمعیت کشورمان از دهه 70 آغاز 
شد؛ یعنی درس��ت همان زمانی که قانون تنظیم 
خانواده در مجلس تصویب و بنا شد سیاست های 
تحدید جمعیت در کشور به شکلی سفت و سخت 
اجرایی شود، کاهش جمعیت کشور آغاز شده بود. 
به همین خاطر هم اس��ت که اغلب متولدین دهه 
70 تک فرزند هستند و یا نهایتاً در خانواده ای با دو 

فرزند متولد شده اند.
شعارهای جمعیتی دهه 70 » فرزند کمتر، زندگی 
بهت��ر « و »یکی خوبه ، دو تا بس��ه  « ب��ود و در جو 
فرهنگی ایجاد ش��ده در کش��ور، خانواده هایی با 
تعداد فرزندان بیشتر عالوه بر تنبیهاتی همچون 
صدور نش��دن دفترچه بیمه برای فرزند س��وم به 
بعد، با فشار فرهنگی ناشی از باور به داشتن فرزند 
کمتر و معرف��ی خانواده های پر جمعیت به عنوان 

خانواده هایی سطح پایین مواجه بودند.
همین فشارهای فرهنگی در کنار سخت تر شدن 
شرایط و باال رفتن سطح توقعات زندگی و ورود به 
سبک زندگی مصرفی و جور نبودن دخل و خرج 
خانواده ه��ا و در یک کالم چالش ه��ای اقتصادی 
خانواده ها را قانع کرد که فرزند کمتر الاقل می تواند 
از دردسرهای زندگی مصرفی جدیدشان در دوران 
سازندگی بکاهد؛ دورانی که سرآغاز تغییرات عمیق 
فرهنگی و سبک زندگی مردم کشورمان بود و در 
همه زمینه ها حتی ماجرای رشد جمعیت کشور 

آثاری ماندگار داشت.
رفته رفت��ه ام��ا این تفک��ر و ط��رز ن��گاه و غلبه 
خانواده های کوچک و کم جمعیت با یک یا نهایتاً دو 
فرزند هم تبعات کالن اجتماعی و کاهش چشمگیر 
رشد جمعیت را در پی داشت و هم در حوزه زندگی 
فردی و خانوادگی تک فرزندان، زندگی شخصی و 

خانوادگی شان را تحت تأثیر قرار داد.
طبق آخرین آمارهای منتشر شده دهه هفتادی ها 

در آمارهای طالق و جدایی رکورد دار هستند.
براس��اس آمارهای س��ازمان ثبت احوال کش��ور، 
12/2 درص��د از ازدواج های ص��ورت گرفته بین 
سال ۹1 تا ۹7 به طالق ختم شده و 2/8 درصد از 
این زوج های طالق  گرفته فقط یک سال زندگی 
کرده ان��د. به تعبی��ری، میزان طالق ثبت ش��ده 
نسبت به ازدواج های ثبت شده حدود 20 درصد و 
میانگین سنی طالق 2۵ تا 2۶ سالگی است؛ یعنی 
نس��ل ازدواج  هایی که به طالق ختم شده به دهه 
هفتادی  ها رس��یده و حدود نیمی از ازدواج های 
زنان که منجر به طالق ش��ده اند، مربوط به دهه 

هفتادی هاست.
از سوی دیگر در مجموع با رشد آمار طالق و جدایی 
مواجهیم؛ یعنی دهه هفتادی ها بیشتر از متولدین 
دهه های قبلی خود توانایی سازش و ادامه زندگی 
مشترک را ندارند و راحت تر زندگی شان را به پایان 
می رس��انند، حتی اگر کمتر از یک س��ال زندگی 

مشترک را تجربه کرده باشند.
ش��اید بتوان ریشه این س��ازگار نبودن و نداشتن 
مهارت زندگ��ی را که منجر به کوتاه ش��دن عمر 
زندگی مش��ترک و افزایش جدایی و طالق دهه 
هفتادی ها شده اس��ت، در خانواده های کوچک و 
هسته ای و تعداد کمتر فرزندان و حتی تک فرزند 
بودن بخ��ش قابل توجهی از متولدی��ن این دهه 
جس��ت وجو کرد و انتظار داشت چنین روندی در 
دهه های بعدی تس��لط تفکر ت��ک فرزندی ادامه 

یابد.
اگر کمی دقیق ت��ر نگاه کنیم ت��ک فرزندی تنها 
روی جمعیت اثر نداش��ته و آثار و تبعات شخصی 
و خانوادگی این پدیده هم نسل تک فرزندان را با 
چالش مواجه کرده است. در واقع فرزند کم اصول 
تربیتی را هم به ه��م می ریزد و کاهش جمعیت و 

تک فرزندی عوارض اجتماعی بسیاری دارد.
ساختارهای خانوادگی و برخی نقش های خانوادگی 
همچون دایی ، عمه، عم��و و خاله در خانواده های 
کم جمعیت و تک فرزند در عمل وجود ندارد و تک  
فرزندان به دلیل آنکه کانون توجه خانواده هستند 
و خواهر یا برادری ندارند ، در زندگی کمتر با چالش 
مواجه شده اند و راهکارهای حل مسئله و اختالف 
با دیگ��ران را به خوب��ی نمی شناس��ند و در طول 
زندگی خود آن را تمرین نکرده اند. همین مسئله 
هم موجب می شود تا این افراد در زندگی زناشویی 
خود هم نتوانند با همسرشان به راحتی کنار بیایند 
و مهارت های زندگی مش��ترک و تعامل با فردی 
دیگر را بلد نیس��تند. در نتیجه شاهد آن هستیم 
که متولدان این دهه وقتی با همسرشان به چالش 
برمی خورند به راحتی و در کوتاه  ترین زمان ممکن 
جدایی را به عنوان راه حل انتخاب می کنند. بدون 
آنکه به خودشان و همسرشان فرصت بدهد الاقل 

ببیشتر از یک سال زیر یک سقف زندگی کنند .

يادداشت

تغافل یا تعمد چندین س��اله برخی مس��ئوالن کش��ور برای تغییر و 
بازنگری در سیاس��ت های جمعیتی، آن هم با وج��ود تذکرات مکرر 
جمعیت شناس��ان و ورود و تذکرات چندین باره رهبر معظم انقالب، 
موجب ش��ده تا حتی زودتر از زمان پیش بینی ش��ده به س��مت رشد 
منفی جمعیت و انقراض نسلی پیش برویم. در این بین عالوه بر عوامل 
پیشینی همچون مسائل اقتصادی و فرهنگی ، باال رفتن سن ازدواج و 
تأخیر در فرزند آوری و رش��د ناباروری های اولیه و ثانویه، کرونا هم به 
موضوع کاهش باروری و ترس و نگرانی خانواده ها از فرزند آوری اضافه 
شده و اگر سال ۹8 برای نخس��تین بار نرخ رشد جمعیت کشور به زیر 
یک درصد رسید، سال ۹۹ با ثبت نرخ رشد 0/۶درصد کمترین نرخ رشد 
جمعیت در طول تاریخ کشورمان را ثبت کردیم تا به همگان اثبات شود، 
ماجرای کاهش رشد جمعیت و پیری سیمای جمعیت کشور شوخی 
نیست و از همه بدتر اینکه با گرفتار شدن در تله جمعیتی و باروری ، این 

کاهش رشد جمعیت قابل جبران نیست.
 حرکت از ایران جوان به ایران پیر با شوک جمعیتی کرونایی
تا همین هفت سال پیش ایران جوان  ترین کش��ور دنیا بود، اما با روند 
کنونی رشد جمعیت کشور تا س��ال 1۴20 ایران احتماالً یکی از سه 
کشور اول پیر دنیا خواهد بود؛ این روند کاماًل به این وابسته است که در 
سال های پیش رو چه اتفاقاتی بیفتد و حمایت از ازدواج و فرزندآوری 

چگونه دنبال شود.
اوایل سال گذشته بود که برخی مسئوالن کشور همچون محمد مهدی 

تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره 
خطر شوک جمعیتی به واسطه بحران کرونا هشدار داد. وی پیش بینی 
کرد در سال ۹۹ با بحران کرونا و تبعات آن در توقف ازدواج  ها و نگرانی 
خانواده  ها از فرزند آوری، ش��وکی جدی به جمعیت وارد شود و حتی 

دچار فرورفتگی در هرم جمعیتی شویم.
وی در این باره گفته بود: »کرونا بر هرم سنی کشور تأثیر خواهد گذاشت 
و شاید این آسیب تا 1۶سال آینده درک نشود، اما به ناگاه در آینده که 
ترکیب هرم سنی کشور ناهمگون شود، آن زمان متوجه این آسیب به 
صورت جدی می شویم. کرونا خللی برای گروهی از جمعیت ایران ایجاد 

می کند که تا ۵0 سال با آن دست به گریبان خواهیم بود.«
به گفته وی در شش ماه نخست سال ۹۹ فرزندانی متولد می شوند که 
قبل از کرونا ش��کل گرفته اند و در این شرایط سخت متولد می شوند، 
بنابراین در ش��ش ماه نخس��ت س��ال، کاهش زیادی در موالید رقم 
نمی خورد. این نگرانی مربوط به پس از شهریورماه است که قطعاً آمار 
تولد به صورت چشمگیری کاهش می یابد. تندگویان هشدار داده بود: 
»اگر در این برهه زمانی چاره ای برای آن اندیش��یده نش��ود، شاید در 
مقاطعی آمار تولد ها به یک س��وم نیز کاهش یابد. این امر مقوله ای به 
مراتب خطرناک تر از کاهش شیب افزایش یا کاهش جمعیت است، زیرا 

کشور را با یک شوک جمعیتی مواجه می کند.«
 پنجره نیمه باز جمعیتی و فرصتی که از دست می رود

هر چند نمی توان تقصیر کاه��ش نگران کننده و تاریخی نرخ رش��د 

جمعیت را به گردن کرونا انداخت، اما واقعیت این است که نمی توان 
از اثرگذاری ای��ن بیماری بر ش��دت کاهش نرخ رش��د جمعیت هم 

چشم پوشی کرد.
زنگ هشدار کاهش جمعیت و پیری سیمای جوان جامعه سال هاست 
به صدا در آمده است. بر اساس سرشماری سال 13۹۵، میانگین سنی 
جمعیت کشورمان در پایان سال 13۹۹، از 32 سال عبور کرده است. بر 
این اساس دیگر جمعیت کشورمان چندان هم جوان نیست و به سوی 
میانسالی و س��المندی حرکت می کند و کاهش نرخ رشد جمعیت به 
کمتر از یک درصد می تواند سرعت این حرکت را به سمت پیری تندتر 
کند. حاال کرونا هم مزید بر علت شده و وضعیت رشد جمعیت کشور را 

بیشتر در تنگنا قرار داده است.
در واقع اگرچه آمارهای ازدواج در س��ال کرونایی حتی نسبت به سال 
قبل کمی افزایشی هم بود، اما نگرانی از بیماری کرونا ، محدودیت در 
مراجعه مادران به بیمارستان ها و درمانگاه ها برای انجام مراقبت های 
بارداری به دلیل ترس از ابتال به کرون��ا و آینده مبهمی که کرونا آن را 
تش��دید کرده اس��ت، در کنار عوامل قبلی کاهش رشد جمعیت قرار 
گرفته و رکورد کاهش نرخ رش��د جمعیت کشورمان را در طول تاریخ 

شکسته است .
حاال و با عنایت به اینکه تنها حدود 10س��ال دیگ��ر پنجره جمعیتی 
کشورمان باز است ، فرصت زیادی برای جبران این روند نگران کننده 
و پیشگیری از س��قوط در سیاهچاله جمعیتی کش��ورمان نداریم، اما 

به طور یقین این مسئله نیازمند ورود جدی و برنامه ریزی دقیق است و 
با صرف توصیه و تأکید شاید نتوان چندان به اصالح نرخ رشد جمعیت 

کشور امیدوار بود.
 نیاز به نسخه ای کارآمد و همه جانبه

حاال در بحرانی  ترین وضعیت جمعیت کش��ور قانون جوانی جمعیت 
و تعالی خانواده پس از هفت س��ال برای اجرای آزمایشی هفت ساله 
تصویب ش��ده اس��ت. این طرح 7۴ ماده ای با بندهای مش��وق مالی ، 
اقتصادی و فرهنگی در کنار فراهم آوردن زیرس��اخت های بهداشتی 
و حمایت از زوج های نابارور می خواهد ترکیب جمعیتی کش��ور را از 
پیری به جوانی سوق دهد. آنطور که اعضای خانه ملت وعده داده اند، 
این قانون بناست تا همین امسال و پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی 
اجرایی ش��ود. با وجود این ش��اید مش��وق هایی همچون اعطای وام 
1۵0میلیونی به خانواده هایی که فرزند سومش��ان متولد می ش��ود یا 
اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان و همچنین اعطای سهام یک میلیون 
تومانی به تازه متولد ها چندان تأثیری در اقناع زوج ها به فرزند آوری 
نداشته باشد. شاید باید جدی تر به حال 13میلیون جوان در حال عبور 
از سن ازدواج و مطلقه هایی که پیش از داشتن فرزند از همسرشان جدا 
شده اند، هم فکری کرد. زوج های نابارور هم ظرفیت بالقوه ای هستند 
که باید در نسخه نجات جمعیت کشور از رشد منفی مورد توجه قرار 
بگیرند. بدون در نظر گرفتن این موضوعات شاید هیچ نسخه ای بر درد 

سقوط جمعیت دوا نباشد؛ به ویژه در ایام کرونایی.

یک قدم تا صفر شدن نرخ رشد جمعیت ایران !

اوضاع جمعیت بحراني تر از 
هر زمان دیگري شده است. 

بي سابقه ترین نرخ رشدجمعیت 
و باروري در تاریخ ایران رقم 

خورده است. دو معضل کاهش 
چند ده میلیوني ایرانیان و سونامي 

سالمندي در کشور، پیش روي 
ایران است. قانون آزمایشي 

7ساله قرار است این بحران را 
کم حاشیه تر کند، اما همه چیز به 

خانواده هاي ایرانیان بازمي گردد

انگار کرونا هم در کنار س�ایر عواملی که از س�ال ها پیش روند کاه�ش نگران کننده 
جمعیت کش�ور را رقم زده بود، موجب ش�د تا بحران کاهش جمعیت شدیدتر شود و 
در س�ال کرونایی 99 با رکوردشکنی تاریخی در نرخ رش�د جمعیت و نرخ باروری در 
کشور مواجه شویم . در حالی که سال 98 با ثبت نرخ رشد 0/95 درصد برای نخستین بار 
نرخ رش�د جمعیت کش�ورمان به زیر یک درصد رس�ید، طبق آخرین گزارش مرکز 
مطالعات راهبردی جمعیت در س�ال 1۳99 به نرخ رش�د جمعیت 0/6درصد س�قوط 

کردیم؛ این کمترین مقدار نرخ رش�دی است که در تاریخ کش�ور ثبت شده است! در 
سال 1۳99 نرخ باروری کشورمان هم رکورد شکنی کرد و به کمتر از 1/6 فرزند به ازای 
هر زن رس�ید. ثبت چنین آماری در سالی که گذشت، کارشناس�ان حوزه جمعیت را 
نگران کرده؛ نگ�ران گرفتاری نرخ ب�اروری در تله باروری که موجب می ش�ود دیگر 
نتوان این کاهش ن�رخ باروری و کاهش نرخ رش�د جمعیت را جبران ک�رد. به عبارت 
دیگر انگار چند قدمی بیشتر با انقراض نسل و منفی ش�دن رشد جمعیت کشورمان 

فاصله نداریم و بح�ران کرونا هم طب�ق پیش بینی های قبلی به بحران کاهش رش�د 
جمعی�ت دامن زده اس�ت. حاال مجل�س به می�دان آمده و ب�ا تصویب ط�رح جوانی 
جمعیت و اجرای آزمایش�ی هفت س�اله آن می خواه�د از پیری جمعی�ت و انقراض 
نس�ل ایرانی جلوگیری کند، اما هنوز از چند و چون اجرای این قانون خبری نیس�ت 
و باید دید آیا این قانون اثربخش�ی الزم را برای اقناع خانواده ها به داش�تن فرزندان 
بیشتر و مهم تر از همه تشویق جوانان به ازدواج و فرزند آوری خواهد داشت یا خیر؟

پرونده » جوان « از رکورد شکنی تاریخی کاهش نرخ رشد جمعیت و باروری در سال کرونایی

با ثبت نرخ رشد 0/6 درصد و نرخ باروری 1/6 کمترین نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در طول تاریخ کشورمان در سال 99 ثبت شد 

نظر کا رشنا س

زهرا چیذری 

پرونده
بحران جمعیت

اجرای برنامه صیانت از جمعیت
 از 30 اردیبهشت

بالندگی، پویایی و جوان��ی در جامعه امتیازی بس��یار بزرگ 
است؛ در بحث کووید1۹ کشور هایی که سن جمعیتی باالیی 
داشتند، بیشتر متضرر شدند، بیش از 80 درصد مرگ ومیر  ها 
در جمعیت سالمندان بود و در ابتدای شیوع کرونا ۶2 درصد 
مرگ ومیر کش��ور های اروپایی در مراکز نگهداری سالمندان 
رخ داد. مرگ ومیر در کشور هایی که میانگین سنی جمعیتی 

پایین تری دارند، نسبت به دیگر کشور ها کمتر است.
در سال ۶3، شاخص 3/۵ درصد افت می کند و در سال ۹8 به کمتر از یک می رسد که 
این موضوع زنگ خطری برای جوامع مختلف از جمله ایران است. این میزان سرعت در 
کاهش بسیار باالست. نرخ باروری کشور در سال ۶0 تا ۶2 به ۶/8 درصد رسید و اکنون 
نرخ جانشینی جمعیت به زیر یک درصد رسیده است که به معنای منفی شدن نرخ رشد 

جمعیت است، فرزندان در آینده بستگان نزدیک نخواهند داشت.
 از سال ۹۵ تا ۹8 حدود 20درصد میزان باروری در کشور کاهش پیدا کرده است؛ طی 
20 سال آینده ایران جزو پیر ترین کشور ها در منطقه خواهد شد که این امر بسیار بد 
است و باید نیروی کار از افغانستان و پاکستان بیاوریمغ چون نیروی کاری در کار نخواهد 
بود. براساس گزارش های دریافتی اجرای برنامه صیانت از جمعیت در روز ملی جمعیت 
در 30 اردیبهشت 1۴00 در سراسر کشور آغاز خواهد شد که در تالش هستیم برنامه 
عملیاتی صیانت از جمعیت و اخذ تأیید ملی تا فروردین 1۴00 تدوین و نهایی ش��ود، 

برنامه را پس از آغاز، هر شش ماه پایش و ساالنه ارزشیابی کنیم.
علیرضا رئیسی
معاون بهداشت وزیر بهداشت 

عوامل اقتصادی، فرهنگی و پدیده کرونا 
عامل سقوط آزاد جمعیت
نرخ رش��د جمعیت متأثر از س��ه متغیر موالید، مرگ و میر و 
مهاجرت اس��ت که با توجه به در اختیار نداشتن آمار دقیق از 
مهاجرت، محاسبات ما براس��اس همان دو شاخص اول انجام 

می شود.
طبق این آمارها، بیماری کرونا بر هر دو متغیر موالید و مرگ و 
میر سال ۹۹ تأثیر گذاشت و با کاهش تولد ها و افزایش فوتی ها، 
نرخ رش��د جمعیت نیز متأثر ش��د. با این حال فقط کرونا در 

کاهش نرخ رشد جمعیت موثر نبوده، بلکه بحران اقتصادی، تغییر سبک زندگی و تغییر 
فرهنگ و نگرش خانواده  ها هم در آن تأثیرگذار بوده و ادامه شیب نزولی جمعیت قابل 
پیش بینی است. در سال 13۹8 نرخ رش��د جمعیت کشور ما حدود 0/۹۵درصد بود و 
در سال 13۹۹ به نرخ رشد جمعیت 0/۶ درصد سقوط کردیم و این کمترین مقدار نرخ 

رشدی است که در تاریخ کشورمان ثبت شده است!
نرخ رش��د 0/۶ درصد زنگ خطری اس��ت که به صدا درآمده و عوامل زیادی همچون 
عوامل اقتصادی، فرهنگی و همین طور پدیده کرونا باعث ایجاد آن شده است؛ در سال 
13۹۹ همچنین شاهد بودیم که نرخ باروری کشورمان به کمتر از 1/۶ فرزند به ازای هر 

زن رسید، ما در این موضوع هم در حال ثبت رکورد هستیم.
نرخ باروری 1/۶ فرزند کمترین میزان در طول تاریخ کش��ور است، ما نگرانیم که نرخ 
باروری در تله ب��اروری گرفتار ش��ود، به طوری که دیگر امکان جبران آن را از دس��ت 

بدهیم.
صالح قاسمی
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت

پیش بینی افزایش 15 برابری رشد سالمندان
 نسبت به موالید

آمارهای تولد بعد از سال ۹۵ در کش��ور دچار شیب کاهشی 
شده اند. در دهه های قبل از سال ۹0 ساالنه حدود 2 میلیون نفر 
به جمعیت ایران افزوده  می شدند، در حالی که امروزه به دلیل 
کاهش زاد و ولد در کش��ور قدر مطلق رشد جمعیت کاهش 
یافته اس��ت. در حال حاضر نرخ رشد جمعیت کشور هر ساله 
کاهش می یابد و حدود ۹۵0 هزار نفر در سال به طور میانگین 

به جمعیت کشور افزوده می شوند.
نرخ رشد جمعیت مطلوب برای جامعه ایران رقمی حدود 2/۴ فرزند نسبت به جمعیت 
است. روند کاهش تولد ها در کشور باعث می ش��ود تا در سال های آینده میزان موالید 
ساالنه به رقمی کمتر از ۹۵0 هزار نفر در سال برسد. آمارهای جمعیتی موجود باعث 
می شود تا چند سال آینده میزان مرگ و میر در کش��ور از میزان موالید پیشی گرفته 
و نرخ جمعیت به نقطه منفی برسد. حدود 10 درصد از جمعیت ایران باالی ۶0 سال 
س��ن دارند، اما میزان جمعیت باالی ۶0 س��ال در آینده ای نزدیک رشد چشمگیری 
به خود می گیرد و بر همین اس��اس جامعه با ورود به دوران جدید متحمل فشارهای 
زیادی خواهد شد. افزایش تعداد افراد باالی ۶0 سال در کشور فشارهای بسیاری را به 
صندوق های بازنشستگی آورده و در نهایت منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور 
می شود. اکنون نرخ رشد سالمندان کشور پنج برابر نرخ رشد افراد متولد شده است و با 
این آمار ها انتظار داریم در سال های 1۴10 تا 1۴1۵ که نرخ رشد جمعیت به صفر و حتی 
منفی شدن میل پیدا می کند، رشد سالمندان نسبت به موالید تا 1۵برابر افزایش یابد.
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