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خألقانونیجامعوواقعبینانه
برایجوانیجمعیت

 محمدنیکضمیر
تغییر در سیاس��ت های جمعیتی تنها با ارائه آمار و 
ارقام و هشدار و توصیه محقق نمی شود همچنان که 
سیاست های تحدید جمعیت در کشور تنها با توصیه 
و کار فرهنگی و شعار هایی نظیر  »فرزند کمتر زندگی 

بهتر « محقق نشد.
قانون تنظی��م خانواده مصوب س��ال 1372 قوانین 
تنبیهی سفت و سختی برای خانواده هایی که بیش 
از سه فرزند داشته باشند تصویب کرد. بر این اساس 
فرزندان چهارم حتی از داش��تن دفترچه بیمه منع 
شدند. این کار به جز فش��ار اقتصادی بر خانواده ها 
منجر به فشار روانی و فرهنگی ش��دیدی بر افراد و 
اعضای خانواده  می ش��د. همچنان که تمامی مراکز 
بهداش��تی درمانی خدمات رایگان وازکتومی ارائه 
می کردن��د . همچنین خدم��ات تنظی��م خانواده و 
پیشگیری از بارداری به صورت رایگان یا با کمترین 

هزینه در اختیار خانواده ها بود.
در چنین شرایطی بود که در کنار تغییرات فرهنگی 
اجتماعی دوران س��ازندگی و پس از آن اصالحات، 
خانواده ه��ا به ش��کلی داوطلبانه به س��مت کاهش 
جمعیت و تک فرزندی و یا نهایتاً دو فرزندی کشیده 

شدند.
حاال حدود یک دهه است که زنگ خطر کاهش شدید 
جمعیت و افت��ادن در س��یاه چاله جمعیتی به صدا 
درآمده و در این راستا کارشناسان و جمعیت شناسان 
با استناد به آمار و ارقام درباره اتفاقاتی که در پی این 
روند کاهشی جمعیت در حال رخ دادن است ، تالش 
می کنند تا خانواده ها را برای داشتن فرزندان بیشتر 
اقناع کنند. این در حالی است که در حال حاضر هیچ 
قانون و سیاست حمایتی از خانواده های طالب داشتن 

فرزندان بیشتر وجود ندارد.
تالش های چندین ساله برای طرح جمعیت و تعالی 
خانواده هم تاکنون به نتیجه نرسیده است و آخرین 
اصالح این طرح از سوی مجلس یازدهم تحت عنوان 
» طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده « هم به دلیل 
ایرادات متعدد نتوانست نظر موافق شورای نگهبان 
را با خود همراه کند. طبق اعالم شورای نگهبان این 
ایرادات بخشی نگارشی و بخش نیز ایرادات فقهی و 

شرعی بوده و با کار کارشناسی قابل اصالح است.
امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک 
طرح جوانی جمعیت هم از جلس��ات مجلس برای 
اصالح این طرح و تأمین نظر ش��ورای نگهبان خبر 
داده بود اما ظاهراً این اصالحات به روز ملی جمعیت 
یعنی 30 اردیبهشت نرسید و به بررسی های بیشتر 

نیاز دارد.
با وجود ایرادات وارده به طرح جوانی جمعیت و تعالی 
خانواده، ش��اید هیچ کس نتواند این موضوع را انکار 
کند که در ش��رایط کنونی و با تغییر سیاس��ت های 
جمعیتی کشور، با خأل یک قانون جامع در حمایت از 

فرزندآوری و افزایش جمعیت مواجهیم.
بی تردی��د همان ط��ور که ب��رای کاه��ش جمعیت 
در دهه ه��ای 70 و 80 ب��ا قوانینی همچ��ون قانون 
تنظیم خانواده و جمعیت برنامه ریزی دقیق با نگاه 
کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت صورت گرفته بود، 
امروز نیز نیازمند قانونی جامع در حمایت از افزایش 
جمعیت و فرزندآوری هستیم و الزم است این قوانین 
حمایتی به ش��کلی درس��ت و واقعی دیده شوند تا 

کارایی الزم را داشته باشند.
به طور مثال وام 150 میلیونی به خانواده ها در ازای 
تولد فرزند سوم موضوعی است که حتی اگر ضمانت 
اجرایی داشته باشد، نمی تواند آنچنان جذاب باشد 
که بتواند خانواده ها را برای به دنیا آوردن فرزند سوم 
قانع کند چراکه در حال حاضر متوسط قیمت مسکن 
در کالنشهری چون تهران حدود 30 میلیون تومان 

است و با 150 میلیون می توان 5 متر خانه خرید!
در محالت متوسط رو به پایین تهران ، یک آپارتمان 
50 متری بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد. این 
در حالی است که یک آپارتمان یک خوابه 50 متری 

برای یک خانواده 5 نفره اصاًل مناسب نیست .
اشتغال، مسکن و هزینه های زندگی واقعیت های غیر 
قابل انکاری اس��ت که برای تغییر ساختار جمعیتی 
و سیاس��ت های افزایش جمعیت بای��د به آن توجه 

داشت.
در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده هم اگرچه 
مشوق های اقتصادی فرزندآوری در نظر گرفته شده 
اما س��هام یک میلیون تومانی برای تولد هر فرزند یا 
مشوق هایی از این قبیل نمی تواند به اندازه کافی برای 
خانواده ها قانع کننده باشد و آنها را برای داشتن تعداد 

بیشتری فرزند مجاب کند.
بنابراین اگرچه قانونی برای حمایت از رشد جمعیت 
امری اجتناب ناپذیر اس��ت اما برای آنکه این قانون 
اثرگذار باشد در مرحله نخست باید ضمانت اجرایی 
داشته باشد و اجرا شود و در مرحله بعدی مشوق ها 
آن قدر جذاب باش��د که بتواند محرکی برای رش��د 
جمعیت به ش��مار رود. حاال باید دید آیا نمایندگان 
مردم در خانه ملت در جلس��ات اصالح طرح جوانی 
جمعیت و تعالی خانواده می توانند با چکش خواری و 
اصالحات این طرح گامی در راستای افزایش جمعیت 

کشور بردارند یا خیر.

يادداشت

هش��دار درباره کاهش جمعیت و تهدیدهایش از س��ال ها پیش آغاز 
ش��د و در س��ال 91 رهبر معظم انقالب با ورود به این عرصه خواستار 
برنامه ریزی حفظ سیمای جوان جامعه و رشد متناسب جمعیت شدند 
و در سال های بعد به واسطه انفعال مسئوالن امر در حمایت از افزایش 
جمعیت و فرزندآوری این مطالبه بار ها از س��وی ایش��ان تکرار شد. با 
وجود این هشدار ها اما در عمل برنامه و قانونی برای حمایت از افزایش 
جمعیت تصویب نش��د . تنها حرکت مثبتی که طی سال های اخیر در 
راستای افزایش جمعیت اتفاق افتاد حذف بند تنبیهی قانون تنظیم 
خانواده و عدم صدور دفترچه بیمه برای فرزند چه��ارم بود. اگرچه با 
مطالعه ای کوتاه در سیر تغییرات جمعیتی کشور درمی یابیم از همان 
سال های آغازین دهه 70 و حتی پیش از تصویب قانون تنظیم خانواده 
در سال 72، کاهش رشد جمعیت آغاز ش��ده بود و در همان زمان هم 
کمتر خانواده ای به داش��تن چه��ار فرزند روی خوش نش��ان می داد. 
تبلیغات » فرزن��د کمتر، زندگی بهت��ر « در کنار تغیی��رات فرهنگی، 
اجتماعی جامعه و فشارهای اقتصادی مردم را برای اکتفا به داشتن یک 
تا دو فرزند اقناع کرده بود. با ادامه این روند و تندتر شدن شیب کاهش 
موالید حاال زنگ خطر کاهش چش��مگیر نرخ رشد جمعیت با نزدیک 
شدن این عدد به نیم درصد به صدا درآمده و مطابق پیش بینی ها دیگر 
چیزی به صفر شدن نرخ رش��د جمعیت ایران باقی نمانده است. این 
مسئله وقتی جدی تر می شود که بدانیم ایران مان دیگر جوان نیست 
و کش��ور وارد مرحله میانس��الی و به تعبیر برخی جمعیت شناس��ان 

وارد مرحله نخست سالمندی شده اس��ت . رفته رفته با از دست رفتن 
جمعیت جوان و مولد و بسته شدن پنجره جمعیتی، دیگر برای افزایش 
جمعیت کشور هیچ کاری نمی توان کرد و ممکن است مجبور شویم 
مانند برخی کشور ها برای جبران کاهش جمعیت به پذیرش مهاجران 

غیرایرانی رو بیاوریم.
 نگاهیآماریبهوضعیتجمعیتکشور

30 اردیبهشت در تقویم کشورمان تحت عنوان روز ملی جمعیت 
نامگذاری شده است. کش��ور ما سال هاست که با مسئله جمعیت 
درگیر بوده، چ��ه آن زمان که با اجرای نادرس��ت سیاس��ت های 
تحدید جمعیت به دنبال کاهش جمعیت کشور بود و چه حاال که 
کاهش جمعیت به تهدیدی جدی برای آینده کش��ورمان تبدیل 

شده است.
با اجرای برنامه جامع کنترل جمعیت و قانون تنظیم خانواده که از میانه 
دهه 60 در کشور در دستور کار قرار گرفت، نرخ باروری از 6/5 فرزند 
به ازای هر زن در سال 65 به 2/1 فرزند به ازای هر زن در سال 95 و تا 
پایان سال 99 به 1/6 فرزند به ازای هر زن سقوط کرد و این روند نزولی 
همچنان تداوم خواهد داشت. این در حالی است که حداقل میزان نرخ 
باروری برای ثابت ماندن جمعیت یا همان نرخ جایگزینی2/1 تا 2/2 

فرزند به ازای هر زن است.
از س��وی دیگر نرخ رشد جمعیت کش��ور از 3/9 درصد در سال 65 به 
1/24 درصد در سال 95 تنزل پیدا کرد. در ادامه و در شرایط کنونی تا 

پایان سال 1399 نرخ رشد جمعیت کشور برای نخستین بار در تاریخ 
ایران به کمتر از 0/7 درصد س��قوط کرده است. با ادامه این روند تا دو 
دهه آینده و در سال 1420 نرخ رشد جمعیت کل کشور صفر خواهد 
شد. بر اس��اس الگوی پیش بینی جمعیت توس��ط صندوق جمعیت 
سازمان ملل متحد و در صورت تداوم روند کنونی، ایران از سال 1420 
در مس��یر کاهش جمعیت قرار خواهد گرفت و ساالنه از جمعیت کل 

کشور کاسته خواهد شد.
 سونامیپیریوسالمندانیکهحامیندارند

س��ونامی پیری یکی از چالش برانگیز  ترین تبعات کاهش نرخ رش��د 
جمعیت و کاهش باروری در جامعه است. نرخ رشد جمعیت سالمندان 
کشور بیش از س��ه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است و 
این یعنی زنگ خطر سالمندی جمعیت در ایران به صدا درآمده است و 
باید به زودی منتظر پدیده ای تحت عنوان سونامی سالمندی در ایران 
باشیم. همین آمار ها حاکی از آن هستند که طی حدود 20 سال آینده، 
نسبت نرخ رشد جمعیت س��المندان به نرخ رشد جمعیت کل کشور، 

16به یک خواهد بود.
پیری جمعیت جامعه به دو دلیل مهم چالش برانگیز و نگران کننده 
است. نخست اینکه سالمندان جامعه از عرصه تولید و ارزش آفرینی 
خارج شده و خود نیازمند خدمات اجتماعی هستند که این خدمات 
بار هزین��ه ای را به جامع��ه تحمیل می کند. از س��وی دیگ��ر بر هم 
خوردن توازن و تع��ادل میان جمعیت ج��وان و مولد با جمعیت پیر 

و مصرف کننده موجب می شود تا نیرویی برای تولید نداشته باشیم 
و این مس��ئله عالوه بر چالش های اجتماعی، اقتصادی برای جامعه 
موجب خواهد شد منابع برای تأمین اجتماعی و هزینه های خدمات 
به سالمندان کاهش یافته و خیل عظیم جمعیت دهه شصتی ها که 
در دوران مختلف زندگی خود چه برای تحصیل، چه برای اش��تغال 
و چه ازدواج با چالش مواجه بودند، در ایام پیری و س��المندی هم با 
چالش هایی نظیر تنهایی و فق��دان حمایت های اجتماعی اقتصادی 
مواجه ش��وند. افرادی که آمار قابل توجهی از آنه��ا از قطار ازدواج و 
تشکیل خانواده جا مانده اند و سال های سالمندی و پایانی عمر خود 
را باید در خانه های سالمندان بگذرانند آن هم مشروط بر آنکه بتوانند 
از پس هزینه های این زندگی بربیایند. اما از آنجا که آمار کلی جوانان 
جامع��ه در دهه های آینده کاه��ش یافته و نس��بت جمعیتی آنها با 
سالمندان و سایر گروه های سنی به هم می خورد ، اساساً نیرویی برای 
کار، چرخاندن چرخ های تولید و ارائه خدمات به سایر گروه های سنی 

به ویژه گروه سنی سالمند وجود ندارد.
به اعتقاد کارشناس��ان حوزه جمعیت، پنجره جمعیتی کش��ور فقط 
نزدیک به یک دهه دیگر باز است و پس از بسته شدن پنجره جمعیتی 
دیگر هیچ چاره ای برای اصالح رشد جمعیت نیست. در این میان خأل 
قوانین جامعی برای حمایت از رشد جمعیت کار را سخت تر می کند اما 
برای پیشگیری از سقوط در سیاه چاله پیری و رشد منفی جمعیت باید 

به دور از شعار و هیجان ، کاری کرد.
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جمعیتایرانواردمرحلهنخست
سالخوردگیشدهاست

در کشور هایی که میزان باروری کم و جمعیت به سمت سالخوردگی می رود، 
به مرور زمان میزان مرگ و میر زیاد می شود . ما نیز از سال 1395 به بعد شاهد 
افزایش میزان مرگ و میر در ایران هستیم به طوری که در سال 1395 میزان 
مرگ و میر حدود 4/6 در هزار بوده، اما در سال 1398 این رقم به 4/8 در هزار 
رسیده است؛ بنابراین مرگ و میر در حال افزایش است و یکی از دالیلی که 
باعث می شود رشد جمعیت به سمت صفر و منفی برود افزایش مرگ و میر 
است. بر این اساس در سال های 1425-1420 رشد جمعیت به صفر می رسد، 

اگرچه در یکی دو سال اخیر به دلیل بروز اپیدمی کرونا مقداری مرگ و میر زیاد شده و این افزایش مرگ 
و میر سرعت به صفر رسیدن را نزدیک می کند.

باال ترین سهم جمعیت جوان در ایران از اواسط دهه 80 بود. در جمعیت شناسی جمعیت زیر 15 سال را 
جمعیت جوان می گویند. در سال 1365، 46 درصد از جمعیت ایران جوان بودند، در صورتی که در حال 
حاضر 23 درصد جمعیت ما جوان و زیر 15 سال است. در سال 1365، سه درصد جمعیت سالخورده 
بود و اکنون بیش از 8، 9 درصد سالخورده هستند. در آن زمان از نظر سنی 51 درصد جمعیت فعال 
بودند، اما در حال حاضر این رقم به نزدیک 70 درصد رس��یده است. یعنی در سال 1365جمعیت ما 
بسیار جوان بود و در حال حاضر جمعیت ما میانسال است. البته بر اساس تعاریف معموالً به جامعه ای 
که بین 7 تا 14 درصد از جمعیت  آن سالخورده باشند، مرحله اول سالخوردگی جمعیت و اگر این ارقام 
بین 14 تا 21 درصد باشد مرحله دوم سالخوردگی جمعیت و اگر بیش از 21 درصد باشد را مرحله سوم 
سالخوردگی جمعیت می گویند . در حال حاضر بس��یاری از کشورهای اروپایی و ژاپن در مرحله سوم 
سالخوردگی جمعیت هستند. ایران هم چند سالی است که وارد مرحله اول شده و به مرور به سمت 

مرحله دوم و بعد از گذشت 30 سال، به مرحله سوم خواهد رسید.
شهالکاظمیپور
جمعیتشناس

جمعیتسالمندان
از10درصدجمعیتکشورعبورکرد

آخرین برآوردهای نرخ باروری در س��ال 1398 نشان 
داد که جمعیت 23 اس��تان کش��ور کمتر از س��طح 
جانشینی بوده است و تنها 8 استان دارای نرخ باروری 

باالتر از سطح جانشینی بوده اند.
آمار زنان در س��ن باروری که به سنین 15 تا 49 سال 
اشاره دارد، نش��ان می دهد که رش��د این آمار تا سال 
1408 متوقف می شود و بعد از آن با کاهش آمار زنان 

در سن باروری مواجه خواهیم بود.
خانم های در سن باروری در سال 95، 22 میلیون و 700 هزار نفر بوده اند و در 
سال 1399 به 22 میلیون و 900 هزار نفر رسیده اند؛ این آمار در نهایت تا سال 

1408 به 23 میلیون و 470 رسیده و رشد آن متوقف خواهد شد!
از سوی دیگر آمار جوانان 15 تا 29 سال کشور که در سرشماری سال 1390،  
23 میلیون و 700 هزار نفر شمارش شده بود در سال 1395 به 20 میلیون و 
50 هزار نفر کاهش و در سال 99 به 17 میلیون و 827 هزار نفر رسیده که یک 
آمار کاهشی است؛ در خصوص سالمندان باالی 60 سال، آمار ها نشان می دهد 
که در س��ال 1390، 6 میلیون و 205 هزار نفر س��المند داشته ایم که در سال 
1395 به 7 میلیون و 414 هزار نفر و در سال 1399 به 8 میلیون و 542 هزار نفر 
افزایش پیدا کرده است، به عبارتی در سال 99 سهم سالمندان باالی 60 سال 
10/2 درصد از جمعیت کل کشور برآورد شده است و ما از مرز 10 درصد عبور 

کرده ایم! رشد جمعیت سالمندان هم 3/62 درصد برآورد شده است.
علیاکبرمحزون
مدیرکلدفترجمعیتمرکزآمارایران

ایران
درآستانهرشدصفرجمعیت

نرخ رشد جمعیت در س��ال 99 به شش دهم درصد رسیده 
و این امر حاکی از آن اس��ت که در حال اف��ول جمعیتی و 
گذار از جوانی به سالخوردگی هستیم و این موضوع بسیار 
خطرناک است؛ بر اساس آمارهای رسمی و گزارش سازمان 
ثبت احوال، در سال 1398 در کشور 170 هزار نوزاد کمتر 
از سال 1397 به دنیا آمده است و در سال 99 نسبت به 98، 
حدود 80 هزار نوزاد کمتر متولد شده است، وضعیت باروری 

و فرزندآوری در کشور به گونه ای اس��ت که زیر بارورِی سطح جانشینی جمعیت در 
کشور و حتی باروری سطح جانشینی متعارف است.

حدود سه دهه  می شود که نرخ رشد جمعیت در کشور روند نزولی داشته است. این 
نرخ که در سال های اول انقالب حدود 3 درصد بود، از اواخر دهه 60 نزولی شد و این 
رقم در ابتدای ورود به دهه 80 به حدود 1/5 درصد رس��ید و در س��ال 1398 برای 
نخستین بار به کمتر از یک درصد رسید و در س��ال های نه چندان دور صفر خواهد 

شد!
مؤلفه  ها و ویژگی های ساختار جمعیتی کشور در حال تغییر است . چند سالی می شود 
که روند پیر شدن جمعیت ایران آغاز شده و با سرعت به این سمت در حرکت است؛ 
در واقع در حال از دست دادن جوانِی جمعیت هس��تیم! در سال 1335 میانه سنی 
جمعیت 20/2 سال بوده و در سال 95، میانه سنی حدود 30 سال محاسبه شده است 
که نشان می دهد جمعیت ایران قریب به 10 س��ال پیرتر شده است؛ با افزایش روند 

سالخوردگی و سالمندی، جمعیت کشور نیاز به مراقبت و هزینه بیشتری دارد.
دکترمحمداسماعیلاکبری
استادتمامدانشگاهشهیدبهشتیومشاوروزیربهداشت
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