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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

آینده جمعیت ایران  تحوالتنگاهی گذرا به   

 تا بچه کافی نیست؟ 2چرا دیگر 

 نگارنده : علی محمد آهنی 

___________________________________ 

اقوام و حتي ، پیوسته اقتدار   بوده جمعیت همواره ازمهمترین اركان جوامع انساني و زیربناي شكل گیري تمدن ها: مقدمه

كشور ها به مؤلفه هایي مانند وسعت سرزمین ، ظرفیت هاي در اختیار و تعداد جمعیت  قابل ارزیابي وكشور هاي پر جمعیت 

. عموما موفق به حفظ استقالل خود بوده اند  

 این رویكرد سالهاست از سوي سلطه گران جهاني خصوصا امریكا وعلي الخصوص  رژیم منحوس صهیونیستي تعقیب

و البته توسط سازمانهاي بین المللي نظیر سازمان بهداشت جهاني و !! میشوداما با سیماي بشر دوستانه و خیر خواهانه 

( 1131شوراي عالي انقالب فرهنگي –جمعیت ایران افزایش یا كاهش ).... یونیسف و  

تنظیم خانواده با دالیل بظاهر منطقي از طرف دیگر واقعیت هاي تاریخي نشان میدهد كه زیر بناي شكل گیري برنامه هاي 

تالش ! و حتي توسعه اي ! ورفاهي !  خیر خواهانه وبا رنگ ولعاب    مورد توجه وحمایت قدرت هاي بزرگ جهاني

 براي كاهش جمعیت كشور هاي دیگر و مهمتر از آن پیر سازي ساختار جمعیتي كشور هاي هدف است.

قبل وبعد از انقالب با اعمال سیاستهاي كاهش جمعیت دچار تغییرات قابل توجهي شده كه بنا های جمعیت كشورمان در دوره  

پیش میرود به نحوي كه با رشد متوسط  تا شتابان به نظر صحبنظران بزودي از ساختار سني جوان فعلي بسوي سالخوردگي 

میلیون نفر با  2.شمسي به  1841تا سال در صد و  1.63 میلیون نفر با شاخص سالخوردگي 93پنجاه سال دیگر به حدو 

 ( 1131شوراي عالي انقالب فرهنگي –ایران افزایش یا كاهش  جمعیت (.در صد كاهش خواهد یافت 8964شاخص سالخوردگي 

پس از فرمایشات رهبر عالیقدرمان در خصوص جمعیت وهشدار هاي جدي كه  نسبت به تغییرات 

سالهاي بعد دادند اینجانب نیز بنظرم رسید  باختصار نكاتي و سپس مكررا  در  31جمعیتي در سال 

 . را در این زمینه تقدیم كنم
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 سالمند جمعیتبیني آینده تحوالت  پیش

 نفر  169نفر  به حدود   163مطابق نظریه هاي جمعیت شناسان در صورت ادامه روند فعلي کاهش نرخ باروری زنان  از  

شدید سالمندي  به بیماری رشد منفی جمعیت و چالشهاي افزایش كشور ما با  شمسي 1811در سال  پیش بیني میشود كه 

   وكاهش  نیروی انسانی جوان مبتال شود

نر خ باروري ویا میزان فرزندآوری نرخی است که مشخص می کندهر زني  كه در معرض  بچه دار شدن قرار دارد .) معموال 

به نقل از ارتور هاپت  1193:21ساله است (  به طور متوسط چند فرزند به دنیا میآورد. )حسیني  83تا  14شامل زنان  

 رخ بسته به سطح توسعه کشورها متفاوت است (    باید بدانیم كه این ن1149وتامس تي كین 

بر اساس پیش بیني هاي بخش جمعیت  سازمان ملل ، در گزارشي كه تحت عنوان پیري جمعیت جهان انجام گرفته تعداد افراد 

درصد جمعیت جهان است   1168كه میلیون نفر فعلي  411سال جهان از  4.باالي 

 1829یعني سال   2141هان در سال درصد جمعیت ج 22میلیارد نفر یعني  2به 

 شمسي خواهد رسید . 

این کشور، بحرین    پس از و درصدی   14امارات   با رشد بر اساس این گزارش 

                                   درصدي   23با رشد 

                                              پیر شدن جمعیت جهان  است .  كشور جهان از نظر سرعت  سومین وایران 

 سال خواهد داشت .  4.درصد جمعیت باالي   21حدودا   1821كشور ما  طبق این برآورد  درسال    

کشورهای عمان، سنگاپور، کره جنوبی، ویتنام، کوبا، چین و ترینیداد و توباگو نیز از نظر سرعت پیر شدن در رتبه های  

 ( /  به نقل از بخش  جمعیت شناسي سازمان ملل متحد http://abbi.ir) قرار گرفته اند.چهارم تا دهم 

نرخ باروری دارند  261)دو ونیم(   فرزند است .و بسیاری از کشورهاکه کمتر از  264اکنون نرخ متوسط باروری در دنیا 

کند  فرانسه، حداقل داشتن سه فرزند را تشویق میدهند؛ مثال دولت  بخصوص کشور های توسعه یافته، شعار افزایش جمعیت می

 داند. ترین کشور دنیاست، تولد دو بچه را در خانواده، کافی نمی و دولت انگلستان که پرتراکم

 دانشمندان علم جمعیت شناسي معتقدند :
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یابد.  تی جمعیت  افزایش نمی)یك و نیم (   فرزند برسد، دیگر با هیچ مشوقی به راح 164ای به    " اگر نرخ باروری در جامعه

به نقل از دکتر محمد جواد محمودی،  1131اردیبهشت  .2نشریه ستاره صبح تاریخ )" همان اتفاقی که در ایران نیز در حال وقوع است.!! 

 ( های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش

علی )نفر است. !  164تا  169گفتنی است طبق آمار مراکز مختلف داخلی ایران، نرخ باروری زنان ایرانی در حال حاضرحدود 

 (31اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در مصاحبه با ایرنا سوم آبان 

هایی برای پیشگیری از تک فرزندی و عالقمند  فرزند( موجب تالش 261ایگزینی )پایین آمدن نرخ باروری در ایران از حد ج

 کردن زوج های جوان به فرزندآوری شده است. 

درصد جمعیت ایران  11حدود  1818تا افق چشم انداز  1623براحتی قابل پیش بینی است که  در صورت ادامه نرخ رشد  

درصد یعني )كمي  بیش از  .2به  1811درصد خواهد رسید و تا سال  21 به حدود 1821سال و تا سال   4.سنین باالي 

 !د شد. نیك چهارم ( جمعیت كشور سالخورده خواه

ترین افت  درصد کاهش داشته است و یکی از سریع 91سال گذشته 11آوری در طول  "نرخ باروری در ایران به شکل حیرت

تاریخ: یکشنبه   http://snn.ir/print/253336منبع  .")تعلق به ایران استکنون در تاریخ بشر ثبت شده م  هایی که تا باروری

 به نقل از گزارش مؤسسه اینترپرایز آمریکا(     1132مرداد  .

 نرخ رشد جمعیت ایران به صفر میرسد . 1811برابر گزارش سازمان ملل در سال 

 میرسد .  -8به منفي 1824نرخ رشد جمعیت ایران منفي خواهد شد در سال  1814و از سال 

)هشتاد و دو و نیم (  میلیون نفر میرسد و از آن به بعد روند نزولي آغاز  4264جمعیت ایران به 1814با این فرض در سال 

 خواهد رسید . 1824میلیون نفر در سال  41و به 

 روند تغییرات جمعیت 

ون در بعضي از امور جامعه  نمایان شده  مانند سایه  كاهش نرخ  باروري زنان وافزایش  جمعیت سالخورده  از هم اكن

در كشور   به بعد 1811ابتدایي كشور  رخ داده ، اما مهمترین این تغییرات   از سال مقطع دانش آموزان  تغییراتي كه در تعداد

 آشكارتر خواهد شد . 

با آغاز  انفجار جمعیت  1811ز سال پدیده انفجار جمعیت مواجه بودیم ا 4.تا  44به این ترتیب همان طور كه در دهه    

 سالمند مواجه خواهیم شد .!!
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 1.درصد جمعیت را افراد  12تر یا  ساله و باال 4.درصد جمعیت را افراد  4شناختي زماني كه  براساس منابع علمي جمعیت

 ( 12: 1149ی ،   )اسحاق قیصریان بنقل از دهستانیابد.   تر تشكیل دهد، پدیده سالمندي استقرار مي ساله و باال

 رو خواهد بود. بنابراین كشور ایران با شروع سده جدید شمسي با پدیده اجتماعي سالمندي روبه

درصد  سالخورده را خواهیم دید ،  در .2بررسی کنیم  حدود 1811حاال اگرقدری جلوتربرویم وجمعیت كشور  را  در افق  

این رقم    31سال خواهند داشت.  )در سال   4.میلیون نفر باالي  21  میلیون  كشور در آن  زمان 41این صورت   از حدود 

 میلیون نفر ند (   68.در صد و   .

همه میدانیم كه با افزایش سن میزان توانایي هاي جسماني  انسانها كاهش مي یابد و به حدي میرسد كه محتاج مراقبت هاي 

سال  را سالمند به حساب مي آورند كه علي القائده بازنشسته و بعبارتي نا  1.دیگران میشوند در جامعه بین الملل افراد باالي 

سال  4.توان از كار كردن خواهند شد گو اینكه  این نظریه ممكن است قابل نقد باشد لیكن  همه جمعیت شناسان افراد با سن 

 را سالمند میدانند .

سالگي  تا  91نیم !  میتوان گفت كه دركشورما  مردم تا سن اكنون  اگر  قدري اغماض در توانایي افراد براي كار كردن ک

 حدي میتوانند کار کنند  ویا بعبارتي نیازمند كمك سایرین نیستند  .

مشاهده خواهیم كرد كه جمعیت  1811با فرض صحت این موضوع با مالحظه وبررسی  هرم سني  این جمعیت   در سال    

میلیون  4سال كه نیازمند رسیدگي میشوند  94میلیون نفرو بیش از  11وند قریب به سال كه ازكار افتاده میش 91باالي سن 

 نفر خواهند شد. 

میلیون نفر  محتاج 4/4تا   8كه   (   آنها صد در 4. تا 41 یعني)   است تصور قابلدر اینصورت و در حالت خوشبینامه 

 میلیون نفر و ابسته یعني نیازمند مراقبت سن پیري 9بینانه مراقبت سالخوردگي و وابسته خواهند شد, و در سناریو بد 

 مي شوند . 

 وضعیت قابل پیش بیني  و قابل توجه !! مي شود .  2با این توصیف  

   4/ 4یا باید به اندازه هر نفر سالمند  یكي از فرزندانشان  نگهداري شبانه روز از وي را بعمل آورند كه همین تعداد ) -1

و این وضعیت در حالی است (  نیروي انساني از تولید و اقتصاد كشور حذف و مصرف كننده مي شوند .  میلیون نفر 9تا 

همان فرزند نیز براحتی نگهداری از پدر یا مادر را که غالب خانوار ها در آنزمان تک فرزند خواهند بود! ودر این صورت 

 عهده دار نمیتواند باشد!!
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میلیوني خانه سالمندان ساخته شود ویا تلفیقي از تامین خانه سالمند ویا نگهداري در  9و یا  4/4براي این جمعیت یا باید  -2

 .منزل تدارك دیده شود

اگر چنین اتفاقي صادق باشد برنامه ریزي كالن بهمراه بودجه قابل توجه و انجام مطالعات و  بررسي همه جانبه  الزم مي شود 

. 

نفر اعم از دولتي و خصوصي  34111مندان كشور براساس آمار هاي   اعالم شده در حال حاضردر حدود ظرفیت خانه سال

 ( 1132/14/19.) سایت سازمان بهزیستي به نقل از  رضایي مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشوراست 

اصال فرزندي ندارند تا از آنها نگهداري كنند. ویا زنان بي  در نگهداري از سالمندان مطلب دیگر این است كه تعدادي از آنها

 سرپرست  ویا مردان تنها میباشند.  

میلیون نفر افراد سالمند  1633 طرح شود اگر که در حال حاضر  براساس آمارهای  منتشره البته ممکن است این سئوال م

ودر جامعه علیرغم کمبود مراکز خانه سالمند مرکز آمار ایران( 1131عمومی نفوس و مسکن )گزیده نتایج سرشماری سال داریم  91باالی 

میلیونی خانه سالمند الزم  9مشکل حاد غیر قابل تحمل در جامعه مشهود نیست ولذا چگونه الزم است برای جمعیت پیش فرض 

 باشد؟ 

م امکان نگهداری سالمندشان در  ها از عددر پاسخ این سئوال باید خاطر نشان کنیم که اوال هم اکنون نیز بسیاری از خانواده 

این مراکز در رنجند! اما مهمتر و نکته اساسی این است که در حال حاضر جمعیت غالب  کشور دارای  جمعیت جوان است و 

این وضع کامال برعکس و دگرگون 1811در حالیکه در سال فرزند هم هستند  4اغلب خانواده ها دارای دو تا حتی بیش از 

فرزند بیشتر نخواهند  2اکثر ( تغییر نکند اصوال اکثریت خانواده ها یک ویا حد169شد واگر نرخ باروری زنان فعلی ) خواهد

نرخ  که هم اکنون نیز دارای ویه و بویراحمدكهكلداشت )باستثنای بعضی از استانهای  مانند سیستان وبلوچستان وهرمزگان و  
 ولذا شانس نگهداری والدین در منزل ناچارا فوق العاده کاهش  یافته وممکن نخواهد شد .(در صد هستند 2/2رشد بیش از 

مطالعه نكات مربوط به  سالمندي  جمعیت كشوربعضي   از موارد را براي سالهاي آینده قابل پیش  

 از آنها عبارتند از : بیني كرده  كه بخشي 

, سالمندی جمعیت، چالش ها ي دیگري را در مورد حرکت به سوی رشد اقتصادی، هزینه های سیستم های بهداشت و درمان 

و تامین رفاه سالخوردگان به همراه خواهد داشت, بیماری های غیر , و همچنین سیستم های پرداخت حقوق بازنشستگی 

 واگیردار مانند  :
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, و روحي  افسردگي  های مفاصل، ی قلبی و عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های مزمن تنفسی، و  بیماریبیماری ها

 افزایش خواهد یافت.وناتواني هاي ذهني و... 

 

 

دیگری نیز به جامعه تحمیل خواهد شد از جمله پیامد پیامد های عالوه بر نکات مذکور  

 : خواهد بود  اقتصادی سالخوردگي جمعیتهای 

کاهش رشد اقتصادی،    کاهش جمعیت در سن کار،   پیامدهای اقتصادی سالمند  شدن جمعیت و کاهش نرخ رشد جمعیت  . از

   ,هابازنشسته  های تقاضا، افزایش  پایین آمدن نرخ پس انداز خانواده، افزایش بار مالی نسل های جوان تر، افزایش بار تکفل

 :اضافه بر همه این ها  .خواهد شد  کشور  و فشار بر سیستم تامین اجتماعی

 کاهش در عرضه ي نیروی کار ودر نتیجه   كار سن در نیروي كاهش 

 کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و افزایش مصرف 

 تغییر الگوی سرمایه گذاری 

 -افزایش فشار تورمی  

 -  افزایش سن بازنشستگی 

   درآمد و افزایش مصرف معنی دار کاهش 

   کاهش میزان باروری و تجدید نسل 

  كاهش حجم كل جمعیت ملي 

   سالمندي جمعیت 

    (1131)دکتر محمد جواد محمودی   المللي و تغییرات هویتي و فرهنگي هاي بین افزایش مهاجرت 
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  کاهش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای نیروهای نظامی 

 از جمله پیامد های قابل پیش بینی خواهد بود!   و.. و...  

 نتیجه گیری 

بر اساس شاخص ها و آمارهای محاسبه شده در مورد جمعیت ایران باید گفت که جمعیت ایران از نظر ساختاری در 

 برای زمانی که جمعیت فعال کاهش می یابد و درصد سالمندان افزایش می یابد   مرحله میانسالی )رو به سالخوردگی( است

بیان سالهای اخیر   در  خصوصا  اجرای رهنمود های رهبر عالیقدر که اهتمام بیشتری در و ولذا  ضرورت برنامه ریزی

این  ایی که از جهات مختلفاز  روند فعلی کاهش  باروری زنان جلو گیری و برای چالشه تا, احساس می شود  فرمودند

 .به کشور صدمه خواهد زد تا حد امکان پیش گیری و یا حد اقل کاهش داد رویه 

 بینی پیش قابل رو پیش  مشکالت راجع به و است مفصل بسیار مطب ن آ بر مترتب یج نتا و باروری کاهش خصوص در

 از گوچکی های گوشه فقط مقال این در ما که است بررسی قابل است  آینده سال صد به قریب یعنی 1831 افق برای حتی

 .انشا اهلل    آوردیم را رو پیش وآینده موجود وضعیت

 پیامد های تغییرات جمعیتی  –کاهش باروری  –نرخ رشد  –سالمند  –واژه های کلیدی : جمعیت 

 والسالم علیکم و علی من التبع الهدی

 

 


