
 

 جمعیت ایران و جهان به چه سمتی می رود؟

 !درحال پیر شدنیم

میلیارد نفر فراتر رفته است. حجم بسیار باالیی از این  7کنند، هم اکنون از جمعیتی که در جهان زندگی می

شود. بطوری که تنها در دویست سال گذشته، جمعیت جهان کمتر از یک مقدار، مربوط به دو صده اخیر می

نفر بود! قرن هجدهم میالدی آغاز سرعت گیری رشد جمعیت در جهان، خصوصا در کشورهایی که  میلیارد

 .توسعه اقتصادی را آغاز کرده بودند بود

 

به گزارش الف، طی قرن نوزدهم میالدی سرعت رشد جمعیت در دنیا با فراگیرتر شدن بهداشت، سه برابر 

میلیارد نفر به  0.1( جمعیت جهان از 0111تا  0011سال ) بیشتر از قرن هجدهم بود، بطوریکه تنها طی یکصد

 .میلیارد نفر رسید 1.0

 

  



 سال 0هزار نفر طی  0نمودار عمومی نرخ رشد و مرگ و میر جمعیت جهان برای هر 

 
 

روند افزایش  "سرعت رشد جمعیت در جهان"اما به دالیل مختلف، هنوز بیست سال از قرن بیست و یکم نگذشته که 

را ندارد. بطوری که کشورهای جهان می کوشند با اتخاذ سیاست های مختلف، سهم بیشتری در افزایش جمعیت  سابق

 .جهان داشته باشند

 نرخ رشد جمعیت کشور ایران

 

ابالغیه در کشور ما با توجه به کاهش رشد جمعیت در ساله های اخیر، رهبر انقالب سی ام اردیبهشت سال گذشته طی 

، سیاست های کلی جمعیت را ابالغ کردند تا طی آن ای به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 .برنامه ریزی های الزم صورت بگیرد

 .شودو هفدهمین کشور پرجمعیت جهان محسوب میمیلیون نفر جمعیت دارد  77هم اکنون کشور ما اندکی بیش از 
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 آمار پرجمعیت ترین کشورهای جهان

 

آمارهای مربوط به جمعیت مثل: فراوانی، تراکم، پراکندگی، نرخ رشد و ... برای کشورهای جهان از نظر امنیتی و 

ملل بدست آمده و  نمودارهای ذیل طبق آمارهای رسمی سازمان .ریزی اقتصادی بسیار حائز اهمیت استبرنامه

 :اطالعات کاملی از وضعیت جمعیتی در دنیا ارائه می دهد

 0101تراکم جمعیت کشورها در هر کیلومتر مربع در سال 

 



 0011پیش بینی تراکم جمعیت کشورها در هر کیلومتر مربع در سال 

 

بطوریکه پراکندگی جمعیت در همه همچنین تصویر زیر، جمعیت فعلی جهان را با کیفیت بسیار باال نمایش می دهد 

 :جای جهان بشکل کامال محسوس قابل مشاهده است

 

آنچه مسلم است، حجم جمعیت هر کشور با سرعت توسعه یافتگی و پیشرفت آن کشور رابطه مستقیم دارد. دقیقا برعکس 

رسانه ای غرب با  تصوری که از طرف رسانه های معاند هر کشور درخصوص آن کشور القا می شود. مثال در جنگ

هم اکنون با سطح فعلی جمعیت امکانات جوابگوی ما نیست، لذا باید برای بهتر زندگی "شود که ایران، پیوسته القا می

حال آنکه بسیاری  ."کردن، بچه نداشت، جمعیت کمتر داشته باشیم تا بتوانیم بیشتر از امکاناتمان استفاده کنیم

. مثال ارتباط جمعیت با اقتصاد از افراد ذیل که از قضا غربی هم هستند ندارند ظرین چنین نظران صاحب و نخبگان  از

 :به شرح زیر است



 

متاسفانه، تحت تاثیر سیاست های اشتباه اخیر کشورمان، و نیز تبلیغات رسانه ها، آمارها نشان دهنده پیرتر شدن جمعیت 

سهم جمعیت جوان کشور روند نزولی داشته و  0۸01تا  0۸71از سال  :کشور در سال های پیش رو می باشد بطوری که

درصد  ۸0،1این رقم به  01سال در ایران داشتیم که در سال  00تا  01درصد جمعیت جوان  ۸1،۳، حدود 71در سال 

 .کاهش یافته و می توان گفت در مجموع چهار درصد جمعیت جوان ما کم شده است

 

 



 
 

کرده است و نیز سیاست هایی که امروزه کشورهای مختلف برای جبران  با توجه به روندی که جمعیت جهان طی

عقب ماندگی از رشد جمعیت کشورهایشان اتخاذ کرده اند! فکر می کنید در ما تاکنون در ایران چقدر درست 

 !عملکرده ایم؟ آیا ضرورتی برای ایجاد تغییر موثر در سیاست های جمعیتی ایران حس می کنید؟

 

 گزاری جمعیتی  پنجاه سال سیاست

 های جمعیتی ایران در پنجاه سال گذشته گزارشی از سیاست

های تاریخی موجود،  ای طوالنی در تاریخ بشر دارد. یافته بحث کنترل موالید و تناسب فرزندان با شرایط زندگی، سابقه

هایی نظیر یونان، ایران، چین و هند نیز ید طوالنی  رساند. تمدن سال پیش در مصر می ۳111رل موالید را به سابقه کنت

های مذهبی و عرف  با این وجود، توصیه .اند در این راه دارند و اولین ابزارهای کنترل موالید را به نام خود ثبت کرده

 .تا تحدید آناند  اجتماعی اغلب قائل به افزایش زاد و ولد بوده

مدرن، افزایش تعداد فرزندان را به عنوان راهی برای مبارزه با میزان باالی مرگ و میر و کوتاهی طول  جوامع پیشا

شناختند، اما این روند در قرن هجدهم میالدی و پس از آنکه کشیش انگلیسی، توماس رابرت مالتوس، در مورد  عمر می

مرگ و میر هشدار داد، دستخوش تغییراتی شد. پس از آن بود که بحث کنترل تبعات افزایش جمعیت ناشی از کاهش 

های جمعیتی شناخته  موالید به طور جدی وارد ادبیات علوم زیستی و فلسفه اجتماعی گردید. آنچه تحت عنوان سیاست

های  ی دولتگیر های جمعیتی تنها پس از شکل سال دارد. در حقیقت اعمال سیاست 011شود، قدمتی کمتر از  می

 ریزی باالیی برخوردار بودند. گری و برنامه پذیر شد که از توان کنترل مدرنی امکان

ها قرار گرفت و با ملزم  های بوروکراتیک مدرن، اطالعات دقیقی از زندگی اشخاص در اختیار دولت با تولد دولت

ها، مقدمات اعمال  سمی تحت نظر دولتشدن افراد به ثبت وقایع حیاتی )تولد، مرگ، ازدواج و طالق( در دفاتر ر

های قرن بیستمی به اطالعات دقیقی از اشخاص، آنان را به اعمال  های جمعیتی نیز فراهم شد. دسترسی دولت سیاست
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های جمعیتی به چیزی بیشتر از اطالعات دقیق و  ساخت. با این همه اعمال سیاست های مورد نظرشان قادر می کنترل

 ت.دولت مدرن نیاز داش

هایی که بتواند تغییرات کمی و کیفی جمعیت را در یک حوزه جغرافیایی مشخص مدیریت کند، از یک  اجرای برنامه

های جمعی  ها را به رسانه سو نیازمند رشد دانش پزشکی و گسترش خدمات درمانی بود و از سوی دیگر دسترسی دولت

ع افزایشی گرفته تا کاهشی آن، امکانات تبلیغی و تشویقی طلبید. چراکه برای اجرای هر نوع سیاست جمعیتی از نو می

های افراد اثر بگذارد. به عبارت  ترین رفتارها و نگرش ترین و خصوصی قدرتمندی مورد نیاز بود که بتواند بر شخصی

های بوروکراتیک، رشد دانش  گیری دولت های جمعیتی در اقصاء نقاط جهان تنها پس از شکل دیگر، اعمال سیاست

هایی که با هدف کاهش  پذیر شد. اگرچه سیاست های جمعی امکان پزشگی، گسترش خدمات درمانی و توسعه رسانه

شد، اغلب نیازمند اقدامات آموزشی و خدمات پزشکی بیشتری بود، چراکه نرخ باالی باروری اغلب با  جمعیت تنظیم می

ای نزدیک داشت، درحالیکه کنترل  ز بارداری رابطههای جلوگیری ا سطح پایینی از تحصیالت و عدم آشنایی با شیوه

زاد و ولد و مدیریت روابط جنسی همیشه نیازمند سطح باالتری از سواد و آشنایی کافی با خدمات درمانی و دانش 

 پزشکی بوده است.

 

ولد   زاد وهایی برای افزایش یا کاهش  ها یا مشوق رغم آنکه اعمال محدودیت توان گفت، علی به طور خالصه می

ریزی شده تنها از اوایل قرن بیستم و همزمان با  های جمعیتی برنامه ای طوالنی در تاریخ بشر دارد، اعمال سیاست سابقه

های جمعیتی به حدود پنجاه سال  های مدرن آغاز شده است. در ایران نیز تاریخ اجرای اولین برنامه گیری دولت شکل

گزاری جمعیتی مشخصی انجام نداده بود و تنها برخی  ، دولت سیاست0۸۸1سال رسد. در حقیقت تا پیش از  پیش می

با  0۸۸۳کردند. اولین اقدامات در سال  های خصوصی در زمینه تنظیم خانواده فعالیت می های خیریه و مطب انجمن

راهنمای » تأسیس اداره بهداشت مـادران و کـودکان در وزارت بهداشت آغـاز شد. در همان سال انجمـن خیریه

کننده را در اختیار تعدادی مراکز دولتی و  المللی جمعیت، برخی ابزار پیشگیری با کمک صندوق بین« خانواده

 داد. غیردولتی محدود قرار می

 0۸۳۸های جمعیتی به طور جدی مورد توجه دولتمردان قرارگرفت. در سال  بود که برنامه 0۸۳0اولین بار در سال 

یت مورد تائید برخی مقامات روحانی واقع شد و فتوائیه حاج شیخ بهاءالدین محالتی بدین های کنترل جمع سیاست



طرق مختلف جلوگیـری از حاملگـی از نظر شرعـی در صورت موقت بـودن و عدم عقیمی زن »شرح صادر گردید: 

 «مانعی ندارد.

در امریکا، شورای عالی بهداشت و تنظیم  با اعالم نظر کارشناسان شورای جمعیتی مستقر 0۸۳1های سال  در اولین ماه

های دولتی، تشکیل و حوزه معاونت وزارت بهداری برای اجرای این  خانواده و ستاد عالی هماهنگی با همکاری دستگاه

پس از صدور اعالمیه تهران به اجرا درآمد. بدین ترتیب حدود  0۸۳1ها در نظر گرفته شد و به دنبال آن از سال  برنامه

 0۸۳1ایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار گرفته و رشد جمعیت ایران که در دهه شر واجد زنان از 01٪

 رسید. 0۸11تا 0۸۳1های  درصد در فاصله سال 1/0درصد بود، به میزان  0/۸حدود  0۸۸1تا 

ا توجه به کاهش مرگ و میر های تنظیم خانواده تعطیل شد. ب با وقوع انقالب اسالمی و شروع جنگ تحمیلی عمالً برنامه

به دلیل توسعه شبکه ارائه خدمات بهداشتی و ارتقاء چشمگیر سطح بهداشت عمومی، مهاجرت اتباع کشورهای همسایه به 

های تنظیم  های پرجمعیت و از طرفی غفلـت از برنامه ایران، واگذاری برخی امتیازات اجتماعی و رفاهی به خـانواده

درصد )نرخ باروری طبیعی که کنترلی بر آن  0/۸به رقم  0۸11 - 0۸11های  فواصل سالخانواده، رشد جمعیت در 

های وقت نیز در  شود و عملکرد دولت اعمال نشده است( رسید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان انفجار جمعیت یاد می

جمعیت، تکیه بر  های پر دههای اقتصادی به خانوا ها با اختصاص مشوق تأثیر نبوده است. این دولت آمدن آن بی پیش

پرستانه عموم و نسبت دادن سیاست کنترل جمعیت به حکومت پهلوی، مهمترین نقش را در  احساسات مذهبی و میهن

 افزایش ناگهانی جمعیت ایفا کردند.

های دهه  ، در آخرین سال0۸11تا  0۸11های  اما اولین زنگ خطرها برای افزایش انفجاری زاد و ولد در بین سال

و بالفاصله بعد از انتشار نتایج آن در سال  0۸11شصت به صدا درآمد. در حقیقت دو سال پس از اجرای سرشماری سال 

میلیونی و تبعات ناشی از آن برای  1۳بود که هشدارها پیرامون رشد روزافزون جمعیت جدی تلقی شد. ایران  0۸17

سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود با حضور  اولین بار در شهریور ماه همان سال طی سمیناری که توسط

دستگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در قطعنامه پایانی سمینار، از افزایش نرخ  ۳7گذاران و نمایندگانی از  سیاست

ها تحت عنوان مهمترین پیامدهای تداوم نرخ رشد طبیعی جمعیت یاد شده است.  بیکاری و فرسایش مراتع و جنگل

 های جمعیتی در ایران برشمرد. گذاری توان آن را آغازگر فصل جدید سیاست ای که می مهقطعنا

 

های علمیه مورد تأیید قرار  نیز ضرورت طرح مسئله تنظیم خانواده و کنترل موالید را در حوزه  در ادامه امام خمینی)ره(

های  نویس برنامه موالید محرز گردید، پیشهای تحدید  دادند و پس از آنکه نظر مثبت ایشان نسبت به اجرای سیاست

 به هیأت دولت ارائه شد. 0۸17جدید جمعیتی در اسفند ماه 

های بهداشت،  اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه« تنظیم خانواده»این سیاست رسمی، تحت عنوان  0۸17در سال 

ربط دیگر واگذار شد. در سال  ای ذیه درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان



با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی « شورای تحدید موالید»شورایی به نام  0۸10

های جمعیتی گسترش یافت. سرانجام  برنامه« اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده»با ایجاد  0۸71تشکیل شد و در سال 

تبصره در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در  0ماده و  ۳تنظیم خانواده مشتمل بر  قانون 0۸70در اردیبهشت 

به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون کلیه امتیازات متعلق به فرزندان باالتر از رده سه، حذف و  0۸70خرداد 

 هایی برای کثرت اوالد در نظر گرفته شد. محدودیت

شد که عاملی  ید جمعیت در برنامه اول توسعه به عنوان یک عامل منفی و نامطلوب تلقی میدر حقیقت عامل ازدیاد شد

آمد. اما در  شمار می های کنترل موالید در این برنامه پاسخی به این تلقی به بازدارنده در راه توسعه کشور بود و سیاست

شناسان بر  تی کاهش یابد و تصور جمعیتکرد نرخ رشد جمعیت کشور با چنین سرع چنین شرایطی کمتر کسی تصور می

 تری کاهش پیدا کند. مدت این بود که رشد جمعیت کشور در افق دراز

، نرخ رشد جمعیت 0۸71تا  0۸71های  های تحدید جمعیت، یعنی بین سال سال از اجرایی شدن سیاست 01با گذشت 

های  د و نشان از تأثیر و کارآمدی برنامهگیر بو درصد کاهش یافت. چنین کاهشی البته چشم 1/0درصد به  0/۸از 

، 0۸01درصد در سال  ۸/0آموزشی و اقدامات اجرایی داشت. اما تداوم سیر نزولی نرخ رشد جمعیت به رقمی کمتر از 

های  ای که این بار نیز تنها در پرتوی یافته های اخیر شده است. مسئله در سال  کننده  ای نگران خود بدل به مسئله

 ها مورد توجه قرار گرفت. شماریآخرین سر

درصد  00/0، نرخ رشد جمعیت در ایران به رقم بسیار پایین 0۸01آوری شده در سرشماری سال  های جمع براساس داده

دهد. به نحوی که تبعات احتمالی کاهش شدید میزان  رسیده که از تحوالت جمعیتی مهمی در آینده ایران خبر می

های جمعیتی و تصویب و اجرای  نظر در سیاست گذاران جامعه ایران را وادار به تجدید باروری، دولتمردان و سیاست

ها به زاد و ولد بیشتر نموده  های آینده و تشویق خانواده هایی به منظور جلوگیری از پیر شدن جمعیت در سال برنامه

اشاره کرد. با لغو این قانون موضوع  0۸70مصوب سال   توان به لغو قانون تنظیم خانواده است. از جمله این اقدامات می

بیمه نشدن فرزند چهارم نیز لغو گردید. ضمن آنکه تسهیالتی به زنان شاغل ارائه گردیده که مشخصا با قصد تشویق آنان 

به فرزندآوری تنظیم شده است. پیشنهاد حذف واحد درسی تنظیم خانواده از دروس دانشگاهی و تغییر کتب درسی 

 چنان روی میز مسئولین قرار دارد.مدارس نیز هم

های  های جمعیتی نظام، برخی مسئولین، متخصصان و گروه این چرخش اخیر البته منتقدانی هم دارد. تغییر درسیاست

های روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه برای زاد و ولد بیشتر واداشته.  اجتماعی را به بحث و تبادل نظر پیرامون ظرفیت

کند و در عین  روی خانواده ایرانی قرار دارد تأکید می های اقتصادی که پیش وهله نخست بر دشواری ها در این بحث

گیرد و به  حال تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را به عنوان مهمترین عامل در کاهش جمعیت مفروض می

بخش خواهد بود که در هماهنگی با  اثر های جمعیتی تنها زمانی کارآمد و شدت بر این نکته تأکید دارد که سیاست

 های اجتماعی اتخاذ شود و تأمین نیازهای جمعیت حاصل از آن در دستور کار تمامی نهادها قرار گیرد. نظام دیگر خرده
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