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درايران افزايشجمعيت نلزوم ير ر ي يشج ز زوم



ايران در جمعيت كاهش تبعات
مفهومانديشكدههاي• دو دقت به ايران و اسالم دشمنان با جمعيت«مرتبط و»كميت انساني« نيروي يكي»كيفيت ايران، جمعيت كاهش و ميكنند رصد را ايران مردم

است بوده آنان ديرينه آرزوهاي .از
نزولي• تغييرات توصيف به سو يك از دارد، تحليلي ـ توصيفي رويكرد كه مقاله اين

اسالمي انقالب پيروزي از بعد و قبل در ايران سويجمعيت از و است بررسيپرداخته را ايران در جمعيت كاهش امنيتي و اجتماعي ـ سياسي تبعات ككديگر، يك ي ي ي جمعيتي«امروزه.ميكند تعادل جهان»عدم كشورهاي از بسياري جدي مشكل ، كه.است دولت«رويكردي روند»اولين از جلوگيري براي تحميلي جنگ از برپس مبتني كرد، ارائه ايران در جمعيت فرصت«رشد آسيبهاي»ايجاد ترميم براي از ناشي اجتماعي و اجرايجنگاقتصادي براي كالن برنامهريزي در ليكن هموارهبود، ايران اسالمي جمهوري نظام دشمنان كه شد غفلت موضوع اين از مهم، اين
هستند تهديد به ايران ملت فرصتهاي تبديل گونه.مترصد مقاطع-به تجربه كه استاي رسانده اثبات به را مدعي اين غرب، جهان با ايران خارجي روابط .گوناگون

كليدي• سياست:واژگان سني-جمعيت، گذار نسل، تحديد جمعيتي، .هاي



كههشدارهاي• مبحثي تدوين ضرورت ايران، در جمعيت كاهش روند درباره شده داده
ايران« در جمعيت كاهش امنيتي و اجتماعي ـ سياسي كرده»تبعات محرز كند، بررسي را

كه.است دليلي دولت«مهمترين رشد»اولين روند از جلوگيري براي تحميلي جنگ از پس
كرد، ارائه ايران در و«جمعيت اقتصادي آسيبهاي ترميم براي الزم فرصت ايجاد

جنگ از ناشي .بود»اجتماعي
از• كه سالروندي نخست نيمه پايان از شد1367قبل را]1[شروع خود هدف كاهش«،

جمعيت طبيعي رشد از»ميزان سالدرصد2/3به3/2كشور پايان داد1390در .قرار
بود اثرگذار و گسترده قدري كشوربه جمعيت رشد كاهش براي رسانهاي تبليغات شدت

رشد ميزان كشور، گوناگون استانهاي در اجتماعي و فرهنگي تفاوتهاي وجود با كه
بلوچستان(جمعيت و سيستان استان شده،)بهاستثناي ياد طرح طراحان تصور از فراتر

كرد پيدا نزولي .سير



سال در جمعيت، كاهش روند اين شده، منتشر رسمي گزارشهاي بر به1379بنا
سال2/1 در و رسيد1/9به1385درصد به.درصد نزولي روند اين ادامه

، اروپايي و آمريكايي سياستمداران برخي فراوان خوشحالي همراه
كه جايي تا برانگيخت را كشور كالن مسائل طراحان جدي نگرانيهاي

كه رسيد سطحي به خسارتبار روند اين ادامه تبعات درباره الزم كههشدارهاي رسيد سطحي به خسارتبار روند اين ادامه تبعات درباره الزم هشدارهاي
اسالمي انقالب معظم مهرماهرهبر در شمالي خراسان استان به سفر 1391در

وارد مبحث اين به راهبردى، اقدامى در و پرداختند موضوع اين به بهصراحت
سياست و دههشدند دوم نيمه از بعد شده اتخاذ اين70هاى و دانستند اشتباه را

آن كهاشتباه كردند عفو طلب خدا از متواضعانه نيز معظمله كه بود جدى قدر
است مهم موضوع اين به نسبت ايشان خطر احساس اوج .بيانگر



مكتوب)الف• تاريخچه
دو-1• در ايران در جمعيت كاهش طرح شكلگيري روند بحث مكتوب، تاريخچه در

انقالب پيروزي از قبل رژيم مديريتي مراكز ادعاي بر بنا ميشود؛ بررسي زماني محدوده
دهه«اسالمي، در جمعيت ساالنه رشد ميزان با1335-1345متوسط درصد3/1برابر

سالهاي فاصله در آن، از پس دهه در ليكن است، بوده سال كاهش1345-1355در با
به و بوده است2/71روبهرو رسيده سال در سرشماري.درصد موعد تا كشور جمعيت

ف/االك ا در مسكن و به1355نفوس و بوده برخوردار بااليي رشد افزايش3/9از سال در درصد
است ]3[».يافته

نمايندگان• از متشكل جمعيت، كنترل برنامه تدارك كميته ايجاد به موضوع اين
سازمان اقتصاد، پرورش، و آموزش اجتماعي، امور و كار بهداري، وزارتخانههاي

سال پايان در برنامه سازمان در غيردولتي نهاد چند و تهران دانشگاه شد1345برنامه، منجر
كرد پيشنهاد و تعيين دولت براي را جمعيتي سياست اصلي خطوط كميته، اين .و



هيئت يك آمدن با ادامه، آمريكا«از)ميسيون(در جمعيت دولت»شوراي دعوت به
خانواده تنظيم برنامه و سياست اهميت بر هيئت اين سال، همين در تهران به ايران

كرد تأكيد سال.بسيار در سرانجام الزم، زمينههاي شدن فراهم از با1346پس
در برنامه اجراي و تصدي براي بهداري وزارت در معاونت واحد و سمت يك ايجاد

پرستار، پزشك، كلينيك، به مجهز خانواده تنظيم دفاتر استانها، مراكز از يك هر
وسايل و شد تأسيس اداري امور مدير و عمومي روابط مسئول اجتماعي، مددكار ماما،

گرفت قرار آنان اختيار در نيز ناخواسته بارداريهاي از سال.پيشگيري 1351در
ك كل ك ان ا ا لت شغ ت ال ف ا ا ا خان ظ ت كلينيك و مركز پانصد و هزار مشغولتعداد فعاليت به ايران در خانواده تنظيم

]4.[بودند
حال-2 به خانواده تنظيم برنامه اسالمي، انقالب پيروزي از پس اسالمي؛ انقالب از بعد

كرد آغاز را سريعي فزاينده سير كشور، مواليد سطح نتيجه، در و درآمد .تعطيل
حدود به ساالنه مواليد متوسط تعداد انقالب، از پيش سال پنج و1در 355ميليون

انقالب اول سال در يكباره كه ميرسيد حدود)1358(هزار و1به 670ميليون
سالهاي در و رفت فراتر هم اين از بعد، سالهاي در ولي يافت؛ افزايش 1359هزار

ساالنه)سال7(1365تا متوسط و2به رسيدهزار200ميليون ]5.[تولد



شفاهي)ب• تاريخچه
است• شرح بدين ايران در جمعيت كاهش طرح شكلگيري روند شفاهي دكتر«:تاريخچه

مرندي رفسنجاني،»عليرضا هاشمي دوم دولت و موسوي ميرحسين دوم دولت بهداشت وزير ،
اسالمي( شوراي مجلس در تهران مردم فعلي نماينده شعار)و با را او مردم كه است چهرهاي
بهتر« زندگي كمتر، دولت»فرزند دوران در جمعيت كنترل سياست در را او نقش و ميشناسند

ميبينند مهمتر .هاشمي
جايزه• اهداي باعث كه پيوست وقوع به سريع بهقدري ايران در جمعيت رشد نرخ كاهش

جهاني« بهداشت شد»سازمان نيز ايشان يا.به كنترل درباره مباحث برخي درگرفتن با همزمان ي جه به ن يزز ن ي يب رل ر رب ب ي بر ن ر ر ب ن ز
آقاي كه است داده انجام مصاحبهاي او با زنان حوزه در فعال اينترنتي پايگاه يك جمعيت، رشد

دهه در تالشهايش از را خود جالب خاطرات در60مرندي، كشور بزرگان كردن قانع براي
است زير شرح اين به آن از بخشي كه است كرده تشريح جمعيت كنترل ]6:[زمينه

از:سؤال• يكي گفت بتوان شايد انقالب اول وقايع و جمعيت كنترل مورد در دكتر آقاي
هستيد شما دوران، آن شفاهي تاريخ ذكر براي افراد اين.شايستهترين مورد در مختصري لطفاً

نظر شود، اعمال سياستها اين بايد رسيديد نتيجه اين به شد چطور اينكه دهيد؛ توضيح زمان
و تصويب به را آنها تا كرديد طي را روندي چه و بود چه خصوص اين در وقت مسئولين ساير

برسانيد؟ اجرا



ايران در جمعيت كاهش امنيتي :پيامدهاي
امنيت؛»جمعيت«)الف• پايهاي مفهوم بهمثابه
انگاره• از جمعيت با مرتبط بحثهاي اهميتامروزه از و گرديده تعريف كشور يك ملى امنيت هاى

است برخوردار عنوان.فوقالعادهاي به راهبردي مباحث در كه جمعيت انساني«مسئله مطرح»منابع
تعريف در اصلي شاخصههاي و مؤلفهها جمله از ملي«ميشود، جايي»قدرت تا ميرود، شمار به كشورها

اين از صيانت براي قدرت«كه اندازند»مؤلفه بهراه خونين جنگهاي نائره برافروختن به مصداق.حاضر
در گرجستان جمهوري به نظامي مستقيم حمله در روسيه كشور رويكرد بحث، اين سال17روشن مردادماه

است1388 گرفته صورت كشور آن روستبار جمعيت از مستقيم دفاع دليل به كه ]9.[است
د• رويك در تأمل ، ديگ سوي بينالمللاز امنيتسازمانهاي مفهوم با را آن مستقيم ارتباط جمعيت، مسئله به رويكرد در تأمل ديگر، سويي بينالمللياز امنيتسازمانهاي مفهوم با را آن مستقيم ارتباط جمعيت، مسئله به

ميسازد ويژه.آشكار جايگاه توليدمثل و ازدواج صهيونيسم، و ماسونيت آموزههاي در كه آنجا دارد،از اى
جمعيت كاهش براي جهان نقاط از ديگر برخي و ايران به فراواني مشوقهاي اينكه با جهاني بهداشت سازمان

داد، اسرائيلارائه نامشروع و جعلي برنامهرژيم از مستثنىرا جهانى بهداشت سازمان جمعيت كنترل هاى
.كرد

جهان،• در جمعيت كاهش متولي سازمانهاي فريبنده شعارهاي لواي در كه است آن نشانگر موضوع همين
براي مخربي غرببرنامههاي سلطه نظام با معارض كشورهاي انساني منابع استكاهش شده ديده با.تدارك

ايراني و ايران موضوع با غرب سلطه نظام دوگانه بازي اهميت، حائز بسيار نكته شد، گفته كه وصفي
رسانه.است گسترده تشويق و تبليغ با ايران جمعيت كنترل برنامه سو يك ارائهاز همراه به غربى هاى

ميشد مواجه پزشكي امكانات و مالي مشوقهاي .انواع



در• اروپايي كشورهاي همراهي با آمريكا متحده اياالت دولت ديگر، طرفي از
مضاعف همت ذيل مفهوم سه ترويج بر جهان نوشتاري و ديداري رسانههاي

گزاره:گماشتند مفهوم، ترساندن.است»اسالمهراسي«نخستين بر مفهوم، اين
دنيا« مردم عمومي منشأ»افكار بهعنوان اسالم مبين دين تروريسماز خشونت،

افراطي تحركات استو داشته تمركز جهان گزاره.در مفهوم، دومين
ترساندن»شيعههراسي« بر نيز مفهوم اين كه جهان«است عمومي افكار م

از»اسالم برخاسته انديشه اهلبيت«از داشته)عليهمالسالم(»مكتب تأكيد
گزاره.است مفهوم، ترساندن»ايرانهراسي«سومين بر كه همسايگان«است

ايران است»منطقهاي داشته .تمركز



مفهوم)ب• نسل«نسبت راهبردي»تحديد نظريه ؛»هارتلند«با
دولتهاي-1• اهداف رأس در راهبردي قلمروهاي بر تسلط همچنان نظامي، راهبردهاي در

دارد قرار كسي.زيادهخواه را جهاني قدرت كه است موضوع اين بيانگر بيشتر كنوني روند
بر بتواند كه داشت انرژيخواهد خطوط و گاز(منابع و باشد)نفت داشته تفكر.تسلط اين

در را كالن مقياس در گاز و نفت ذخاير داراي مناطق بر كنترل چيز هر از قبل راهبردي
دارد .مدنظر

راههايخليجفارس• و سرزمينها و قفقاز و مركزي آسياي مازندران، درياي آن از پس و
آن عبوري(مجاور و اطراف كشورهاي در)در روسيه و تركيه پاكستان، افغانستان، مانند

هستند توجه مورد جهاني انرژي حلقههاي با در.ارتباط انرژي حساس محور اين آنكه جالب
كاهش جهت گوناگون مشوقهاي ارائه همراه به رسانهاي تبليغات شديدترين معرض در جهان

دارند قرار .جمعيت



يافتن.2• اهميت بينالملل، نظام اصلي ويژگيهاي از عرصه»اقتصاد«يكي در
است حاضر.جهاني حال اقتصادي«در و»قدرت جايگاه تعيينكننده زيادي، حد تا

است بينالملل روابط عرصه در كشورها نظر.نقش از كه مناطقي اينرو انرژياز
وغني مييابند فوقالعاده اهميت جغرافيا«باشند بر مبتني مناطق»اقتصاد آن موقعيت

كرد خواهد برجسته به.را متعلق برتري آينده، قدرتهاي توازن در اساس، اين بر
اقتصادي مناطق بر كه بود خواهد شود)ژئواكونوميك(قدرتي مسلط .جهان ي بر ب جي

بر• كه كشوري هر نظر اين درخليجفارساز برتر موقعيت به باشد، داشته تسلط
بر واقع در و بينالمللي كرد»هارتلند«صحنه خواهد پيدا دست در.جهان
ميشود، گفته كلي سياسي«ارزيابيهاي خليجفارس)ژئوپوليتيك(»جغرافياي

خليجفارس اخير، راهبردي نظريههاي در و است شده اساسي تحول قلب«بهدچار
است)هارتلند(»زمين شده جهان.تبديل از حساسي منطقه چنين توسط(حال،

است)دشمنانش گرفته قرار جمعيت كاهش مزورانه مشوقهاي معرض .در



ايران در جمعيت كاهش سياسي :پيامدهاي

جايگاه)الف• ديدگاه»جمعيت«بررسي از ايران سياسي قدرت فكر«در :»اتاقهاي
مفهوم• طرح زمين«نحوه از)هارتلند(»قلب يكي فكر«توسط روشن»اتاقهاي را نكته اين دشمن،

نهفته عميقي كينههاي و خطرناك ديدگاههاي چه بشردوستانه، ژستهاي و لبخندها پي در كه خواهد
جاري«.است خطر خطراتاز»كميته مهمترين شناسايي را خود اصلي رسالت تاكنون، تأسيس زمان

كرده اعالم آن با مقابله نحوه بررسي و آمريكا دولت روي ثقلاستبهپيش مركز امروزه، كه نحوي ر م ب ب ي بر ر ي زبپ ر ر ي
را خود ايرانفعاليت اسالمي جمهوري نظام يعني منطقهاي نوظهور قدرت با همينمقابله در و داده قرار

به كه كرده اقدام پروژهاي طراحي به دلتا«راستا است»پروژه شده مشهور نرم جنگ همان .يا
پژوهشگران• از گستردهاي طيف جدي جاري«توصيه خطر از»كميته امتناع آمريكايي، دولتمردان به

عرصه به سخت«ورود است»جنگ بوده ايران اسالمي جمهوري به نظامي حمله ارائه.و با آنها
تحرك هرگونه مقابل در ايران اسالمي جمهوري همهجانبه دفاع و ملي قدرت عناصر از واقعي تحليلي
با تقابل الگوي اتخاذ به را آمريكا دولت تصميمگيران و دانسته الزم كارآيي فاقد را سخت جنگ نظامي،

بر مبتني سابق، نرم«شوروي جنگ درون«و»پروژه از كردهاند»فروپاشي ]17.[ترغيب



پالمر« بانفوذ»مارك چهره و كميته اين برجسته اعضاي از دلتا، طرح معمار ،
عليه نظامي تهاجم طرح با صراحت به آمريكا، خارجي سياست دستگاه

است كرده اعالم و مخالفت ايران اسالمي وسعت«:جمهوري لحاظ به ايران
طبيعي منابع نظامي، امكانات انساني، نيروي كيفيت جمعيت، كميت سرزميني،

نظا تلن ها ان خا نطق تاز ا اف غ ت ق نظامشا هارتلند و خاورميانه منطقه در ممتاز جغرافيايي موقعيت و سرشار
گرديده تبديل كمبديل قدرتي به نظامي،بينالملل يورش با نميتوان ديگر كه

كرد سرنگون را با».آن مرتبط انديشكدههاي كه است روشن بنابراين
مفهوم دو دقت به ايران و اسالم جمعيت«دشمنان نيروي«و»كميت كيفيت

از»انساني يكي ايران، جمعيت كاهش و ميكنند رصد را ايران مردم
است بوده آنان ديرينه .آرزوهاي



بيت)ب• اهل مكتب و اسالم مبين دين تبليغ براي فرامليتي ؛)عليهمالسالم(مأموريت
مفهوم• تبليغ«تكوين براي فرامليتي آموزه»مأموريت از مبين-برگرفته دين روشن و صريح هاي

است گذشته،.اسالم در كه است آن از حاكي تاريخي قطعي اهلاسناد مكتب و اسالم ترويج
جهان)اسالم-عليهم(بيت نقاط از برخي مهاجرتدر ايراني-محصول آمد و رفت و تجارت بوده-ها، ها
خميني.است امام حضرت ايران، اسالمي جمهوري بنيانگذار كه باالست بهشقدري مسئله اين اهميت

عليه( كنار)رحمتاهللا حاكميت«در اساسي حساس»امر موضوع حقوقي«و»قضاوت«كه »امور
ضرورت تمام، صراحت به است، شده»تبليغ«جامعه يادآور .اند-را

زانه• ف حكيم سال15درآن يور دانش1362شه جمع قم،-در قضاي و بيت ت امور آموختگان فرزانه حكيم سال15درآن دانش1362شهريور جمع قم،در قضايي و تربيتي امور آموختگان
و فرهنگي انقالب ستاد امور...«:فرمودند...اعضاي اين در كه آقاياني همه از ميكنم تشكر من

حوزههاي همه از و دارم، تقاضا آنها از حال عين در هستند، فداكاري و خدمت مشغول و هستند دخيل
كه را، سابق نقيصههاي و بزنند كمر به دامن كه دارم را تقاضا اين هست، كه جا هر در علميه

كنند جبران را سابق .عقبافتادگيهاي
كنندمبلغ• درست قاضي كنند، غير.درست به اسالم تبليغ و آنها؛ به اسالم دارد احتياج كه چيزهايي

نميشود آنها بدون اسالم احكام به كردن عمل يا اينها، هم.از ما ما، عليه تبليغات همه اين با بنابراين،
باشيم داشته تبليغات و.بايد ما؛ براي است ميسور كه قدري آن به بكنيم خارج در مبلغ اعزام بايد ما

اينكه به بشوند موفق فيضيه، در هم و دانشگاه در هم بشوند موفق آقايان بشويد، موفق كه اميدوارم
تبليغ براي مرد و زن از را زيادي عده كنند ]19[»...تربيت



كه است آن بحث اين جمعيتنتيجه دركاهش مستقيمي تأثير كشورمان،
اشت ا خ انقال آ كت ا گ آ اك داشت خواهد انقالبي و آييني جدي حركت اين آهنگ در.كندي اين

گسترده و وسيع بسيار تبليغات با وهابيت ضاله فرقه كه است حالي
آموزه اعظم بخش اسالم، جهان را-در اسالمي گوناگون فرق هاي

است گرفته .هدف



ايران در جمعيت كاهش اجتماعي :پيامدهاي

كههمان• دليلي مهمترين شد، اشاره نوشتار اين مقدمه در كه دولت«گونه پس»اولين
كرد، ارائه ايران در جمعيت رشد روند از جلوگيري براي تحميلي جنگ ايجاد«از

جنگ از ناشي اجتماعي و اقتصادي آسيبهاي ترميم براي الزم امروزه.بود»فرصت
آسيبهاي ترميم براي فرصتي نهتنها ايران جمعيت كاهش كه است رسيده اثبات به
شد خواهد سبب را گوناگون اجتماعي معضالت خود، بلكه بود، نخواهد .اجتماعي

كه• ميشود تأكيد نكته اين بر آنكه انگيزهضمن ايجادكننده ايران، جمعيت مكفي رشد
زمينههاي ايجاد شغلي، گوناگون فرصتهاي ايجاد در هدف نقطه وجودآورنده به و

الزمه بسترهاي ديگر و مسكن بهداشتي، بودآموزشي، خواهد كشورمان در .حيات
دهه در جمعيت رشد آهنگ افزايش پي در مثال، جامعهاي1360براي ايجاد به كه

جمعيت و دهه18جوان در دانشآموزي دهه1370ميليوني در شد؛ 1380منجر
شگرفشاهد سازندگيهاي و نوآوريها يادگارپيشرفتها، جوان نسل همان دست به

بوديم گذشته .دهههاي



دهه• در اگر كه است فراوان توجه شايان نكته اين طاغوت،1350ذكر زمان در
عهده به نفت، بشكه ميليون شش روزانه فروش سايه در را درمان و پزشكي امر
اول نسل اكنون بودند، گذارده پاكستان و بنگالدش از وارداتي پزشك پنجهزار

نهتنها انقالب پيراپزشكيدوران و پزشكي تخصصهاي وهمه ميدهد پوشش را
حدود ژنريكدر داروهاي درصد بهنود بلكه ميسازد، را كشور نياز مورد

داروها كشف و اهلي حيوانات پزشكيوشبيهسازي نوين شدهروشهاي موفق
ديگر در انقالب از پس پوياي و جوان نسل را بديع دستاوردهاي اين و است

همچون وعرصهها هوافضا و نانو هستهاي، طرحهايي...فناوريهاي اجراي و چ ير ي يي رح ي جر
پژوهشيمانند ماهواره پرتاب و اورانيوم كه»اميد«غنيسازي است داشته نيز

و اسالمي انقالب از پس نسلهاي بركت به همه جواناينها استجمعيت با.كشور
شد، گفته آنچه به توجه

خواهد• قرار بررسي مورد كشور در جمعيت كاهش اجتماعي تبعات برخي
:گرفت

كار)الف• نيروي خارجي(جايگزيني و)مهاجر اجتماعي فراوان تبعات با همراه
آن .اقتصادي



ايران،• در جمعيت كاهش اجتماعي پيامدهاي از ديگر كاريكي نيروي جايگزيني داخلي كار جوياي نيروي با فراوانمهاجر تبعات شاهد گذشته سالهاي در كه است و فرهنگي اقتصادي، موارد(اجتماعي، بعضي در بودهايم)حتي آن ساختنبراي.امنيتي رها سپس و ايراني محروم و فقير اتباع با بيضابطه ازدواجهاي قابلنمونه، نمونههاي از يكي كشور، مختلف استانهاي در بيسرپرست فرزند استهزاران بوده وجود.تأمل به آينده در كه قانوني غير مالكيتهاي ايجاد ديگر، سويي از
بود خواهد نيز سياسي حقوقي، گوناگون مشكالت .آورنده

دليل)ب• به آينده نسل رواني و روحي موهبتهايمعضالت از نبودن بهرهمند يشاوند خ اع ها(اجت داي ها، ع خالهها، هها، ع ان، اه خ ان، اد ب شامل خويشاوندي داييها(اجتماعي عموها، خالهها، عمهها، خواهران، برادران، شامل
...)و
كشور• در زادوولد و جمعيت موضوع به غيرمستقيمي نحو به كه ديگري موضوعنكته ميكند، پيدا خانواده«بستگي خويشاوندي«و»تشكيل كه»روابط است است شده تأكيد آنها دوي هر به اسالم اساسي.در قانون دهم اصل براساس ايران اسالمي قوانين«جمهوري همه كه است اسالمي جامعه بنيادي واحد خانواده،خانواده، تشكيل كردن آسان جهت در بايد مربوط، برنامهريزيهاي و مقررات اسالميو اخالق و حقوق برپايه خانوادگي روابط استواري و آن قداست از پاسداري

».باشد



جمعيت،• گسترش بنيادين عامل بهخانوادهبنابراين، خانواده و وابستهخويشاوندياست و.است بزرگ خانواده و خويشاوندي بدون خانواده و نميشود زياد خانواده بدون بودجمعيت خواهد هنجاري فراوان نقصهاي داراي عمو و دايي و عمه و خانواده.خاله چراكه
هستند يكديگر ملزوم و الزم سنتها .و

همت• سنتها پاسداشت به خانواده مقابل، در و است خانواده مؤيد سنت، اينكه روي.ميگمارديعني بر جمعيت، كاهش نامعقول روند اصالح براي بايد صورتي، چنين بادر ما جامعه ديگر نسل سه يا دو صورت، اين غير در شود؛ جدي تأكيد خويشاوندي مفهوم
بود خواهد روبهرو خويشاوندي .بحران

گ) ا ا گ ف خشا ا ك(ف ا)ا زندگي)ج• اروپايي فرهنگ شدن بخشهنجار ميان در فرزند مردم)اندكي(بدون از
ايران

جهان• فقدان علت به اروپا جامعه در كه دارد وجود روشني بنياناسناد معرفتى، بينى است كرده تجربه را فراواني آسيبهاي جدي.خانوادهها بسيار آسيبهاي اين از يكي به است فرزند بدون زندگي تداوم بر بهطورىتوافق راهمينكه منفى رشد نرخ دليل، ميكنند تجربه ثروتمند و مرفه كشورهاى اين پايگاههاي.در به اجمالي نگاهي اينمتأسفانه پذيرش از روشني نمونههاي كه ادعاست اين بر گواهي اينترنت، عرصه در اجتماعي
بخش ميان در اروپايي منفي چند(هنجار است)هر يافته رواج ايراني جامعه از .اندكي



كشاورزي)ح• بخش جمعيت كشوركاهش اقتصادي رونق بر آن مستقيم تأثير و
برخي• ديدگاه از كه شود توجه نكته اين به است الزم كشاورزي بخش اهميت درك استبراي بشريت تمدن و تاريخ شناسه كشاورزي، از.پژوهشگران، كشاورزي نهايي هدف

است شده تعريف بشر حياتي نيازهاي مهمترين از يكي بهعنوان غذا تأمين .ديرباز
تعريف• عمومي كاالي بهعنوان امروزه كه است اهميتي آنچنان داراي غذايي امنيت شدهبنابراين آن تأمين به موظف دولتها و ديگر،.اندشده سويي كشور«از استقالل اهداف»تأمين از است اسالمي انقالب بدون.محوري نيز مهم اين به امريدستيابي غذايي، مواد تأمين به كشتوجه غذاي اد م نكنند تأم ، ط منابع ز كشا بخش اينكه به عنايت با ت ا كشورمحال غذايي مواد تأمينكننده طبيعي، منابع و كشاورزي بخش اينكه به عنايت با و است مخاطرهآميزمحال كشور ملي امنيت و استقالل براي حقيقت، در بخش اين ديدن آسيب لذا .استاست؛
اذعان• كشور در گوناگون امور سياستگذاران طرفي، واز رشد فرايند در كشاورزي ميدارند ضروري را بخش اين توسعه براي منابع بسيج و رد حياتي نقش كشورمان .دانندپيشرفت فناوري« به اتكا با حرفهاي فني امكانات از برخوردار كشورهاي از برخي ودر نوين هاي بهرهحمايت ارتقاي به نسبت هدفمند اينهاي با كشاورزي، حوزه در عملكرد بهبود و وري هدفمند يارانه اعطاي با محصوالت(حال ارزش از نيمي اندازه محصوالت)به توليدكننده از

مي عمل به حمايت ».آيدكشاورزي



بر• متكي غذايي امنيت تأمين وظيفه كشاورزي بخش ايران اسالمي جمهوري نظام حفاظتدر و منابع ساير و خاك و آب منابع از كارآمد و علمي استفاده با داخلي بهتوليد را طبيعي منابع دارداز حدود.عهده از برخورداري با بخش توليد12اين درصد داخلي، حدود20ناخالص و غيرنفتي صادرات از توجهي قابل سهم و اشتغال درصد
دارد80 ملي اقتصاد در وااليي جايگاه كشور، نياز مورد غذايي مواد دواعمال.درصد را كشور كالن راهبردهاي اتخاذ در غذايي استقالل وزن دشمن، تحريمهاي

است كرده .چندان
بستر• توليدكننده، جامعه بهعنوان عشايري و روستايي جوامع شد، گفته كه وصفي ربا ب ي و ج ن و ب يري و يي رو ع جو ي وص كشورمانب جمعيت كاهش در تحولي هر و بوده كشور كشاورزي فعاليتهاي كشاورزي(اصلي بخش كه)در داشت خواهد كشور اقتصادي رونق بر مستقيمي تأثير ، شدبه خواهد اشاره :آن
توليد.1• در خودكفايي به نيل از جلوگيري و غذايي امنيت ارتقاي و تأمين در محصوالتنقصان واردات به وابستگي ايجاد نتيجه در و كشور اساسي محصوالت

.راهبردي
عوامل.2• بهرهوري شديد ضعف و كشت الگوي اصالح برنامههاي ماندن بينتيجه

كشاورزي محصوالت .توليد



كشور.3• در حيواني پروتئين سرانه مصرف شدن كم نيز و تغذيه شاخص .كاهش
بهداشت.4• و سالمت نظام بر آن اثرگذاري و كشاورزي محصوالت كيفيت كاهش

.كشور
در.5• آن باالي بهرهوري و مزيت به توجه با گلخانهاي متراكم كشتهاي نزولي سير

آب مصرف كاهش و توليد .افزايش
داخلي.6• سرمايههاي جذب انگيزههاي و زمينهها رفتن بين از و سرمايهگذاري كاهش

كشاورزي بخش .به
و.7• طيور دام، گونههاي نژادي تنوع و تركيب رفتن بين كشور...از (در براي.

است رفته بين از بهكلي دامداري فعاليتهاي كشور روستاهاي برخي در .)نمونه
كشور.8• طبيعي منابع و كشاورزي دانشآموختگان ظرفيت ماندن اغلب(بياستفاده كه

ندارند خويش تحصيلي رشته در فعاليت نيز و روستاها به بازگشت براي ).انگيزهاي
خالق.9• و جوان نيروهاي جايگزيني روند فوقالعاده كندي و كشاورزان سن .كهولت



:نتيجه
ايراناگر• تاريخ خسارتبار و خونين جنگ چند وقوع زمينه كه مانند(پذيرفتيم

روس و ايران جنگهاي و افغان اشرف غارتگري مغول، جاسوسان)حمله گزارش ،
سرزميني وسيع گستره در اندك جمعيت اين انتشار و جمعيت قلت بر مبني اعزامي

مكفي جمعيت كه نيست ترديدپذير مسئله اين است؛ بوده كنار)ميليوني150(ايران در
نظام آورنده وجود به و منطقهاي قدرتمند اقتصاد ايجادكننده ايران، سرزميني وسعت

بود خواهد مكفي نيروهاي از برخوردار .دفاعي بو و ي ي يرو و بر ي
ايجاد• مستلزم جمعيت، رشد آهنگ كه داشت توجه بايد والبته شغلي فرصتهاي

الزم بسترهاي ديگر و مسكن بهداشتي، آموزشي، موجباتزمينههاي تا است
دشواريهاي و نكندناهنجاريها فراهم را شايان.اجتماعي نكته اين ذكر حال، عين در

كه است كرده ثابت بشر اجتماعي زندگي سال هزاران تجربه كه است فراوان توجه
و يافت خواهد قوام مشكالت و سختيها با مواجهه در انسانها وجودي جوهره

شكوفا بشر دروني .خواهدشداستعدادهاي



براي• جديد افقهايي ارائهكننده ميتواند مهم نكته چهار رعايت ميرسد نظر به
حساس موضوع به باشد»جمعيت«پرداختن ايران :در

چگونگي:يك• درباره مطالعات مقوله مطلوب«در جمعيت به تقسيم،»نيل به نياز
به موظف كشور دانشگاههاي و تحقيقاتي مراكز همه بايد و دارد وجود علمي كار

علمي پژوهشهاي از)هماهنگشده(انجام حاصل، نتايج تا باشند زمينه اين در ي ي ش پژو م زج صل يج ب ي ز ين ر
باشد برخوردار الزم پختگي و .قوام

مباني:دو• در معرفتشناختيبازنگري و اقتصاد«هستيشناسي كه»دانش
مسير در حركت تنظيم و دارد جريان آن شالوده در اقتصاد«اباحيگري

ارائه»اسالمي را جمعيتي مثبت و روشن دورنماي كه قرآني، معارف بر مبتني
كرد .خواهد



امنيت:سه• موجبات ميتواند كشور مرزهاي در فعال جمعيت حضور كه آنجا از
بسيار ميتواند محور دو حول فعاليت انجام باشد، داشته دنبال به را نقاط اين در فراگير

باشد كشاورزينخست،:راهگشا بخش ثباتتوسعه به ميتواند كه است نقاط اين در
كند كمك مرزها در اسالمي.امنيت جمهوري ارتش كالن طرح به توجه با اينكه دوم

تشكيل براي ايران»پادگانشهرها«ايران وسيع مرزهاي ميتواندكنار موضوع اين ،
پادگان اطراف به حسابشده مهاجرتهاي براي بزرگي ظرفيتهاي ايجادكننده

باشد كشور جمعيت هدفمند افزايش و يادشده .شهرهاي
ك گ اهميت:چهار• حائز نكته جمعيتي، مشوقهاي ارائه از برخي نگراني اظهار به توجه با

كه است مردماين اجتماعي و فرهنگي آگاهيهاي بهرشد مشوقها كه است قدري به
به نسبت را مردم بلكه گرديد؛ نخواهد جمعيت افسارگسيخته افزايش باعث هيچوجه
برخواهد را عمومي مسئوليت احساس و ميكند هوشيار كشور جمعيت كاهش عواقب

امام حضرت بيانات متن از مذهبي و مؤمن خانوادههاي اغلب آنكه بهويژه انگيخت؛
كردهاند)حفظهاهللا(خامنهاي دريافت را خويش اجتماعي و ديني .وظيفه
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