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اتحادیه دفتر تحکیم وحدت - بهمن ماه 1399

»
ــاغ  ــالگرد اب ــمین س ــتانه شش ــون در آس اکن
ــد  ــم بای ــاز ه ــت، ب ــی جمعی ــت های کل سیاس
ــا  ــل، ام ــض و طوی ــای عری ــاهد گزارش ه ش
ــت  ــن در حالی س ــیم؛ ای ــان باش ــی آقای ویترین
ــارور  ــون زوج ناب ــرف 3 میلی ــک ط ــه از ی ک
هنــوز در انتظــار درمــان رایــگان هســتند و از 
طــرف دیگــر مشــکات پیــِش روی 12 میلیون 
ــر در ازدواج و  ــب تاخی ــی موج ــوان ایران ج
ــده،  ــد آوری ش ــر در فرزن ــع آن تاخی ــه تب ب
همچنیــن نهاد هــای منفعــل فرهنگــی آشــکارا 
ــد  ــل می کنن ــی عم ــت های جمعیت ــد سیاس ض
ــوِد »زیرســاخت  ــفانه نب ــان، متاس ــن می و در ای
اجتماعــی مــادری« نیــز مزیــد بــر علــت شــده 
ــوری  ــه در جمه ــت ک ــه اینجاس ــت؛ فاجع اس
اســامی نقــش مــادری آنقــدر نادیــده گرفتــه 
شــده، کــه برخــی اســاتید دانشــگاه، بــه خــود 
ــان را  ــا زن ــکاری ب ــا هم ــد ت ــازه می دهن اج

ــد. ــدآوری کنن ــدم فرزن ــه ع مشــروط ب
همیــن مســئله در مشــاغل نیــز بــه نوعــی وجود 
ــود  ــا نب ــه ب ــی ک ــیارند زنان ــه بس دارد و چ
حمایت هــای ایــن چنینــی، بیــن نقــش مــادری 
و فعالیــت اجتماعــی همچنــان در تعــارض 
ــه انتخــاب  ــور ب ــه ناچــار مجب ــا ب ــد ی مانده ان

یکــی شــدند.
ــای  ــی از بحران ه ــا یک ــت تنه ــران جمعی بح
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــواده اس ــِش روی خان پی
ــی  ــی گاه ــا و حت ــودن راهکار ه ــخص ب مش
ــال  ــل اهم ــه دلی ــا ب ــه، تنه ــص بودج تخصی
ــردد. ــدیدتر می گ ــه روز ش ــان، روز ب متولی

نتایــج  کــه  بداننــد  بایــد  مســئوالن 
بی تفاوتی شــان، نــه حــال، بلکــه آینــده 
یــک ملــت را نشــانه رفتــه و بــا شکســت نهــاد 
خانــواده بایــد شــاهد »انهــدام اجتماعی« باشــیم.

ویژه نامه

بحران جمعیت

برشی از صحبت های علی دهقان، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری
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مقوله جمعیت یکی از موئلفه های قدرت ملی به شمار آمده و دارای ابعاد بسیار زیادی است. عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و امنیتی بر روی جمعیت اثرگذار بوده و این اثرگذاری یک رابطه دو طرفه به حساب می آید.

در کشورمان ایران، طی سالیان گذشته و در نتیجه اجرای نادرست سیاست های تنظیم خانواده، هرم جمعیتی دستخوش تغییرات بسیار 
شدیدی گشته است. نرخ باروری تحت تاثیر اجرای این سیاست ها و عوامل متعدد اقتصادی و فرهنگی به شدت کاهش یافته که 

این زنگ خطر بحران سالمندی را به صدا در می آورد. از طرفی اپیدمی ویروس کرونا نیز بر عمق فاجعه افزوده است؛ به شکلی که 
تعداد متولدین سال جاری، طی یک کاهش بی سابقه به حدود 900 هزار تولد در سال رسیده است. 

در این میان نباید از معضاتی مانند آمار باالی سقط جنین، تعداد باالی زوجین نابارور و ایرادات قوانین مرتبط نیز چشم پوشی کرد 
چرا که حل هر کدام از این چالش ها می تواند تاثیر چشمگیری بر نرخ فرزندآوری داشته باشد.

ویژه نامه »بحران جمعیت« سعی دارد با نگاهی علمی و منصفانه به بررسی ابعادی چند از کان مسئله جمعیت بپردازد. امید است این 
اثر ارزشمند، نقشی هر چند کوچک در ایجاد دغدغه نسبت به یکی از مهم ترین بحران های کشور و یکی از مطالبات بسیار جدی 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( ایفا نماید.

در پایان الزم است از همه ی انجمن های اسامی که خالصانه و مجدانه این اثر ارزشمند را تهیه و تنظیم نموده اند تشکر و قدرانی 
نماییم. ان شاءاهلل این تاش در پیشگاه خداوند متعال مورد قبول واقع گردد. 

 محمد گودرزی
دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت

»
سخن نخست
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 »استدالل کن به وسیله ی آنچه که واقع شده است،
  بر آنچه که واقع نشده است؛ زیرا امور جهان شبیه به یکدیگر است.«

 )نامه ی 31 نهج الباغه(

این توصیه ی امیر المومنین علی )ع( به فرزند بزرگوارشان امام حسن)ع( حاکی از آن است که بسیاری از 
اتفاقات امروز ریشه در گذشته دارد. فلذا صحبت کردن پیرامون مسئله جمعیت نیز، نیازمند نگاهی به سیر 

تاریخی آن است که در این نوشتار به آن می پردازیم.

جمعیت ایران
علی دهقان - دبیر سابق اتحادیه دفتر تحکیم وحدت

»

تاریــخ کنتــرل جمعیــت ایــران بــه پیــش از انقــاب اســامی بــر مــی گــردد. اولیــن بــار در ســال 57 و پــس از پیــروزی انقــاب 
اســامی فعالیــت هــای تنظیــم خانــواده بــه علــت ضــد دیــن بــودن متوقــف شــده بــود. 8ســال پــس از آن در حالیکــه کــه رشــد 
جمعیــت ایــران رونــد صعــودی را طــی مــی کــرد بــا اســتناد بــه همیــن گــزاره پیگیــری مجــوز تحدیــد نســل از امــام خمینــی آغاز 
شــد در ســال 71 ایــران بــه نــرخ بــاروری 4 رســید در حالیکــه ایــن میــزان از رشــد نــرخ بــاروری بــرای 22 ســال آینــده در نظــر 
گرفتــه شــده بــود؛ فلــذا قانــون تنظیــم خانــواده و ســلب حقــوق فرزنــد چهــارم در راســتای جلوگیــری از ایــن رونــد صعــودی در 

26 اردیبهشــت 72 تصویــب شــد.
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پــس از آن در ســال 73 ، کنفرانــس بیــن المللــی جمعیــت و توســعه در قاهــره برگــزار شــد کــه نتیجــه ای جــز 
ــه  ــه دنبــال آن ترویــج ســقط جنیــن نداشــت ب ــارداری و ب ــودن ب کنتــرل جمعیــت و حتــی القــای ناخواســته ب
طوریکــه نــرخ بــاروری در ســال 79 در پــی اجــرای ایــن سیاســت هــای جمعیتــی بیــن المللــی در داخــل کشــور 
بــه کمتــر از 2/1 رســید. ایــن رونــد بحــران آفریــن ادامــه پیــدا کــرد تــا در نهایــت مقــام معظــم رهبــری برای 
ــب  ــز در قال ــران هشــدار داده و در ســال 1393 نی ــد نســل ای ــه تحدی ــری از آن در ســال 1390 نســبت ب جلوگی

سیاســت هــای کلــی جمعیــت ریــل گــذاری رســمی کشــور بــه نفــع توســعه جمعیتــی را ابــاغ کردنــد. 

افــزون بــر سیاســت هــای کنتــرل جمعیــت کــه از ســوی نهادهــای داخلــی و خارجــی در کشــور تحمیــل شــد، 
ــز در  ــل دیگــری نی پیشــبرد ایــن هــدف اثــر عوام
ــه  ــد از جمل ــذار بودن ــی گ ــبک زندگ ــج س تروی
ــبک  ــای س ــه ج ــدرن ب ــامی م ــی ایرانی-اس زندگ
ــه و شــلختگی هــای قانونــی  ــی کــه در ادام و نظارت
عامــل مهــم مــی پردازیم. مختصــرا بــه ایــن دو 

 ترویج سبک زندگی مدرن 
به جای سبک زندگی ایرانی- اسامی

در ســال 1960 انقــاب جنســی در غــرب اتفــاق افتــاد. 
انقابــی کــه صدماتــی جبــران ناپذیــر بــه بنیــان هــای 
ــال 1960 در  ــل از س ــرد. قب ــه وارد ک ــواده و جامع خان
اروپــا، دختــران در ابتــدای جوانــی ازدواج مــی کردنــد 
ــود امــا  ــواده 4 ب ــدان هــر خان و میانگیــن تعــداد فرزن
بــا انقــاب جنســی زنــان غربــی بــه عنــوان نیــروی کار 
ارزان در کارخانجــات مشــغول شــدند ایــن تغییــرات در 
کنــار جنبــش هــای فمینیســتی کــه بــا شــعارهای احقاق 
تامــه ی حقــوق زن و آزادی او ، اســتفاده از قــرص هــای 
ضــد بــارداری را ترویــج دادنــد، نــرخ بــاروری نصــف 
ــرخ  ــواده ن ــان خان ــزل بنی ــا تزل ــر آن ب شــد. عــاوه ب
طــاق دو برابــر و ســقط جنیــن نیــز ســه هــزار برابــر 

شــد.

ــران  ــرات جب ــه اث ــه متوج ــی ک ــداران غرب ــت م سیاس
ــرای  ــد ب ــای موجــود شــده بودن ــگاری ه ــر ولن ناپذی
ــی از  ــکات ناش ــر مش ــدن ب ــق آم ــدرت و فائ ــظ ق حف
انقــاب جنســی دو راه را یافتنــد؛ اول بازگشــت به ســبک 

ــواده محــور  زندگــی خان
کــه بــا توجــه بــه از هــم 
ــی  ــرایط راه ــواده در آن ش ــان خان ــدن بنی ــیده ش پاش
ســخت و حتــی غیرقابــل دســترس تلقــی مــی شــد دوم 
انتقــال بحــران بــه ایــن معنــی کــه علــی رغــم از بیــن 
ــان  ــت در کل جه ــد جمعی ــواده، رش ــان خان ــن بنی رفت
بــه خصــوص در بیــن مســلمانان افزایــش یابــد. پرواضــح 
اســت کــه تنهــا راه نیل بــه ایــن هــدف، ترویــج آزادی 

هــای جنســی اســت.

از ایــن رو اجــاس هــا و کنفرانــس هــای بیــن المللــی 
ــار  ــه چه ــار ب ــه اختص ــه ب ــد ک ــزار ش ــددی برگ متع

ــم: ــی کنی ــا اشــاره م ــه از آنه نمون

1.کنفرانــس بیــن المللــی جمعیــت و توســعه که در ســال 
1994 بــا هدفگــذاری 20 ســاله در قاهــره برگــزار شــد. 
ــرای  ــاروری ب ــی و ب ــامت جنس ــس س ــن کنفران در ای
اولیــن بــار بــه عنــوان مفهــوم حقوقــی بیــان شــد کــه 
بــه موجــب آن تمــام زنــان بایــد بــه وســایل پیشــگیری 
ــن  ــن ایم ــقط جنی ــات س ــن امکان ــارداری و همچنی از ب

دسترســی داشــته باشــند.

 سیاست مداران غربی  دو راه یافتند؛
 اول بازگشت به سبک زندگی خانواده 
محور که با توجه به از هم پاشیده شدن 

بنیان خانواده در آن شرایط راهی سخت و 
 حتی غیرقابل دسترس تلقی می شد

 دوم انتقال بحران
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2. اجــاس توســعه هــزاره ســازمان ملــل متحــد در ســال 2000 
بــا هدفگــذاری 15 ســاله در جهــت اجــرای 8 آرمــان جهانــی 
ــری  ــچ براب ــترس و تروی ــوم آن گس ــد.آرمان س ــزار ش برگ

هــای جنســیتی و توانمنــد ســازی زنــان بــود.

ــال  ــه در س ــا ک ــان م ــاختن جه ــون س ــاس دگرگ  3. اج
2015 در قالــب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد برگزار 
گردیــد و منجــر بــه تصویــب ســند توســعه پایــدار 2030 بــه 
عنــوان جایگزیــن ســند توســعه هزاره شــد. بــه موجــب آن در 
ذیــل هــدف پنجــم از اهــداف 17 گانــه بــر آمــوزش ســامت 

جنســی بــرای همــگان و بــرای همــه ی ســنین تاکیــد شــد.

 4.اجــاس بیــن المللــی جمعیــت جهــان کــه در ســال 2019 
و در شــهر نایروبــی کنیــا بــرای پیگیــری و اعمــال تغییــر 
در برنامــه هــای ســند توســعه پایــدار 2030 برگــزار شــد. 
ــی شــدن ســقط  ــت از قانون ــدی همچــون حمای ــوارد جدی م
ــات جنســی، حمایــت  ــواع گرایشــات و انحراف عمــدی و ان
ــوص  ــه خص ــان ب ــرای نوجوان ــی ب ــای جنس ــوزش ه از آم
دختــران و مقابلــه بــا ازدواج زیــر 18 ســال در کشــورها از 

مهمتریــن مصوبــات ایــن اجــاس اســت.

شلختگی های قانونی و نظارتی 
در حالیکــه غــرب در منجــاب آزادی هــای جنســی 
فرورفتــه و بنیــان خانــواده در آن نــه تنهــا متزلــزل بلکه از 
هــم پاشــیده بــود، گروهــی از اســاتید و مســئوالن مــا نیــز 
بــه تقلیــد از غــرب و علــی رغــم توصیــه هــای کارشناســان 
متعهــد داخلــی، رویکــرد هــای معــارض بــا سیاســت هــای 
ــن  ــه ی ای ــد. از جمل ــش گرفتن ــی در پی ــعه ی جمعیت توس

رویکــرد هــا مــی تــوان بــه 
ــه راههای  دسترســی آســان ب
ــارداری، عقیم  ــگیری از ب پیش
ســازی رایــگان، ترویــج 
ــامح  ــزارین، تس ــگ س فرهن
یــا بعضــا تســهیل ســقط جنین، 
موانــع  رفــع  در  اهمــال 
نابــاروری، اشــاعه ی فرهنگ 
تــک فرزنــدی و دو فرزندی، 
ــت  ــی در ضدی ــوزش های آم

ــط پیرامــون حداکثــر  ــج باورهــای غل ــواده و تروی ــا خان ب
ــه ی  ــه هم ــن ب ــه پرداخت ــرد ک ــاره ک ــاروری اش ــن ب س
ــه  ــذا ب ایــن رویکردهــا در ایــن نوشــتار ممکــن نیســت فل
عنــوان نمونــه فقــط بــه دو مــورد مهــم از ایــن رویکردهــای 

ــم. ــی کنی ــاره م ــارض اش مع

سقط جنین:
ــرای   ــر ب ــران مگ ــن در ای ــقط جنی ــه س ــم اینک ــی رغ عل
نجــات جــان مــادر اقدامــی غیرقانونــی محســوب میشــود، 

ســاالنه جــان بیــش از 300هــزار جنیــن بــی گنــاه بــر اثــر 
ســقط عمــدی گرفتــه مــی شــود. بــه نظــر مــی رســد بــرای 
ــوی  ــی از س ــد اقدامات ــن بای ــدی جنی ــقط عم ــا س ــه ب مقابل
ــه،  ــوه قضایی ــون ق ــف همچ ــای مختل ــا و نهاده ــازمان ه س
ــت  ــکی و وزارت بهداش ــام پزش ــازمان نظ ــا، س ــس فت پلی
صــورت پذیــرد. البتــه نقــش رســانه هــا در تقبیــح ایــن عمل 
ــه وجــوه شــرعی و انســانی آن و همچنیــن  ــا پرداختــن ب ب
ــاق  ــوع قاچ ــا موض ــدی ب ــورد ج ــرات در برخ ــش تعزی نق

ــل چشــم پوشــی نیســت. ــن قاب داروهــای ســقط جنی

ناباروری:
در حالیکــه آمــار نابــاروری در دنیــا 15 درصــد اســت،این 
آمــار در بیــن زوج هــای ایرانــی 20/02 درصــد میباشــد ؛ 
یعنــی یــک زوج از هــر پنــج زوج ایرانــی نابــارور هســتند. 
ایــن درحالیســت کــه 99 درصــد از زوج هــای نابــارور پــس 
ــد مــی شــوند  ــی، صاحــب فرزن از دریافــت خدمــات درمان
امــا بــه دلیــل گرانــی هزینــه هــای درمــان و عــدم پوشــش 
ــق  ــن ح ــور از ای ــاروران کش ــری از ناب ــع کثی ــه،  جم بیم

بــاز مــی ماننــد.

تــا اینجــا بــه بررســی عواملــی پرداختیــم کــه بــه صــورت 
ــد  ــن رش ــه کمتری ــران را ب ــتقیم ای ــر مس ــتقیم و غی مس
ــش 20  ــن کاه ــر و همچنی ــرن اخی ــک ق ــت در ی جمعی
درصــدی موالیــد رســانده اســت. پیشــتر اشــاره شــد کــه در 
ســال 93 مقــام معظــم رهبــری سیاســت هــای کلــی جمعیــت 
ــال کاری  ــل اهم ــه دلی ــا ب ــد ام ــاغ کردن ــواده را اب و خان
ــایان  ــدام ش ــط، اق ــای ذیرب ــا و نهاده ــازمان ه ــوی س از س
ــورت  ــا ص ــت ه ــن سیاس ــق ای ــتای تحق ــری در راس ذک
طــرح  فلــذا  نپذیرفــت. 
ــت  ــت و حمای ــی جمعی جوان
ــا  ــال ه ــس از س ــواده پ از خان
ــتوهای  ــوردن در پس ــاک خ خ
ــتین  ــوان نخس ــه عن ــس ب مجل
طــرح اعــام وصــول شــده در 
 مجلــس یازدهــم مطــرح شــد. 
ــدف  ــا ه ــه ب ــرح ک ــن ط ای
حمایــت از خانــواده هــای 
نــرخ  افزایــش  و  ایرانــی 
ــور  ــه منظ ــینی ب ــطح جانش ــش از س ــه بی ــاروری کل ب ب
ــای  ــاخص ه ــای ش ــا ارتق ــوام ب ــنی ت ــرم س ــادل در ه تع
کلــی در دســتور کار مجلــس قــرار گرفتــه اســت. گرچــه 
دیــر هنــگام مطــرح گردیــده امــا امیــد اســت تــا پیــش از 
خــروج ایــران از پنجــره ی جمعیتــی و قطعــی شــدن بحران 
ــده و در  ــون درآم ــورت قان ــه ص ــالمندی ب ــت و س جمعی
اســرع وقــت بــا تامیــن منابــع مــادی و هماهنگــی ســتادی 
ــد. ــرا برس ــه ی اج ــه مرحل ــط ب ــای ذیرب ــتگاه ه در دس

آمار ناباروری در دنیا 15 درصد است، 
در حالیکه ایم آمار در زوج های ایرانی 

 20/02 درصد است.
یعنی یک زوج از هر پنج زوج ایرانی.



| ویژه نامه بحران جمعیت | اتحادیه دفتر تحکیم وحدت8

طه نظری پور - دانشجوی پزشکی

»
 یک دوازدهم

ــس از یکســال  ــاردار نشــدن یــک زوج پ ــی مــی شــود: ب ــه معن ــن گون ــا infertility ای ــاروری ی ناب
ــه و  ــوع اولی ــه دو ن ــود ب ــه خ ــگیری ک ــای پیش ــتفاده از روش ه ــدون اس ــارداری ب ــرای ب ــاش ب ت
ثانویــه تقســیم بنــدی مــی شــود و علــل متعــددی در آقایــان و خانــم هــا بــرای آن ذکــر مــی کننــد.

میانگیــن نــرخ نابــاروری در جهــان 15 درصــد اســت. عــددی کــه در ایــران بــه 22 درصــد هــم مــی 
رســد. بــر طبــق آمارهــا در ایــران حــدود ســه میلیــون و پانصدهــزار زوج نابــارور وجــود دارد کــه 
ــاروری چیــزی در  ــه عبارتــی ناب ــر مــی باشــد. ب ــم هــا تقریبــا براب ــاروری در آقایــان و خان ســهم ناب

حــدود یــک دوازدهــم جمعیــت کشــورمان را مســتقیم و یــا غیرمســتقیم درگیــر کــرده اســت.
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نابــاروری تاثیــرات منفــی متعــددی بــر روی زندگــی فــردی 
و اجتماعــی افــراد دارد، مثــل: طــاق، ســردی رابطــه عاطفــی، 
ــان،  ــنگین درم ــای س ــه ه ــل هزین ــی بدلی ــتگی مال ورشکس
ــد  ــودن فرآین ــر ب ــان ب ــل زم ــان بدلی ــدن از درم ــرد ش دلس
درمــان و صــف هــای انتظــار طوالنــی کــه مدیریــت نشــده اند.

ــخیص و  ــگیری، تش ــطح پیش ــه س ــاروری در س ــا ناب ــه ب مقابل
ــت.  ــام اس ــل انج ــان قاب درم

ــالم، ورزش و  ــه س ــت تغذی ــر اهمی ــد ب ــگیری بای ــطح پیش در س
درمــان ریســک فاکتورهــای نابــاروری در هــر دو جنــس تاکیــد 
ــن  ــک گایدالی ــود. در ســطح تشــخیص ضــرورت طراحــی ی نم
ــت و تقســیم  ــرای تشــخیص عل یکســان و هماهنــگ کشــوری ب

ــی شــود. ــه احســاس م ــه و ثانوی ــاروری اولی ــدی ناب بن

ــه:  ــود دارد از جمل ــددی وج ــای متع ــان روش ه ــطح درم در س
ــان  ــه کارشناس ــق گفت ــی، ICSI ،IUI ،IVF . طب ــان داروی درم
ــاخت الزم از  ــا زیرس ــود دارد ام ــور وج ــان در کش ــم درم عل
ــاد  ــی ایج ــداد کاف ــه تع ــی ب ــز درمان ــات و مراک ــل امکان قبی
ــع  ــم توزی ــود ه ــی موج ــز درمان ــن 75 مرک ــده و همی نش
ــدود  ــه ح ــکلی ک ــه ش ــد؛ ب ــور ندارن ــطح کش ــی در س همگن
ــاروری در  ــان ناب ــز درم ــور از مرک ــت کش ــد جمعی 57 درص
شهرســتان خــود برخــوردار نیســتند و ایــن در تناقــض آشــکار 
ــت و  ــات بهداش ــه خدم ــه ب ــی عادالن ــای دسترس ــت ه ــا سیاس ب

ــت. ــان اس درم

از طرفــی میــزان پذیــرش دوره فلوشــیپ نابــاروری نیــز 
ــه  ــا توج ــی ب ــدد حت ــن ع ــه ای ــت ک ــر اس ــط 14 نف ــاالنه فق س
ــر  ــه 63 نف ــد ب ــی آموزشــی مــی توان ــه زیرســاخت هــای فعل ب
ــدم  ــع و ع ــارض مناف ــئله تع ــفانه مس ــا متاس ــد. ام ــش یاب افزای
توجــه کافــی نظــام ســامت بــه درمــان نابــاروری، مانــع ایــن 

ــت. ــده اس ــت ش ــش ظرفی افزای

بایــد توجــه داشــت کــه درمــان نابــاروری یــک پروســه پیچیده 
ــل توجــه اســت و  ــاال و درصــد شکســت قاب ــای ب ــه ه ــا هزین ب
ــر  ــی از ایــن مســئله تاثی فاکتورهــای متعــددی در حمایــت مال
ــدار، درصــد پوشــش  ــع پای ــل: محــل تامیــن مناب ــد از قبی دارن
بیمــه هــا، تفکیــک درمــان اولیــه از درمــان هــای پیچیــده و ...

ــد  ــدود 40 درص ــت ح ــزارش وزارت بهداش ــاس گ ــر اس ــا ب ام
افــرادی کــه تحــت درمــان قــرار مــی گیرنــد، طــی یکســال 
ــی از  ــن حاک ــه ای ــوند ک ــی ش ــد م ــب فرزن ــان صاح اول درم

ــت. ــاروران اس ــان ناب ــژه درم ــت وی اهمی

ــاروری،  ــان ناب ــوزه درم ــم در ح ــیار مه ــوارد بس ــی از م یک
ــان  ــدی مراجع ــت بن ــان و اولوی ــار درم ــف انتظ ــت ص مدیری
ــول  ــه: ط ــتگی دارد از جمل ــدی بس ــوارد متعع ــه م ــه ب ــت ک اس
ــول  ــدان، ط ــداد فرزن ــنی، تع ــت س ــاروری، محدودی ــدت ناب م

ــترک. ــی مش زندگ

ــان  ــه درم ــان ب ــارد توم ــغ 200 میلی ــاالنه، مبل ــه س در بودج
ــز  ــزارش مرک ــق گ ــه طب ــود ک ــاص داده میش ــاروری اختص ناب
ــوط  پژوهــش هــای مجلــس تنهــا 11 درصــد آن در محــل مرب
ــرح  ــای ط ــه ه ــرف هزین ــی ص ــت و الباق ــده اس ــه ش هزین

ــت. ــده اس ــامت گردی ــول س ــورده تح ــت خ شکس

ــاروری و  ــان ناب ــای درم ــه ه ــن هزین ــرای تامی ــی ب بطــور کل
حمایــت از زوجیــن نابــارور، چهــار روش وجــود دارد کــه بایــد 

بصــورت همزمــان از آن هــا اســتفاده کــرد: 

 1. پیگیــری هزینه کرد صحیح بودجه 200 میلیاردی
 2. تقویت حمایت بیمه ها 

3. اختصاص درصدی از محل مالیات بر ارزش افزوده به توســعه 
 زیرساخت های درمان ناباروری

4. ایجاد جنبش خیرین ناباروری و اســتفاده از مشارکت مردمی 

اخیــرا طرحــی در مجلــس شــورای اســامی در دســت بررســی 
ــادات  ــم انتق ــه علیرغ ــت ک ــی جمعی ــرح جوان ــام ط ــه ن ــت ب اس
ــم و  ــوارد مه ــه م ــاده 30 و 31 ب ــان، در م ــی کارشناس برخ
ــه  ــت از جمل ــوده اس ــاره نم ــاروری اش ــث ناب ــدی در بح مفی
ــن  ــیپ. همچنی ــوزش فلوش ــان و آم ــاخت درم ــش زیرس افزای
ــاده  ــده در م ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــع مال ــه مناب ــه ب ــا توج ب
47 ایــن طــرح مــی تــوان امیــد داشــت کــه بخــش مهمــی از 

ــود. ــرف ش ــا برط ــات و کمبوده معض

در نهایــت امیدواریــم بــا اجرایــی شــدن هرچــه ســریعتر طــرح 
فــوق و توجــه جــدی بــه مســئله درمــان نابــاروری در کشــور، 
ــاط و  ــوده، نش ــاروری ب ــرخ ب ــش ن ــر آن در افزای ــاهد تاثی ش

امیــد بــه آینــده در خانــواده هــای ایرانــی تقویــت شــود.

اخیرا طرحی در مجلس شورای اسامی در 
دســت بررسی است به نام طرح جوانی جمعیت که 
علیرغم انتقادات برخی کارشناسان، در ماده 30 
و 31 بــه موارد مهم و مفیدی در بحث ناباروری 

اشاره نموده است از جمله:
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 درحالی در حریم امن مادری سکنا گزیده 
که گاهی  همین حریم امن می شود نا امن 

ترین حریم! 
همان زمانی که مادر رای بر عدمش می دهد و 

 در خاموشی سکوت،
 امن ترین مسکن بر ساکن خود آوار می شود 

و خط بظانی بر حیاتش کشیده میشود.
براساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی 

 »WHO«  هرساله 40 تا 50 میلیون سقط جنین
  در زنان بین 15 تا 44 سال 

در جهان اتفاق می  افتد.
 در میان 193 کشور عضو سازمان ملل،

  روسیه با 57.3 درصد 
 صدرنشین جدول آمار سقط جنین است.

 ویتنام، قزاقستان، استونیا، باروس و رومانیا نیز 
در رده های بعدی جدول قرار دارند. 

آمریکا نیز با 20/8 در رده 15 قرار میگیرد. 
در این کشور که تقریبا نیمی از بارداری ها 

 ناخواسته است، روزانه بیش از 3000 سقط جنین
 اتفاق می افتد. 

    سقط جنین قانونی اعام شد!
با تحوالت اجتماعی دهه 1960 و رشد گرایش 
لیبرالیستی در آمریکا، مسئله آزادی سقط  های 
جنین به یکی از موضوعات مهم در چالش های 
ایدئولوژی این کشور بدل گردید و در اواخر 
این دهه سقط جنین با هدف نجات جان مادران 
جامعه  لیبرالیستی  فضای  از  متاثر  و  مرگ  از 
مورد  کشور  این  های  ایالت  برخی  در  آمریکا 
قبول واقع شد. سقط جنین در سال 1973 و در 
پی اعام نظر دادگاه عالی ایاالت متحده به طور 
رسمی و در حالی قانونی اعام شد که از یک سو 

زهرا جوان - دانشجوی روانشناسی

»

قتل عام خاموش
نگاهی بر تراژدی سقط زندگی در ایران و جهان
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گروهی قرار داشت که آمریکا را به عنوان پرچمدار دنیای آزادی معرفی 
کرده و خواستار اجرایی شدن کامل و جامع اصولی بود. از نظر آنان این 
مسئله از مبانی حقوق بشر است و از دیگر سو گروه های مذهبی بودند 
که مخالفت آشکار خود با قانونی بودن سقط جنین را اعام کردند. با اوج 
گیری حرکت های فمینیستی در اواسط قرن بیستم نیز موضوع آزادی سقط 
جنین در کشورهای اروپایی و آمریکا سبب افزایش شکاف های اجتماعی 
شده و چالش بین قطب های موافقان و مخالفان پدیده سقط جنین در گروه 
های اجتماعی را شدت بخشید. گروه های فمینیستی در حال رشد سقط جنین 

را حق مسلم سیاسی زنان آمریکا می دانستند.

فرزند کمتر، زندگی بهتر ...
اما در ایران  نیز آمار سقط جنین در دهه های اخیر زنگ خطر حیات را به 
صدا در آورده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت بین 300 تا 500 هزار 
سقط جنین در کشور وجود دارد که غالب آمار را سقط های غیر قانونی به 
خود اختصاص می دهد. نگاهی بر سیر پدیدآمدن این معضل نشان می دهد 
اجتماعی و  بستر عوامل مختلف فرهنگی،  بلکه در  نه در خا  این پدیده 

اقتصادی که هرکدام نقشی اساسی دارند، اتفاق افتاده است.
در اواخر دهه 60 سیاست های کنترل جمعیتی تصویب و در سال های بعد با 
شعار »فرزند کمتر زندگی بهتر« به سرعت رواج یافت و از سال 72 به بعد 
نیز به غلط پابرجا ماند. شعاری که در ظاهر هرچند کوتاه بود اما تاثیرات 
عمیقی بر شیارهای فرهنگ فرزندآوری گذاشت تا بدان جا که سقط جنین 
القایی )عمدی( در تاثیر پذیری از این شعار و القائات رسانه ای و عدم قبول 
مسئولیت های فرزندآوری در زنان بدون فرزند و یا دارای یک فرزند، 

بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهد.
 شیارهای عمیق ذهنی نسبت به فرزندآوری و باور به عدم پذیرش اجتماع از 
فرزند بیشتر حتی قشر تحصیل کرده را نیز به سمت سقط سوق می دهد. در 
نتیجه بیش از هرچیز در طی فضاسازی صورت گرفته، نگاه منفی به فرزند 
بیشتر چنان نهادینه می شود که امروز فرزند بیشتر به موضوعی نامتعارف 

در جامعه ایران بدل گردیده است. 
در زمینه اقتصادی نیز اگرچه ذهنیت القا شده نشان از باالبودن نرخ سقط 
جنین در طبقه دارای مشکات اقتصادی بیشتر می دهد اما شواهد حاصل از 
تحقیقات خاف این امر را اثبات می کند که در طبقه باالتر اقتصادی میزان 

سقط نیز بیشتر است. 
تناسب  عدم  به  توان  می  پدیده  این  در  موثر  اقتصادی  عوامل  دیگر  از 
نمود.  اشاره  در جامعه  اقتصادی  رشد  با  خانوار  اقتصادی  رشد  و  درآمدها 

در زمینه اجتماعی نیز با پیش رفتن به سمت طبقات 
به  یابد.  افزایش می  نیز  باالتر میزان سقط  اجتماعی 
عبارتی دیگر خانواده هایی که از نظر اجتماعی در 
سطوح باالتری قرار دارند بیشتر فرزندآوری را مانع 
پیشرفت خود دانسته و به سمت سقط جنین پیش می 
فردی،  منافع  ترجیح  فردگرایی،  گسترش  روند. 
غیرقانونی  مراکز  افزایش  و  خانواده  مفهوم  تحول 
سقط جنین از دیگر عوامل تسریع کننده این پدیده 

می باشد. 
در سقط جنین خود به خودی نیز عواملی چون نقص 
های شدید که حیات جنین را تحت تاثیر قرار داده 
برد،  می  بین  از  را  جنین  زندگی  ادامه   امکان  و 
تغییر  فضای  از  متاثر  غالبا  که  عواملی  اند.  دخیل 
است  جامعه  در  های گذشته  سال  در  زندگی  سبک 
همچنین سن بیشتر از 35 سال، بیماری های مادر و 
داشتن تجارب مکرر سقط نیز عاملی موثر در سقط 

خودبخودی جنین است. 

هرچند در مقابل تمامی عوامل مذکور، عامل معنویت در کاهش پیشروی به 
سمت سقط موثر بوده است اما برآیند عوامل مذکور افزایش نگران کننده 

سقط جنین را نشان می دهد.
نتیجه گیری درباره صواب یا ناصواب بودن سقط جنین نیازمند روشن شدن 
پاسخ دو سوال است. یک آنکه از چه زمانی یک شخص دارای حقوق انسانی 
از جمله حق حیات است؟ و دو آنکه در تعارض حقوق مادر و جنین کدام 

یک ارجح بوده و تقدم دارد؟
مخالفان سقط جنین که قائل به دارا بودن حقوق اخاقی اشخاص کامل برای 
جنین به خصوص حق مصونیت از قتل هستند، در باب مسئله تشخص جنین 
بر این باور اند که جنین از مراحل اولیه رشد موجودی مستقل است و رشد 
جنین پروسه ای مستمر است که هیچ نقطه قابل تمایزی در آن نمی توان 
یافت که پس از آن به شخص انسانی بدل گردد لذا از همان ابتدا شخصی 

اخاقی و انسانی است.
موافقان نیز که سقط را از جمله حقوق اصیل زن بر می شمارند، رشد توانایی 
های روانشناختی جنین را ماک قرار داده و زمان تشخص اخاقی جنین را 
به مراحل متاخرتر یا حتی بعد از تولد برمی گردانند. بر این اساس اگرچه 
جنین را از لحاظ بیولوژیکی یک انسان می دانند لکن آن را برای داشتن 

حق حیات کافی نمی دانند.

و گروه سـوم موسـوم بـه میانه روها نیز سـقط را گاه مجـاز و گاه غیر 
مجـاز می داننـد. بسـیاری از اینان معتقدنـد در روند رشـد جنین نقاط 
متمایـزی از نظـر اخاقی وجـود دارد که برخی پایـان دوره رویانی و 
برخـی پایـان دوره جنینـی را حائز اهمیت مـی دانند. به طـور کل این 
گـروه جـواز سـقط را بـه مسـائلی چون عـدم سـامت و نقـص جنین، 
تاثیـر بـارداری بر سـامت زن و خانـواده و همچنین میزان مسـئولیت 

زن در بـارداری منـوط می کنند.

در مسـئله اولویت حقـوق مادر یا جنیـن نیز میتوان مدعی شـد هرگاه 
بـارداری تهدیـد کننـده جـان مادر باشـد، حق سـقط وجـود دارد. اما 
در صورتـی کـه بـارداری تهدیـد کننده جان مـادر نبـوده و صدمات 
جبـران ناپذیـری را بـر مـادر تحمیـل نکند، حق سـقط وجـود ندارد. 
بنابرایـن در مسـئله سـقط جنیـن آنچـه اهمیـت مـی یابـد مسـئله حق 
حیـات داشـتن جنیـن اسـت و از زمانـی که اعضـای اصلی بدن شـکل 
می گیـرد، جنیـن دارای حیات بوده و سـقط آن جایز نیسـت. هرچند 
بایـد توجـه داشـت در مـواردی نیز که حق سـقط مجاز شـمرده شـده 

 با اوج گیری حرکت های فمینیستی 
موضوع  نیز  بیستم  قرن  اواسط  در 
کشورهای  در  جنین  سقط  آزادی 
اروپایی و آمریکا سبب افزایش شکاف 
های اجتماعی شده و چالش بین قطب 
سقط  پدیده  مخالفان  و  موافقان  های 
جنین در گروه های اجتماعی را شدت 
بخشید. گروه های فمینیستی در حال 
رشد که سقط جنین را حق مسلم سیاسی 

زنان آمریکا می دانستند.
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اسـت، سـقط نه به معنای کشـتن بلکـه به معنـای خارج کـردن جنین 
از بـدن مـادر بـدون صدمـه زدن به آن می باشـد.

بـا توجـه بـه آنچـه تاکنـون گفتـه شـد سـقط جنیـن حتی بـا وجود 
ناقـص الخلقـه بـودن آن جایز نبـوده و تنها در صورت بـه خطر افتادن 

جان مـادر شـرعا و قانونـا مورد قبول اسـت؛ 

چراکـه سـقط جنیـن نـه تنهـا کمکـی بـه توانبخشـی زنان نمـی کند 
کـه بـه طـور عمده مـی توانـد بـا ایجـاد عوارضـی همچـون عفونت، 
و  خانوادگـی  اجتماعـی،  روابـط  در  اختـال  خشـونت،  افسـردگی، 

زناشـویی و . . . در جهـت عکـس اهـداف متقابـل عمـل کنـد. 

بـا توجـه بـه آمـار و علـل ارائـه شـده در زمینـه افزایش سـقط جنین 
در سـال های اخیـر، لـزوم فرهنگ سـازی و آگاه سـازی عامه مردم 
در کنـار قانـون گـذاری و فعالیـت های پزشـکی احسـاس می شـود. 
ارتقـای آگاهـی بر مبنـای دین و فرهنـگ ایرانی یکـی از مهم ترین 

راهکارهـای این معضل اسـت.

 تقویـت تولیـد محتـوای اثرگـذار توسـط نهادهـای فرهنگـی چون 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، صـدا و سـیما و .... و ایجاد شـبکه 
تخصصـی گسـترده در زمینـه ارائـه محتوای تولیـدی و تغییـر انگاره 
هـای غلـط در ارتباط بـا فرزند بیشـتر از جملـه نیاز های مبرم شـرایط 

اسـت.  فعلی 

همچنیـن بازنگری و اصـاح قوانین موجـود و برخورد جدی با سـقط 
جنیـن غیـر قانونی کـه در سـال های اخیـر بـه تجارتی پرسـود بدل 
گردیـده اسـت، نیـز در کاهـش آمار سـقط جنین مـی تواند راهگشـا 

 . شد با

لکـن همـواره بایـد ایـن امـر مـورد توجه قـرار گیـرد کـه  حتی با 
وجـود قانـون های کارآمـد و مانع، امـا در خا فرهنگ سـازی های 
مـورد نیـاز، قوانین وضع شـده نیـز به تنهایـی چندان مثمـر ثمر واقع 

نخواهند شـد.

فاطمه حمزوی - دانشجوی فناوری اطاعات سامت

»
کرونا مزید بر بحران

 بــه گــواه تجربــه، ســیاب بحرانهــا بدلیــل شــوک هــای اقتصــادی و روحــی و روانــی همیشــه بخشــی از ســبک 
زندگــی انســان هــا را شســته و عــادات و رفتارهــای متفاوتــی جایگزیــن مــی کننــد. »کرونــا« نیــز از ابتــدای 
شــیوع تــا بــه امــروز کــه یکســالگی اش رســیده اســت، ســبک زندگیمــان را بارهــا مغــروق امــواج تغییــرات 
ســاخته اســت. از تغییــرات کوتــاه یــا ســریع الظهــور تــا تغییراتــی پایــدار کــه اثــر آن هــا آینــده ی ملتــی 

را دگرگــون خواهــد ســاخت.
 برخــی از تحوالتــی کــه در دوران شــیوع کرونــا و پــس از آن رخ مــی دهــد، ریشــه در شــرایط مزمــن قبــل 
از ایــن دوران دارد. بــه عنــوان مثــال ناامنــی اقتصــادی و تغییــر نگــرش مــردم بــه ازدواج و فرزنــدآوری از 
قبــل در ذهــن مــردم شــکل گرفتــه و رفتــار آنهــا را بــه تدریــج تغییــر داده و در دوره کرونــا ایــن تغییــر 

رفتارهــا شــدت گرفتــه اســت. 
ــامل  ــت ش ــر جمعی ــا حــادث ب ــرات کرون ــرات و تاثی ــا، تغیی ــی کرون ــل اپیدم ــی ماقب ــن شــرایط جمعیت همی
تغییــر الگوهــای ازدواج و فرزنــدآوری، مــرگ و میــر و درنهایــت هــرم ســنی جمعیــت را الزم بــه بررســی 

ســاخته اســت.



13 ویژه نامه بحران جمعیت | اتحادیه دفتر تحکیم وحدت|

برنامه های کنترل جمعیت
 برنامـه هـای کنترل جمعیت کـه بنا بود 
نـرخ باروری را تا سـال 1385 از 6/4 در 
سـال 1368 به 4 برسـاند، در سـال 1371 
مـا را بـه عـدد 3/6 رسـاند. افـراط در 
موفقیـت آمیـز اجرا شـدن این سیاسـت 
ها بـه مصداق ره 17 سـاله را 4 سـاله طی 
کردن، بـه مرز بحـران آفرینی رسـید. 
تـا آنجـا کـه بـا رونـد فعلـی، کاهـش 
جمعیـت جـوان و نخبـه، برهـم خوردن 
تعـادل جمعیتـی ، تضعیف نیـروی دفاعی 
کشـور،  کاهـش نرخ پس انـداز ملی و... 

در سـالهای آینـده دور از انتظـار نیسـت. در این میان وقتـی که بدون  
سـاح در حـال فرار از لشـکر عوامـل منجر بـه کاهش نـرخ باروری 
بودیـم، بـا خیل مشـکات ناشـی از کرونا نیـز محاصره شـدیم، و حال 
اگـر نتوانیـم تدبیـری بیندیشـیم و راه نجاتی بسـازیم با نـرخ باروری 
کمتـر از سـطح جانشـینی جمعیـت، دیگـر از نشسـتن رنگ پیـری به 

بود.  نخواهـد  کشـور گریزمان 

عوامل موثر بر نرخ کاهش باروری
 در ابتـدا تـرس از حضـور در مراکـز درمانـی، یـا عـدم دسترسـی به 
موقـع به خدمات بهداشـت بـاروری، نداشـتن اطاعات کافـی از عدم 
امـکان انتقـال کرونـا از مادر بـه جنیـن؛ و در ادامه شـرایط بی ثبات 
اقتصـادی، ناامنـی شـغلی، ترکیـب اثر تـورم و بیکاری، سـیر صعودی 
قیمـت هـا و هزینـه هـای فرزنـدآوری، اخبار ضـد و نقیـض، اتفاقات 
پیـش بینی نشـده و نگرانـی از آینـده ی تضمین نشـده ی فرزندان و... 
نـرخ بـاروری کشـور را بـه اختافی جـدی بـا میانگین جهانـی آن، 

رسـاند.  یعنی0/7 
در کنـار کاهـش بـاروری و به تعویـق انداختن فرزنـدآوری، افزایش 
طـاق، افزایش سـقط جنیـن، افزایش چشـمگیر مرگ و میـر و روند 

مهاجرتهـا در تکمیـل اثـر کرونا بر جمعیـت ایفای نقـش کردند. 

تاثیر وضعیت اقتصادی
فشـارهای اقتصـادی بـر طبقـات پاییـن و متوسـط جامعه کـه معموال 
بـاروری باالتـری دارنـد بیشـتر اسـت و همیـن امـر باعث می شـود، 

تأثیـر کاهشـی بیشـتری بـر تعـداد کل موالیـد کشـور بگذارند.

 کرونـا از دو سـوی ماجـرا یعنـی زاد و 
ولـد و مـرگ و میـر بـر رشـد جمعیت 
اثـر منفـی گذاشـت. همچنیـن کرونـا 
موجب بـه تعویق انداختن بارداری شـده 
اسـت کـه خـود باعث بـاال رفتن بیشـتر 
سـن بارداری و در برخی مـوارد حتی از 
دسـت دادن فرصت بارداری خواهد شـد. 
 ایـران و آینـده ی جمعیتـی آن کشـتی 
آب گرفتـه ای را مـی ماند که هرسـال 
و  تـر  محـو  تدبیـری  بـی  دریـای  در 
هـرروز بـرای نجاتـش دیرتر می شـود. 
در ایـن شـرایط آنچـه بـه کنـد شـدن 
رونـد اثـر عارضـه هـای جمعیتی منجـر خواهد شـد، تنهـا، امیدواری 
والدیـن بـه موفقیت در تامیـن آینـده ی فرزند خود می باشـد، و این 
بـه معنـای تحـول در نـگاه مسـؤلین بـه بحـران جمعیت، تغییر چشـم 
گیـر وضعیـت اقتصـادی، احسـاس امنیت اقتصـادی، اعطای تسـهیات 
مـادی و معنـوی بـه خانـواده هـای دارای 2 فرزنـد به بـاال، حمایت 
اطاعاتـی، مراقبتـی و مادی از مادران بـاردار، افزایـش کمی و کیفی 
ارائـه خدمات غیرحضـوری بهداشـتی درمانی برای کاهـش نیاز حضور 

مـادر در مراکـز درمانـی و... می باشـد.
 بـا توجـه به پیچیدگـی و چند بعدی بـودن موضوع جمعیـت، موفقیت 
و پایـدار بـودن برنامـه هـای جمعیتی مسـتلزم نـگاه سیسـتمی، تعیین 
اهـداف کوتـاه مدت و بلنـد مدت، همـکاری و هماهنگی بین بخشـی، 
و ارزیابـی و ارزشـیابی مسـتمر اسـت. فرهنگ سـازی نیـز بخش مهمی 
از راهکارهـای مقابلـه بـا کاهـش جمعیت اسـت، چـرا کـه ارزش ها و 
گرایش هـای فردگرایانـه موجـب شـده اسـت افـراد عایق فـردی و 
شـخصی خود را بر داشـتن فرزند اولویت بخشـند و فرزنـدآوری را در 

اولویت هـای آخـر قـرار دهند.

  جهـان اجمـاع دارد کاهش جمعیتـی ایران، سـقوط جمعیتی بوده 
و ایـن سـقوط در طـول تاریـخ بشـریت بی نظیـر و منحصربه فـرد 
بـوده اسـت. در کنـار شـرایط فعلـی وقوع یـک بحـران عظیم در 

آینـده حتمی مـی نماید. 
همچنیـن مـی دانیـم کشـورهایی که دچـار بحـران جمعیتی شـده اند، 
دیگـر نتوانسـتند از ایـن وضعیـت نجـات یابنـد و بحـران جمعیتـی 
در کشـورمان، اگـر پنجـره جمعیتـی بسـته شـود، بـه این سـادگی 
قابل درمـان نیسـت، پـس هرگونه اهمـال در رفع این مشـکل، بهبود را 

سـخت تـر کـرده و عـوارض جبـران ناپذیـری را رقم خواهـد زد.

 ایران و آینده ی جمعیتی آن کشتی آب 
گرفته ای را می ماند که هرسال در دریای 
بی تدبیری محو تر و هرروز برای نجاتش 

دیرتر می شود. 
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فرناز اینانلو - دانشجوی مهندسی نساجی

»
بحرانی به نام سالخوردگی

طبــق تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی، افــراد بــاالی 60 الــی 65 ســال در ردیــف ســالمندان قــرار می گیرنــد و افزایــش 
آمــار ســالمندان همــواره یکــی از محورهــای مهــم صحبــت کارشناســان جمعیــت و مســئولین مرتبــط اســت.

اغلــب، صعــود نمــودار امیــد بــه زندگــی یــا بــه عبارتــی افزایــش تعــداد افــرادی بــاالی65 ســال رابطــه مســتقیمی بــا کاهش 
ــه دنبــال  ــد تبعــات مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی، نظامــی و حتــی سیاســی را ب ــاروری و جمعیــت دارد کــه می توان نــرخ ب
ــا ســال 2050 میــادی، 1/5میلیــارد نفر)16درصــد( از مــردم جهــان ســالمند خواهنــد شــد و  داشــته باشــد. طبــق آمــار ت
براســاس اعــداد و ارقــام داخلــی، 22/7 درصــد جمعیــت ایــران نیــز تــا ســال 1420 شمســی در ایــن ردیــف قــرار خواهنــد 

گرفــت.
ــده و  ــاز ش ــان آغ ــف جه ــورهای مختل ــودار در کش ــن نم ــودی ای ــیب صع ــه ش ــت ک ــت سال هاس ــد گف ــفانه بای ــه متاس البت

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــات آن دس ــا معض ــون ب ــم اکن ــه ه ــعه یافت ــی و توس ــورهای صنعت ــادی از کش ــداد زی تع
ــی دوم گام  ــگ جهان ــس از جن ــه پ ــرد ک ــاره ک ــن اش ــه ژاپ ــوان ب ــت می ت ــران جمعی ــر بح ــورهای درگی ــه کش از جمل
در مســیر صنعــت و اقتصــاد گذاشــت، تــا جایــی کــه امــروزه بــه ســومین اقتصــاد جهــان تبدیــل شــده و از دیگــر رتبــه 
ــر ســبک زندگــی  ــه ای کــه دســتخوش تغیی ــا اشــاره کــرد. رتب ــز دنی ــه ســالخورده ترین کشــور نی ــوان ب هــای آن می ت
و سیاســت هــای اتخــاذی پــس از جنــگ اســت. بطــوری کــه در ایــن کشــور صنعتــی شــدن، رشــد ســریع اقتصــاد و در 
ــه زندگــی تــا 84  نتیجــه تغییــر ســاختار خانوادگــی و اجتماعــی از اصلی تریــن عوامــل کاهــش ازدواج و افزایــش امیــد ب

ــود. ــناخته می ش ــال ش س
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ــازه زمانــی  از عمــر  ــه هیــچ وجــه بیمــاری و مشــکل بــه حســاب نمی آیــد امــا قــرار گرفتــن در ایــن ب اگرچــه ســالمندی ب
اغلــب مشــکات و بیمــاری هایــی بــرای فــرد و هزینــه هایــی را نیــز بــرای کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت.

هزینــه نگهــداری ســالمندان اولیــن مســئله ای اســت کــه بــا افزایــش ایــن ردیــف جمعیتــی می توانــد بــه بحــران تبدیــل شــود. 
ایــن قشــر از نظــر مالــی وابســته بــه جمعیت)فرزنــدان و یــا نزدیــکان خــود( هســتند. کــه همانطــور کــه گفتــه شــد در طــرف 
مقابــل داســتان بــا کاهــش جمعیت)15الی65ســال( روبــه رو هســتیم کــه خــود عامــل کــم شــدن نیــروی کار و در نتیجــه کاهــش 

ــود. ــادی می ش ــوان اقتص ــد و ت تولی
ــور  ــران کاری وارد کش ــاء مهاج ــن خ ــران ای ــرای جب ــود ب ــبب می ش ــی س ــروی کار کاف ــود نی ــد و نب ــوان تولی ــود ت وج
شــوند. افــرادی از کشــورهای مختلــف کــه هرکــدام ســبک زندگــی و فرهنــگ مختــص کشــور خودشــان را منتقــل خواهنــد 

ــه ســمت و ســویی نامعلــوم باشــیم. کــرد و در آن زمــان بایــد در انتظــار تغییــر فرهنــگ ب
بحــران دیگــری کــه شــاید کمتــر بــه چشــم آیــد، ضعیــف شــدن نیــروی دفاعــی اســت. در قــرن 21 تصــور عامــه مــردم ایــن 
اســت کــه بــرای دفــاع از مرزهــای کشــور بــا وجــود تســلیحات پیشــرفته نظامــی، دیگــر نیــازی بــه ســربازان پیــاده نیســت؛ 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــس تنگاتنگ ــه عک ــی رابط ــدرت نظام ــالخوردگی و ق ــت س ــوان گف ــت و می ت ــتباه اس ــا اش ــی کام ــه فرض ک

دارنــد.
از طرفی کاهش قدرت نظامی، سو استفاده های سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت. 

از دیگــر عرصه هــای مهمــی کــه جوانــان نقــش ویــژه و پررنگــی در آن دارنــد بایــد بــه پیشــرفت هــای علمــی اشــاره کــرد و 
بــه میــزان کاهــش جمعیــت جــوان کشــور در ایــن حــوزه دچــار ضعــف خواهیــم شــد.

البته مهمتر از بررسی شرایط حال و اشتباهات گذشته باید نگاهی به آینده داشت. 
اگرچــه رویایــی بــا بحــران انفجــار ســالمندی غیرقابــل انــکار اســت امــا می تــوان بــا شــرایط بهتــری از آن عبــور کــرد؛ کــه 
نیازمنــد برنامــه ریــزی و کســب آمادگــی هــای الزم اســت و بــه طــور کلــی شــاید بتــوان راه حــل هــای موجــود را در  دو 

دســته طبقــه بنــدی کــرد؛ عبــور از بحــران و حــل بحــران.

بــا تمــام ایــن تفاســیر بحــران جمعیــت و ســالخوردگی، مســئله ای غیــر قابــل انــکار در آینــده ای نــه چنــدان دور اســت کــه بــا 
تصمیمــات غلــط، بــی توجهــی و ســهله انــگاری کــه در ســالیان گذشــته انجــام شــده، بــه آن می رســیم و تنهــا راه بــرون رفــت 

از آن تغییــر رویکــرد مســئولین و اگاه ســازی مــردم از بحرانــی اســت کــه همگــی بــا آن روبــه رو خواهیــم شــد.

الف- عبور از بحران
که شامل موارد زیر خواهد شد:

ــه  ــه ب ــب ک ــه ای مناس ــش بیم ــرای پوش ــاش ب 1. ت
ــی  ــات درمان ــرر از خدم ــداوم ومک ــرف م ــل مص دلی
توســط ســالمندان و همچنیــن طوالنــی تــر بــودن زمــان 
ــی دارد. ــت باالی ــی اهمی ــان در مراکزدرمان ــتری آن بس

ــداد  ــه تع ــه ب ــا توج ــالمندان ب ــای س ــش خانه ه 2. افزای
قابــل پیــش بینــی جمعیــت آنــان

ــی  ــان کاف ــوزش کادر درم ــهمیه و آم ــش س 3. افزای
ــی ــز درمان ــالمندان در مراک ــداری از س ــرای نگه ب

ــای  ــوزش ه ــی آم ــه عموم ــازی و ارائ ــگ س 4. فرهن
ــالمندان ــداری از س ــرای نگه ــی ب ابتدای

ب-حل بحران
ســالخوردگی در یــک کشــور مشــکلی نیســت کــه بــا سیاســت 
ــرد و  ــور ک ــوان از آن عب ــه بت ــک روزه و چندماه ــای ی ه
نیازمنــد برنامــه ریــزی جامــع و طوالنــی مــدت اســت. کــه 
ــه چنــد مــورد از ایــن دســته سیاســت هــا در اینجــا اشــاره  ب

می کنیــم:
ــی و  ــت اجرای ــه قابلی ــهیات ازدواج ک ــاد تس 1. ایج

ــد. ــی الزم را دارا باش ــتوانه مال پش
 2. ایجــاد تســهیات و بســته هــای تشــویقی فرزنــدآوری 
*ایــن دو مــورد بــدون شــک بیــش از قانــون گــذاری 

نیازمنــد نظــارت بــر حســن اجــرای آن اســت.
ــتن  ــرای داش ــا ب ــواده ه ــازی در خان ــگ س 3. فرهن

ــد ــاالی 2فرزن ب
4. اســتفاده از بســتر رســانه ای و دســتگاه هــای تبلیغاتــی 

در ایــن راســتا
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زهرا هاشمی - دانشجوی پرستاری

»

ترازوی غربالگری

یکــی از موضوعــات بحــث برانگیــزی کــه اخیــرا در کشــور نســبت بــه آن انتقاداتــی وارد شــده ، موضــوع غربالگریهــای دوره بــارداری 
اســت. موضوعــی کــه عــده ای معتقدنــد حــذف آن بــه افزایــش جمعیــت کشــور کمــک خواهــد کــرد و از ســوی دیگــر بســیاری معتقدنــد 
کــه حــذف غربالگــری هــا نــه تنهــا منجــر بــه افزایــش جمعیــت نخواهــد شــد بلکــه جامعــه را درگیــر مشــکات و مســائل بســیار دیگــر 

خواهــد کــرد. وضعیــت ســامتی جنیــن، یکــی از دغدغه هــای اصلــی هــر پدرومــادری اســت.

ــادرزادی و  ــای م ــه بیماری ه ــود ب ــن خ ــای جنی ــت ابت ــاردار از وضعی ــادران ب ــک آن، م ــه به کم ــت ک ــی اس ــری روش ــش غربالگ  آزمای
ــوند.  ــی آن آگاه می ش ــص احتمال نواق

برخاف گمان بسیاری،  غربالگری بحث درمانی ندارد!
 بــرای بســیاری از خانــواده هــا ایــن تصــور ایجــاد مــی شــود کــه 
ــن  ــر جنی ــت و اگ ــن اس ــامتی جنی ــرای س ــری ب ــش غربالگ آزمای
ــی شــود ؛حــال آنکــه   ــان م ــد مناســبی درم ــالم باشــد، در فراین ناس
ــقط آن  ــار وس ــای ناهنج ــن ه ــخیص جنی ــش تش ــن آزمای ــام ای انج

ــت. هاس

ــای  ــن هفته ه ــوالً بی ــۀ اول معم ــه ماه ــری س ــای غربالگ آزمایش ه
11 تــا 13 انجــام می شــود،این آزمایــش هــا شــامل آزمایــش خــون 

وســونوگرافی هســتند. 

اگــر جــواب غربالگــری مرحلــه اول مثبــت اعــام شــود، آزمایــش 
هــای تکمیلــی مــی توانــد تهدیــد کننــده جــان جنیــن باشــند چــرا 
ــری  ــه گی ــوارض نمون ــی از ع ــه دوم یک ــری مرحل ــه در غربالگ ک

بوســیله آمنیوســنتز ویــا cvs،  ســقط ناخواســته جنیــن  اســت .

از  قبـل  مـادر  و  شـود  داده  تشـخیص  جنیـن  در  ناهنجـاری  اگـر 
19هفتگی)قبـل از دمیـده شـدن روح( بـه سـازمان پزشـکی قانونـی 
مراجعـه کنـد و مشـخص شـود کـه ناهنجـاری هـای جنیـن ،عمیـق 
وجـزء لیسـت بیمـاری هـای عسـر وحـرج بـرای والدین بشـمار می 
آیـد ، نهایتـاً اجـازه سـقط به لحـاظ قانونـی داده می شـود نه شـرعی. 
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ــور  ــدود و ثغ ــودن ح ــخص نب ــون، مش ــن قان ــراد ای ــن ای بزرگتری
ــع  ــر مراج ــی از نظ ــور کل ــه ط ــه ب ــت، چراک ــرج اس ــر و ح عس
تقلیــد »حــرج« یــک امــر شــخصی اســت و نمــی تــوان گفــت یــک 
نوعــی از بیمــاری ماننــد ســندرم داون بــرای همــه خانــواده هــا در 
هــر شــرایطی مصــداق حــرج اســت؛ بلکــه بایــد شــرایط فرهنگــی، 
ــت  ــامت روان و روح، وضعی ــم، س ــامت جس ــواده، س ــامت خان س
اقتصــادی، اجتماعــی و انــواع مســائلی کــه آن خانــواده در آن بســتر 

ــد بررســی شــود. ــی کن زندگــی م

ــیاری،غربالگری های دوران بارداری  بس
را مخالــف سیاســت گــذاری هــای 
ــال  ــرض میکنند،ح ــت ف ــش جمعی افزای
آنکــه بررســی هــای صــورت گرفتــه، 
مهمتریــن دلیــل ســقط هــا را حاملگــی 
هــای ناخواســته عنــوان کردنــد ضمــن 

ــی کــه  ــارداری های ــم در بســیاری از ب ــوش کنی ــد فرام اینکــه نبای
ــه  ــه صــورت ناخواســته منجــر ب جنیــن درآن دچــار نقــص اســت ب
ســقط خواهدشــد، چــه بهتــر کــه ایــن ســقط در مــاه هــای قبــل از 
بلــوج روح و بــا حمایــت هــای درمانــی اتفــاق بیفتــد کــه ســامت 

ــد. ــظ نمای ــز حف ــادر را نی م

ــی  ــد ط ــض تول ــه مح ــا ب ــن جنین ه ــب ای ــر اغل ــرف دیگ ازط
ــه  ــر هزین ــاوه ب ــد و ع ــوت می کنن ــی ف ــه زندگ ــال های اولی س
هــای ســنگین مادی،هزینــه هــای ســنگین تــر روحــی و عاطفــی را 

ــازند. ــن می س ــه والدی متوج

ــرای  ــی ب ــوان دریچــه اطمینان ــه عن ــون ب ــن قان اجــرای درســت ای
ــاری  ــال ناهنج ــی از احتم ــل نگران ــه دلی ــه ب ــن ک ــی از زوجی برخ
ــد  ــت در رش ــش مثب ــد، نق ــارداری نمی کردن ــه ب ــدام ب ــی اق جنین

ــت. ــته اس ــت داش جمعی

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه محــدود یــا ملغــی کــردن قانــون 
ــوی  ــه س ــاردار ب ــادران ب ــدن م ــده ش ــب ران ــی موج ــقط درمان س

ــد. ــد ش ــی خواه ــای غیرقانون راه ه

از جملــه مشــکات مهــم غربالگــری در ایــران میتــوان به اســتاندارد 
نبــودن آزمایشــگاه هــا وتعــداد بــاالی نتایــج مثبــت کاذب آزمایش 

ــاره نمود. ــا اش ه

شــاید بتــوان یکــی از دالیــل اصلــی باالبــودن بیــش از حــد مــوارد 
غربالگــری  و بــه دنبــال آن افزایــش اضطــراب و نگرانــی مــادران 
بــه دلیــل ناهنجــاری هــای جنیــن وســقط هــای ناخواســته ناشــی از 
عــوارض آزمایــش هــای تشــخیصی رادر تــرس ازمحکومیــت پزشــک 

درصــورت عــدم تشــخیص وی جســتجو کــرد.

ــه  ــش بیم ــدون پوش ــری ب ــنگین غربالگ ــای س ــه ه ــل هزین تحمی
ــالم  ــی از س ــل نگران ــه دلی ــادران ب ــاالی م ــترس ب ــراب واس و اضط
بــودن فرزنــد خــود ،یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه زوجیــن 
ــت  ــن اس ــه ممک ــی ک ــد، موضوع ــادی می کن ــار زی ــل فش را متحم
ــقط  ــمت س ــه س ــی ب ــای تکمیل ــش ه ــام آزمای ــدون انج ــان را ب آن

ــد. ــن ســوق ده جنی

باایــن وجــود در 1 میلیــون بــارداری، ســالیانه 100 هــزار خانــواده 
بــا وجــود هزینــه بــاال اقــدام بــه انجــام تســت تکمیلــی مــی کننــد؛ 
ایــن خانــواده هــا بــرای آنکــه عارضــه ســندرم داون در فرزندشــان 
ــت  ــرای ســقط جنیــن دریاف ــی ب ــه قانون ــد نام ــد شــود و بتوانن تایی
ــع  ــری از مای ــنتز)نمونه گی ــت آمنیوس ــا تس ــتند ت ــار هس کنند،ناچ
ــن را در  ــن( را انجــام دهند،تســتی کــه ممکــن اســت جنی دور جنی

ــرار دهــد .  معــرض ســقط ناشــی از عــوارض آمنیوســنتز ق

     نگاهی به غربالگری در سایر 
    کشورها:

مختلــف  کشــورهای  چــه  اگــر 
اروپایــی در مناطــق مختلــف ایــن قــاره 
متفاوتــی  غربالگــری  سیاســت های 
را در پیــش گرفتــه اند، امــا یــک 
سیاســت جــدی بیــن آن هــا مشــترک اســت: در همــه ایــن کشــورها 
انجــام آزمایش هــای غربالگــری بــه زنانــی توصیــه می شــود 
کــه بــا خطــر تولــد نــوزاد معلــول یــا مبتــا بــه ســندروم داون و 
ــه  ــز هزین ــه نی ــتند و بیم ــه هس ــابه مواج ــاک مش ــای خطرن بیماری ه

ــد.  ــش می ده ــات را پوش ــن آزمایش ــام ای انج

ــرای  ــی ب ــری مل ــه »غربالگ ــرای برنام ــش اج ــال در اتری ــور مث بط
بررســی ناهنجاری هــای مــادرزادی« را ضــروری ندانســته و از 
ــان و  ــان زن ــا متخصص ــت؛ ام ــرده اس ــاب ک ــن کار اجتن ــام ای انج
زایمــان، بانــوان بــارداری را کــه ممکــن اســت بــا خطراتــی در ایــن 
زمینــه مواجــه شــوند، در جریــان قــرار می دهنــد تــا آنهــا خــود در 
مــورد انجــام آزمایشــات مرتبــط بــا غربالگــری و تبعــات آن تصمیــم 
ــرداری  ــه نمونه ب ــش هزین ــی در اتری ــه دولت ــتم بیم ــد. سیس بگیرن
ــای  ــخیص نقص ه ــدف تش ــا ه ــنتز ب ــا آمینوس ــی ی ــای جفت از پرزه
مــادرزادی و اختــاالت کروموزومــی را در صورتــی کــه زن بــاردار 
ــی  ــدویاکودک قبل ــته باش ــاال داش ــه ب ــال ب ــان 35 س ــان زایم در زم
ــد. در  ــت می کن ــد ، پرداخ ــادرزادی باش ــاری م ــه ناهنج ــا ب مبت

ــز شــرایط مشــابه اســت. ــا نی ایتالی

در کشــور ســوئد سیاســت گــذاری خاصــی بــرای انجــام تســت های 
ــرای  ــر ب ــاک دیگ ــای خطرن ــندروم داون و ناهنجاری ه ــایی س شناس
ــای  ــام آزمایش ه ــه انج ــال هزین ــن ح ــدارد،در عی ــود ن ــن وج جنی
ــادر  ــن م ــارغ از س ــندروم داون ف ــه س ــن ب ــای جنی ــی ابت بررس

ــود. ــش داده می ش ــه پوش ــط بیم ــاردار توس ب

ــورمان  ــری در کش ــه غربالگ ــی ک ــا ومعایب ــام مزای ــود تم  باوج
ــن  ــه انجــام ای ــاز ب ــراد نی ــه اف ــی دارد بنظــر میرســد کــه هم درپ
ــع  ــرای جلوگیــری از هــدر رفــت مناب ــد و ب غربالگــری هــا ندارن
انســانی ومالــی، غربالگــری مــادران بــاردار بایــد هدفمنــد و تحــت 
ــرض  ــادران در مع ــط م ــدور فق ــی المق ــا حت ــد ت ــه باش ــش بیم پوش
خطــر کــه ســنین بــاالی 35دارنــد یــا ســابقه اختــاالت مــادر زادی 

ــه ایــن مســیر هدایــت شــوند. ــد ب ــواده خــود داشــته ان درخان

تحقیقات نشان داده است که محدود یا ملغی 
کردن قانون سقط درمانی موجب رانده شدن 

مادران باردار به سوی راه های غیرقانونی 
خواهد شد.
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جمعیـت، یکی از مهـم تریـن و تاثیرگذارتریـن عناصر 
هر کشـوری اسـت چـرا که بیـان گـر میزان سـرمایه 
انسـانی و بـه تبع آن رشـد اقتصـادی ، سیاسـی، امنیتی، 
اجتماعی و فرهنگی آن می باشـد. از ایـن رو لزوم تعیین 
سیاسـت هـای جمعیتی متناسـب با شـرایط و اهـداف ملی 

بر کسـی پوشـیده نیسـت. 
دهـه  اواخـر  در  درسـت 
شـصت بـود کـه دولـت با 
توجـه بـه افزایـش جمعیت 
ایـن دهه، سیاسـت جمعیتی 
انقباضی را بـا هدف کنترل 
و کاهـش جمعیـت در پیش 
ترتیـب  بدیـن  گرفـت؛ 
در  قوانینـی  و  هـا  طـرح 
همیـن تصویـب و بـه اجرا 

درآمدنـد.  قانـون تنظیـم خانـواده )سـال72( از جملـه 
مصوباتـی اسـت کـه درسـت بـا هـدف کاهـش جمعیت 
بـه تصویـب رسـیده و  رنگ و بـوی این اهـداف در آن 
کامـا مشـهود اسـت. ایـن قانـون شـامل موادی اسـت 
کـه بطـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بر ایـن امـر  داللت 
دارد. چنـان چـه  بـه موجب آن بنا شـد کلیـه امتیازاتی 
کـه در قوانیـن بر اسـاس تعداد فرزنـدان یـا عائله پیش 
بینـی شـده در مـورد فرزندان چهـارم به بعد قابـل اعمال 
نباشـد. هـم چنین در خصـوص هزینه نگهـداری فرزندان 
کارگـران زن در مراکـز نگهداری ایـن هزینه از فرزند 
چهـارم بـه بعد بـه عهده خـود کارگر گذاشـته شـد. از 
طرفـی وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت بهداشـت، 
وزارت ارشـاد و همچنیـن سـازمان صـدا وسـیما موظف 
بـه اجرای برنامه هـای مربـوط به سیاسـت هـای انقباضی 
مطروحـه در این قانون شـدند. بعاوه  مـواردی از قانون 

کار مصـوب 69 نیـز بـر ایـن اهـداف داللت داشـت. 
امـا بـا ادامـه ایـن رونـد در دهـه هفتـاد، در کمتـر از 
دو دهـه پیامدهـای ایـن  تصمیـم رخ نشـان داد؛ پـس از 
سرشـماری سـال 85 کارشناسـان کـم کم به ایـن نتیجه 
رسـیدند کـه در صورت ادامـه این روند، کشـور در دهه 
هـای آینـده با مسـئله پیری جمعیـت مواجه خواهد شـد 
و در صـورت عـدم اصـاح سیاسـت هـا و اتخـاذ تدابیر 
پنجـره  از فرصـت  اسـتفاده صحیـح  مناسـب در جهـت 
جمعیتـی تـا حـدود سـال 1420، این مسـئله بـه بحرانی 
غیـر قابـل جبـران تبدیل مـی شـود. بطوریکه در سـال 
1430 ایـران جـزء پیرترین کشـورهای جهـان خواهد 
بـود.  بدیـن ترتیـب لـزوم تغییـر این سیاسـت هـا نیز 

شد.  آشـکار 

دهه نود،آغاز اصاح سیاست های جمعیتی
تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری از ابتـدای دهـه 90 بـر 

مسـئله جمعیـت و به ویـژه هشـدارهای ایشـان در دیدار 
بـا کارگزاران نظـام در سـال 91، بر میـزان اهمیت این 
مولفـه در ذهن مسـئولین افزود. در سـال 92 ماده واحده 
ای جهـت اصاح قانـون تنظیـم خانواده و جمعیت سـابق 
بـه تصویـب رسـید کـه مطابـق آن از تاریـخ الزم االجرا 
کلیـه  قانـون  ایـن  شـدن 
مقـرر  محدودیت هـای 
در قانـون تنظیـم خانـواده 
 72 مصـوب  جمعیـت   و 
کـه  قوانیـن  سـایر  و 
فرزنـد  تعـداد  براسـاس 
بـرای والدیـن شـاغل یـا 
ایجـاد  آنـان  فرزنـدان 
بود، لغو گردیـد.  شـده 

زایمـان  بعـاوه مرخصـی   
بانـوان نیـز از 6 مـاه بـه 9 مـاه افزایـش یافـت.  

هـم چنیـن در سـال 91 طـرح جامـع جمعیـت و تعالـی 
خانواده توسـط شـورای عالی انقاب فرهنگـی به مجلس 
تقدیـم شـد هرچنـد که بـه دلیـل عـدم توجه کافـی به 

اهمیـت این مسـئله تـا سـال 98 باتکلیـف ماند.
سیاسـت هـای اباغی مقـام معظم رهبـری در سـال 93 و 
بیـان عواملـی از جملـه نابـاروری، حمایت از مـادران ، 
ازدواج جوانـان و ترویج تشـکیل خانـواده و ... که باید 
در مسـئله جمعیـت بـه آن هـا توجه مـی شـد، راهبردی 
بـود کـه چهارچـوب واهمیـت توجه بـه مقولـه افزایش 

جمعیـت را بـه طـور ویـژه ای خاطر نشـان کرد.

جمعیت و پدیده فراموشی!
بایـد گفت در ایجاد شـرایط خـاص جمعیتـی فعلی افزون 
بر سیاسـت هـای غلط دهه های گذشـته عوامـل دیگری 
همچـون القای سـبک زندگـی مبتنـی بر کمـال گرایی 
نیـز بـی تاثیـر نبوده اسـت امـا آن چه مشـهود و مسـلم 
مـی باشـد این اسـت که مجمـوع ایـن عوامل شـرایطی 
را ایجـاد کـرده که برهـم خـوردن آن نیازمنـد عزمی 
جـدی و همـه جانبـه از سـمت حاکمیـت بـه ویـژه در 

عرصـه تقنینـی و زیر بنایی اسـت.
نـرخ  جمعیـت،  رشـد  در  موثـر  متغیـر   تریـن  مهـم 
جایگزینـی اسـت کـه میـزان آن نشـان دهنـده رشـد 
جمعیـت یک کشـور می باشـد. در سـال های اخیـر  نرخ 
بـاروری در ایران به  1/8 درصد رسـیده اسـت که کمتر 
از نـرخ جایگزینـی )2/1 ( درصـد بـوده و در صـورت 
تـداوم روند نزولـی فعلی باروری، رشـد جمعیت کشـور 
در حـدود سـال های20 - 1415 بـه صفـر خواهد رسـید 
بطـوری که بـه گفتـه کارشناسـان در سـال 1430، 30 
درصـد جمعیت ایـران را سـالمندان تشـکیل خواهند داد. 

در سـال 91 طـرح جامـع جمعیـت و تعالـی 
انقـاب  عالـی  شـورای  توسـط  خانـواده 
فرهنگـی بـه مجلس تقدیـم شـد هرچند که 
بـه دلیل عـدم توجـه کافی بـه اهمیـت این 

مسـئله تـا سـال 98 باتکلیـف مانـد.
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امـا بـا وجود اصاحـات صـورت گرفته در سـال های اخیـر در حوزه 
قوانیـن مربوطـه نه تنهـا  تغییر مثبتـی در متغیرهای موثـر جمعیتی به 

وجـود نیامـده بلکه به شـکل قابـل توجهـی رو به کاهش بـوده اند. 

بطوریکـه میزان رشـد سـاالنه جمعیت کشـور در سـال 1395 به حدود 
1/24 درصـد رسـید و در سـال 1398 نیـز ایـن رقـم بـه 0/89 درصد 

است.  رسـیده 

 پـس از ابـاغ سیاسـت هـای کلـی جمعیـت و اصـاح برخـی قوانین 
متاسـفانه اقدامـات چندانـی جهـت وضـع قوانیـن جمعیتـی متناسـب 
صـورت نگرفـت تا ایـن که با افزایـش نگرانی ها نسـبت بـه روبرویی 
بـا پدیـده خطرناکی به نـام بحران جمعیت، در سـال هـای اخیر قدری 
از ایـن بـی توجهی کاسـته شـده و نظـرات و راهبردهـای مختلفی در 
ایـن خصـوص بـه ویـژه در مجلـس ارائه شـد از جملـه طـرح جوانی 
جمعیـت و تعالـی خانـواده کـه به عنـوان طـرح اصلی مجلـس پس از 

سـال هـا وارد رونـد اصاحـی شـده و مجددا مطرح شـده اسـت.

سیاست گذاری، تهدید ها و فرصت ها...
بایـد توجـه داشـت روند نزولـی نرخ رشـد جمعیـت با وجـود اصاح 
برخی سیاسـت هـا در ایـن حوزه مـی تواند ناشـی از عوامـل متعددی 
باشـد؛ عواملـی کـه توجـه بـه آن ها در سیاسـت گـذاری هـای آتی 
و بـه ویژه طـرح جوانـی جمعیـت و خانـواده نیز مـی تواند راهگشـا 

: شد با

کافی نبودن قوانین و تسهیات مشوق در حوزه جمعیت

در حالـت کلـی در حـوزه جمعیت می تـوان دو نوع اسـتفاده عام برای 
قوانیـن در نظر گرفت :

استفاده از اهرم قانون به عنوان عنصر محرک و مشوق 

استفاده از اهرم قانون برای رفع نقص و کاستی دیگر قوانین 

در بسـیاری از مـوارد از قانـون بـه عنـوان ابزار تشـویقی اسـتفاده می 
شـود. در ایـن خصـوص می تـوان  به طرح های تشـویقی و تسـهیاتی 
اشـاره کرد که دولت باید در راسـتای سیاسـت های و اهـداف جمعیتی 
بـه شـهروندان ارائـه دهد که مهـم ترین آن ها تسـهیات مالی اسـت. 
متاسـفانه سیاسـت هـای موجـود در ایـن حـوزه چنـدان کافـی و اثر 
گـذار نبـوده و گاهـا بـه تمـام مردم یـا جامعـه هـدف تعلـق ندارند 
از چنـد قانونـی کـه در ایـن حـوزه وجـود دارند مـی توان بـه ارائه 
مبلغـی بـه کارمندان تحـت عنوان حـق اوالد اشـاره کـرد.  در حالی 
کـه این قشـر صرفا 20 درصـد از جامعـه را تشـکیل داده و مابقی افراد 

از چنیـن حمایـت هایی محـروم اند. 

سیاسـت هایـی نظیـر اعطـای وام بـه خانـواده هـای دارای سـه فرزند 
کـه اخیـرا در الیحـه بودجـه رد شـد، هرچند کـه در نـگاه اول امر 
مناسـبی بـه نظر مـی آید امـا باید توجه داشـت کـه اعطـای وام خود 
موجـب بـروز مشـکات مختلفـی اسـت از جملـه ایـن کـه بـا اتخاذ 

چنیـن تدابیـری خانوارها نـه تنها گـره چندانی از مشـکات خود باز 
نمـی کننـد، بلکـه  بـه دولـت بدهکارتـر خواهند شـد. بطـور کلی ما 
در فضـای کنونـی فاقـد مشـوق هـای مالـی اثرگذار هسـتیم امـا این 
موضـوع صرفـا به مسـائل اقتصـادی محدود نمـی شـود و حمایت های 
دیگـری را نیـز در برمـی گیـرد. ایـن مسـئله زمانی پررنـگ تر می 
شـود که به بررسـی تسـهیات دیگر کشـورها در حـوزه فرزند آوری 

بپردازیم:

روسـیه: دولـت این کشـور بـرای فرزنـد اول 15 هـزار دالر و برای 
تولـد فرزنـد سـوم یـک خانـه به پـدر و مـادر نـوزاد هدیه مـی دهد.  
بعـاوه ذیـل قانـون حمایـت از خانـواده بیـش از 450 هـزار خانـوار 
جدیـد تحت پوشـش حمایت های مالـی دولتی قـرار گرفتند. اسـتفاده 
از کودکسـتان رایـگان، حمایت مالـی به صورت سـبد کاال و پرداخت 

نقـدی بـه خانواده هـا از دیگر مـوارد حمایتی اسـت

فرانسـه: ایـن کشـور بـرای زنانی کـه تـازه مـادر شـده اند، امکاناتی 
نظیـر ویزیـت مجانی دکتر یـا برخـورداری از خدمات پرسـتاری در 
خانـه را فراهـم می کنـد. هـزار یـورو کمـک باعـوض بـرای فرزند 
سـوم نیز سیاسـتی اسـت کـه در فرانسـه دنبال می شـود. خانـواده های 
فرانسـوی تـا سـه سـال مـي تواننـد بـا ضمانـت اینکـه به شـغل خود 
برمـي گردنـد، در کنـار فرزنـد خـود حضور داشـته باشـند؛ دولت به 
صـورت سـاالنه از سـه سـالگي تا سـنین تعیین شـده نسـبت بـه کمک 
هزینـه های مالـي فرزندان برای پیش دبسـتاني مدرسـه و دانشـگاه به 

خانـواده ها تضمیـن قانونـي میدهد.

نـروژ: تخفیـف سـاعات کاری ، دریافت مزایای شـغلی بـرای والدین 
و تصویـب قوانینـی در زمینـه ایجـاد مراکـز رفاهـی و حمایتـی برای 
مراقبـت روزانـه از کـودکان، بخشـی از سیاسـت هـای حمایتـی این 

است. کشـور 

فقدان نظارت و ضمانت اجرای کافی برای اجرای برخی قوانین حمایتی

یکـی از مسـائلی کـه همـواره در قانـون گـذاری مـورد توجـه قرار 
مـی گیرد بحـث تاثیری اسـت کـه در نتیجه اجـرای درسـت قوانین 
حاصـل خواهد شـد. از ایـن باب ضمانت اجرا در سیاسـت هـای جمعیتی 

اهمیـت ویژه ای مـی یابد. 

بایـد بـه این مسـئله توجه نمـود کـه قوانین ناظـر برمسـائل عینی که 
دارای هزینه های کمتری هسـتند، نسـبت بـه مسـائل زیربنایی، هزینه 
بـر و غیرعینـی ماننـد جمعیـت بـه جهـت سـهولت، بـا اقبـال اجرایی 
بیشـتری روبـرو می شـوند و از همین حیث شـاهد این مسـئله هسـتیم 
کـه قوانیـن مرتبـط بـا جمعیـت و خانـواده  فعلی نیـز به دلیـل فقدان 
ضمانـت اجـرای کافی نتوانسـتد کارآمدی و اثر بخشـی خـود را حفظ 

. کنند

برخـی قوانیـن مربـوط به حمایـت از مـادران از ایـن موارد اسـت. به 
عنـوان نمونـه امنیـت شـغلی مـادران شـاغل پـس از مرخصـی زایمان 
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موضوعـی اسـت که علـی رغم صراحـت مـوادی از قانـون کار بر آن، 
هـم چنـان در اجـرا بـا مشـکاتی روبروسـت چـرا کـه گاهـا بانوان 
بـرای حفـظ شـغل خـود از این مرخصـی اسـتفاده نمـی کننـد. قانون 
ترویـج تغذیـه بـا شـیر مـادر نیـز جـزو قوانینی اسـت کـه در جهت 
حمایـت از مـادران تصویـب شـده  امـا بـه دالیـل فـوق در اجـرا بـا 

اسـت. مواجه  مشـکاتی 

 وجود قوانین و سیاست های مانع افزایش جمعیت

گفته شـد کـه یکی از اسـتفاده های قانون در مسـئله جمعیـت عاوه بر 
قوانیـن حمایتـی ، اسـتفاده از اهـرم قانون بـرای اصاح قوانینی اسـت 
کـه مانع رشـد جمعیت هسـتند. بایـد توجه داشـت که بـرای دریافت 
نتیجـه مطلـوب از سیاسـت هـای جمعیتـی نیاز اسـت تمـام قوانینی که 
بـه ایـن حـوزه مرتبط هسـتند و بـه نحـوی بـر آن اثر مـی گذارند 
سـمت و سـوی سیاسـت هـای فعلی مـا را بـرای رشـد جمعیت داشـته 

. شند با

 در قوانیـن فعلـی همچنان مسـائلی به چشـم می خورد کـه عدم اصاح  
آن هـا خـود موجب کاهـش نرخ جمعیـت بوده و بـه منزلـه مانعی بر 
راه رشـد جمعیـت می باشـد.  یـک نمونه، ابهامـات موجود در سیاسـت 
هـا و قوانیـن مربـوط به سـقط جنیـن و نحوه اجـرای آن هـا از جمله 
قانـون سـقط درمانی  اسـت کـه نیازمند تعییـن تکلیف و بررسـی های 

تخصصـی تر می باشـد.

 از طرفـی سیاسـت هـا و روند اجرایی طـرح غربالگری نیز از مسـائلی 
اسـت کـه نیازمند توجه و اصاح اسـت. مسـئله غربالگـری از مواردی 
اسـت کـه انجـام آن به طـور کلـی ضرورتـی برای سـامت مـادر و 
فرزنـد نـدارد و صرفـا به خاطـر بـار روانی آن بـه بانـوان تحمیل می 
شـود. آزمایشـی کـه در مراحل ابتدایـی درصـد خطای باالیـی دارد. 
همچنیـن انجـام مراحـل باالتـر غربالگـری خـود احتمال سـقط جنین 
را بـاال مـی بـرد. این در حالی اسـت کـه در کشـور مـا غربالگری به 
شـیوه نادرسـتی اجـرا شـده و همیـن امـر موجـب افزایش آمار سـقط 
جنیـن خواهـد بـود. بنابراین در رونـد فعلی، بـرای تشـخیص احتمال 
وجـود بیمـاری های خـاص، درصد باالیـی از جنین های بدون مشـکل 

در مراحـل تکمیلـی غربالگری سـقط می شـوند.

مسـئله دیگـری کـه در روند قانـون گذاری بایـد به آن توجـه نمود 
پوشـش بیمـه ای درمان زوج هـای نابارور و توسـعه امکانـات درمان 
نابـارری  اسـت که مـی توانـد تاثیـر مطلوبی بر رشـد جمعیت داشـته 
باشـد. در حـال حاضـر3/5 میلیـون زوج ایرانی نابـارور هسـتند اما تا 

کنـون اقـدام قابل توجهـی برای این مسـئله صـورت نگرفته اسـت.

 مطلـب دیگـر این کـه سیاسـت هـای اجرایـی دولـت نیز بـه مراتب 
 مـی توانـد در ایـن حوزه تاثیـر گـذار باشـد و از همین حیـث انتظار 
مـی رود مفاد مقـرر در مصوبـات دولتی و آییـن نامه هـای اجرایی نه 
تنهـا در تضـاد با سیاسـت هـای کلی جمعیتـی نباشـد بلکه به پیشـبرد 
اهـداف جمعیتـی نیز مسـاعدت کنـد. در چنین شـرایطی دولـت اعام 
مـی کند کـه بـه موجـب مصوبـه هیئـت وزیـران بـه موالیـد جدید 

یارانـه تعلـق نخواهد گرفت مگر با تشـخیص وزارت تعاون و سـازمان 
هدفمنـدی یارانه هـا؛ هرچنـد کـه بـا مطالبـات مردمـی و فشـارهای 
صـورت گرفتـه مصوبـه مذکـور نهایتا لغو شـد امـا باید توجه داشـت 
چنیـن اقداماتـی خـود بـه منزلـه بـی توجهی دولـت به سیاسـت های 

تلقی خواهد شـد. جمعیتـی 

عـدم توجـه کافی بـه مسـائل فرهنگـی، اقتصـادی و زیربنایـی که به 
طـور مسـتقیم و غیر مسـتقیم بـر رشـد جمعیت موثر هسـتند

در مسـیر سیاسـت گذاری بایـد به این موضـوع توجه نمود کـه تاثیر 
مسـتقیم و غیر مسـتقیم مصوبـات جمعیتی می بایسـت در دو بـازه زمانی 

کوتـاه مـدت و بلند مـدت و ناظر بـر ابعاد مختلفی باشـد.

بطـور کلـی می تـوان گفـت اقتصـاد و فرهنـگ دو بعد بسـیار مهم و 
اثرگـذار در مسـئله فرزنـد آوری و افزایـش جمعیت هسـتند بنابراین 
بـرای اثرگـذاری مطلـوب و رسـیدن به نقطه هـدف می بایسـت عمده 
سیاسـت گـذاری هـا حـول ایـن دو محـور وضع شـده و افـزون بر 
ارائـه برنامـه هـای کوتـاه مـدت، برنامـه ریزی هـای بلنـد مدت و 

کارشناسـی شـده را نیـز در نظـر گرفت.

البتـه باید توجه داشـت اتخاذ سیاسـت هـای صحیح بـرای بهبود وضع 
معیشـتی و اشـتغال و حـذف الگـوی زندگـی ناظر بـر فرزنـد کمتر، 
نیازمنـد اقداماتـی اسـت که بـه جهت اهمیـت آن هـا عمـده نهادها و 

سـاختارهای ملـی را درگیر مـی کند.

چنـان چـه ذکر شـد توجه بـه مولفه هـای فـوق در تدویـن مصوبات 
جمعیتـی و اجـرای آن هـا موجب تسـهیل مسـیر دسـت یابی به رشـد 
جمعیـت مطلوب اسـت. بنابراین بـدون توجـه کافی به این مـوارد در 
شـرایط جمعیتـی فعلـی بـرای بهبود اوضـاع نمی تـوان توقـع معجزه 
داشـت. افـزون بـر مـوارد ذکـر شـده در تدویـن قوانیـن حمایتی و 
اصـاح سـاختار قانونـی حـوزه جمعیت بـرای اثربخشـی بایـد موارد 

دیگـری را نیـز در نظر داشـت.

 مشـخص کـردن  اهـداف جمعیتی بطـور تخصصی و کارشناسـی شـده 
در تعییـن ایـن سیاسـت هـا بسـیار ضـروری اسـت چـرا که بـا توجه 
بـه آن هـا می تـوان جامعـه هدف را مشـخص کـرده و برنامـه ریزی 
هـای آتی را متناسـب بـا آن تدوین نمـود. در روند تدویـن و تصویب 
قوانیـن مـی بایسـت تبییـن درسـتی از نیـاز هـای جمعیتـی صـورت 
بگیـرد. هـم چنیـن بـا توجـه بـه تفـاوت هـای  فرهنگـی ، اقلیمی و 
تراکـم مناطـق مختلف کشـور تدویـن قوانیـن  و اجـرای آن ها باید 

ناظـر بـر ایـن تفاوت هـا نیز باشـد.

بایـد توجـه داشـت مسـئله جمعیت به شـدت به مولفـه هـای اقتصادی، 
فرهنگـی و اجتماعـی وابسـته اسـت بنابرایـن در تدویـن طـرح های 
جمعیتـی نبایـد از مولفـه های زیر سـاختی غفلت کـرد. در این خصوص 
اسـتفاده از ظرفیـت نهادهـای فرهنگی و به ویژه صدا و سـیما و بسـیار 

ضروری و راهگشاسـت.
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باتوجــه بــه اینکــه تغییــر نگــرش هــا منجــر بــه تغییــر رفتــار مــی 
شــود،  شــما مؤلفــه هــای تاثیــر گــذار در نگــرش خانــواده دربــاره 

فرزنــدآوری را چــه مــی دانیــد؟ 

ایــن بحــث بســیار مفصلــی اســت. در حقیقــت بنده بــرای جــواب دادن 
بــه این ســوال، بــرای مثــال حداقــل یــک کارگاه چنــد روزه برگزار 
میکنــم. چــون عقیــده دارم کــه همــه میدانیــم کاهــش فرزنــد و میــل 
کمتــر بــه فرزنــد، یکســری علــت دارد. و اینهــا، یعنــی آن علــل و 
عوامــل فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و هــر چــه کــه هســت، یــک 
عمــق پارادایمــی و گفتمانــی دارنــد کــه در آن عمــق، تغییــر اتفــاق 

افتــاده اســت. حــاال اگــر بخواهم بــه شــکلی تئوریــک، کلیــت آن را 
بگویــم، ایــن اســت کــه نگاه هــا رفتــه اســت بــه ســمت فردگرایــی 
ــع  ــی و سکوالریســم بطــوری کــه در آن مناف اومانیســتی و لذتجوی
ــی. و  ــی- اجتماع ــع گروه ــه مناف ــود ب ــح داده میش ــردی ترجی ف
ــد را در  ــای جدی ــک فض ــا ی ــرای م ــتان، ب ــن داس ــه ی ای مجموع
ــه  ــودش هم ــا خ ــدرن ب ــی م ــبک زندگ ــی س ــم زده؛ یعن ــه رق جامع
ــاده اســت. خــب حــاال چــه  ــاق افت ــن اتف ــد ای ــا را آورده و بع اینه
کنیــم؟ آیــا میتوانیــم سکوالریســم را تبدیــل کنیــم بــه یــک نــگاه 
توحیــدی؟ ایــن، در ایــن ســطح نمیتوانــد اتفــاق بیفتــد. یعنــی راجع 
ــاق  ــر اتف ــطحی تغیی ــه س ــه در چ ــی اینک ــم ول ــث میکنی ــه آن بح ب

زینب فرحزادی - دانشجوی جامعه شناسی

»
 خلق استعاره های جدید و الگوهای متکثر،

راه حل بحران جمعیتی ایران

دکتر مریم اردبیلی، پزشک، دارای تحصیات دکترای آیندهپژوهی و کنشگر حوزه مسائل زنان، خانواده و جمعیت است. درباره این فعال اجتماعی 
باید اشاره کرد که متولد سال 1353 و مادر 5 فرزند هم هستند و تاکنون سمتهای دولتی و غیردولتی زیادی داشته اند. گفتگوی ما با خانم اردبیلی 
در مرکز پژوهشهای مجلس بود، جایی که او و همکارانش بر روی طرح جدید جمعیت مجلس کار میکنند. از او درباره انگاره های ذهنی جامعه 
و سیاستهای جمعیتی اجرا شده و راه  حل های بحران جمعیتی ایران پرسیدیم و ایشان نیز برای ما درباره لزوم تغییر پیش فرض واستعاره ها برای 

قشرهای مختلف و ایجاد الگوهای متکثر توضیح دادند.
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ــی  ــن گاه ــد، م ــدآوری میگیرن ــه فرزن ــم ب ــردم تصمی ــد و م می افت
ــگاه کننــد  میگویــم مــردم نمی نشــینند میزگــرد شــبکه چهــار را ن
و تصمیــم بگیرندکــه بچــه بیاورنــد یــا نــه. نگــرش مــردم اومانیســتی 
باشــد یــا نــه، یــک اســتعاره و روایتــی کــف ذهنشــان ایجــاد شــده 
اســت کــه تصمیماتشــان را براســاس آن شــکل میدهنــد و مطلــوب یــا 
نامطلــوب بــودن یــک قضیــه بــر اســاس ذائقــه مــردم و در آن ســطح 
ــه  ــد ب ــوم فرزن ــته مفه ــال در گذش ــرای مث ــه اســت. ب شــکل گرفت
ــم  ــتعاره هایی ه ــود. و اس ــت ب ــدرت و هوی ــروی کار، ق ــای نی معن
ــت، برکــت  ــور چشــم اس ــه ن ــا آنک ــم مث ــدا میکردی ــرای آن پی ب
خانــه اســت، عصــای دســت اســت. ایــن اســتعاره ها بــه مــرور تغییــر 

ــق  ــه ســمت مصادی ــدا کــرد ب پی
ــه  ــه فاجع ــه بچ ــروزی آن ک ام
اســت، مصیبــت اســت و دســت و 
ــد کمتــر، زندگی  پا گیــر. فرزن
بهتــر از شــعارهایی بــود کــه این 
کــرد  جابه جــا  را  اســتعاره ها 
ــر  ــی بدت ــروز، شــرایط خیل و ام
ــت. ــعار اس ــن ش ــوای ای  از محت

خــب، حــال مــا میخواهیــم 
ــا  ــم. م ــاد کنی ــر ایج ــه تغیی ک

ــم.  ــم میدانی ــی آن را ه ــتیم، مبان ــی نیس ــای خوب ــه ج ــم ک میدانی
ــن  ــی ای ــد، یعن ــاق نمیافت ــی اتف ــه راحت ــا ب ــر اص ــن تغیی ــا ای ام
ــا  ــده ی م ــرای آین ــود ب ــن ش ــد جایگزی ــه بای ــی ک ــتعاره های اس
ــل  ــارد، قب ــود بی ــه وج ــدآوری ب ــرای فرزن ــی ب ــک مطلوبیت و ی
ــنی  ــروه س ــر و گ ــا آن قش ــب ب ــه متناس ــت ک ــز الزم اس از هرچی
ــه  ــما ب ــال ش ــرای مث ــد. ب ــاوت باش ــب، متف ــگ مخاط و فرهن
ــه  ــای ک ــداد بچه ــه ازای تع ــه ب ــد ک ــن بگویی ــم متدی ــک خان ی
ــول  ــا متح ــود، او واقع ــر میش ــور نزدیکت ــالهای ظه ــاورد، س می
 میشــود. امــا شــما بــرای کل جامعــه نمیتوانیــد ایــن کار را بکنیــد. 
مثــا بــه یــک نفــر دیگــر بــا تصویــر فرزنــد مــن و منفعــت فــردی 
ــوی،   ــا میش ــودت تنه ــاوری خ ــد نی ــه فرزن ــه اگ ــی ک ــد بگوی بای
ــا  ــر مث ــده دیگ ــک ع ــی؟ ی ــه میکن ــی چ ــا تنهای ــالمندی ب در س
ــرد.  ــی گی ــرار م ــر ق ــان مدنظ ــواده برایش ــد خان ــوم فرزن مفه
ــرم  ــی و گ ــواده ات صمیم ــی خان ــت  میخواه ــد گف ــا بای ــه آنه ب
ــات  ــالگی و اختاف ــل س ــای چه ــن بحران ه ــه ی ای ــود؟ هم ش
ــتند.  ــد هس ــک فرزن ــه ت ــت ک ــانی اس ــرای کس ــوهرها ب زن و ش
ــت. ــده اس ــت ش ــم ثاب ــا ه ــای دنی ــه ج ــوع در هم ــن موض  ای

یــک نــگاه قدیمــی هــم بــود بــه  نــام فرزنــد خانــدان. ایــده فرزنــد 
ــده  ــت زن ــم خاندان ــی اس ــر نمیخواه ــه مگ ــت ک ــدان میگف خان
ــد؟  ــه نمی آوری ــرا بچ ــه چ ــک زوج ک ــد کم ــه می آمدن ــد؟ هم بمان
میخواهیــد خانــدان مــا منقــرض شــود؟ ایــن مســئله معنــی داشــت 
بــرای مــردم، امــا االن کمتــر دارای معنــی اســت. البتــه کمــاکان 
در شــهر هــای کوچــک، قبایــل، اقــوام یــا گروههایــی ایــن مبحــث 

ــا دارد.  معن

مدتــی پیــش در گیــان بــودم. آمــار بــاروری در گیــان افتضــاح 
اســت. مثــا اگــر مــا اآلن تــرس از نــرخ بــاروری زیــر 1/5 داریــم، 

در آنجــا آمــار 1/1 اســت. مــا از پارســال رفتیــم زیــر نرخ رشــد یک 
درصــد، نــرخ آنهــا اآلن 0/4 درصــد اســت. بــه آنهــا گفتــم چیــزی 
کــه مــن امــروز همــه ایــران را از آن میترســانم، شــما االن در همــان 
نقطــه ایــد و بــه وضــوح میتــوان بــه آنها گفــت کــه شــما میخواهید 
 قــوم گیلــک منقــرض بشــود؟ ایــن حرفهــا بعضــی را تــکان میدهــد.

یــک تصویــر و مــدل دیگــر عــاوه بــر مــوارد گفتــه شــده هم هســت 
کــه مــن بــه آن میگویــم فرزنــد جامعــه و دولــت. اینهــا هرکــدام 
یــک تیــپ اســتعاره هســتند بــرای مخاطــب خــاص خودشــان. مثــا 
ــرد  ــک خ ــه ی ــه ب ــه جامع اینک
ــه  ــاره اینک ــد درب ــی برس جمع
ــور  ــاق در کش ــن اتف ــر ای در اث
مــا تعــادل ســنی بهــم میخــورد، 
باالنــس جمعیت نیــروی کار  بهم 
ــرفت  ــردش و پیش ــورد، گ میخ
جامعــه، سیســتم بازنشســتگی، بیمه 
و بســیاری از مســائل دیگــر، همه 
دچــار چالــش میشــوند. جامعــه و 
ــا  ــس م ــد پ ــم میگوین ــت ه دول
بایــد یــک کاری بکنیــم. میگوینــد کــه خــب مــا امتیــاز و مشــوق 
ــول  ــزان پ ــن می ــد، ای ــه بیاورن ــر بچ ــا اگ ــه خانوادهه ــم ک بدهی
ــدآوری  ــه فرزن ــویق ب ــتهای تش ــان سیاس ــپ هم ــا تی ــم. تقریب میدی
کشــورهای اروپایــی. مــا هــم همین مــدل را اجــرا کردیــم و اآلن در 
قانــون جمعیــت هــم تعــداد زیــادی از ایــن جنس بندهــا وجــود دارد. 
البتــه بــرای مــا دو ظرافــت دارد. اول ایــن اســت کــه مــا میافتیــم 
ــد.  ــردم میخواهن ــه م ــوق هایی ک ــد مش ــه رش ــیر رو ب ــک س در ی
ــا ســه مشــوق بچهــدار میشــوند، بعــد دوســه ســال  یعنــی امــروز ب
دیگــر میگوینــد خــب حــاال اگــر دولــت مشــوقها را زیــاد کــرد، 
مــا بچــه دار میشــویم. ســطح توقــع میــرود بــاال و شــما مــدام بایــد 
باالتــر ببــری. درواقــع مــا در یــک بــازار جهانــی رقابــت میافتیــم 
ــران  ــدآوری در ای ــد فرزن ــد میگوین ــازاری. بع ــای ب ــا قاعده ه ب
ــت  ــت در رقاب ــما آنوق ــارزد. ش ــورها نمی ــر کش ــه دیگ ــبت ب نس
میخواهــی چــه بگویــی؟ واقعــا مــا نمیرســیم بــه پــای مشــوق هــای 
برخــی کشــورها. میخواهــم بگویــم بیــش از حــد پررنــگ کــردن 
ــه نظــر میرســد  ــاک اســت. گرچــه اآلن ب ایــن موضــوع هــم خطرن

ــی اســت. کــه چــه کار خوب

تنها راه حلی که این روزها بیش از هرچیز مدنظر است... 

بلــه. و یــک انگارهــی دیگــر هــم هســت کــه همــان ظرافــت دومــی 
اســت کــه گفتــم مــدل اجرایــی مــا را مــورد خطــر قــرار میدهــد. 
اســم آن را مــن گذاشــته بــودم فرزنــد جمهــوری اســامی امــا حــاال 
تعدیلــش میکنــم بــه فرزنــد حاکمیــت. ایــن بدتــر اســت. یعنــی مــن 
مشــوق کــه میــدم هیــچ، حوزههــای علمیــه و بقیــه نهادهــای ممکــن 
هــم همــه بیاینــد و تشــویق کننــد کــه فرزنــدآوری افزایــش پیــدا 
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــود اینک ــه اش میش ــت خاص ــد. در نهای کن

مردم نمینشینند میزگرد شبکه چهار را نگاه کنند و 
تصمیم بگیرندکه بچه بیاورند یا نه. 

نگرش مردم اومانیستی باشد یا نه، یک استعاره و 
 روایتی کف ذهنشان ایجاد شده است 

که تصمیماتشان را براساس آن شکل میدهند.
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میخواهــد! جمهــوری اســامی بچــه مــن را بــرای دفــاع از مــرزش 
ــم  ــن نمیخواه ــس م ــب پ ــاز دارد. خ ــه نی ــه و چ ــش و چ و قدرت
ــوری  ــدرت جمه ــظ ق ــرای حف ــد ب ــرا بای ــن چ ــاورم! م ــه بی بچ
ــد. ــاورم؟ اصــا یــک گارد اجتماعــی ایجــاد میکن  اســامی بچــه بی

یــک مفهــوم زیبایــی هســت کــه در قشــر متدیــن جــواب میدهــد؛ 
ــرای آینــده  ــرای امــت اســام، ب ــدی را ب ــد امــت. مــن فرزن فرزن

شــیعه، بــرای ظهــور دارم بچــه بدنیــا مــی آورم. حــدودا 7 ســناریوی 
ــله  ــک سلس ــا ی ــدام از اینه ــر ک ــه در ه ــت ک ــد هس ــده فرزن آین
ــد.  ــواب میده ــود، ج ــب خ ــر مناس ــرای قش ــه ب ــت ک ــتعاره هس اس
االن در شــمال شــرق تهــران ســناریوی فرزنــد مــن جــواب میدهــد. 
ــن،  ــد م ــا فرزن ــدارد ام ــا ن ــان معن ــدر برایش ــی آنق ــوق دولت مش
ادامــه ی مــن، برایشــان معنــی میدهــد. و در قشــری دیگــر، مدلــی 
ــرد.  ــاد ک ــان ایج ــود برایش ــا میش ــی از اینه ــی ترکیب ــر و حت  دیگ
نمیشــود گفــت کــه همــه بــا انــگاره ی نگــرش توحیــدی و آینــده 

جهــان اســام بچــه بیاوریــد، خــب نمیآورنــد!

 اینهــا در هــم گــره میخــورد و مــن فکــر میکنــم اینجــور نیســت 
ــت.  ــمند اس ــت ارزش ــد ام ــوم فرزن ــط مفه ــه فق ــم ن ــا بگویی ــه م ک
بخاطــر اینکــه خــود فرزنــد، می آیــد و خانــواده را تقویــت 
میکنــد، ســبک زندگــی را تغییــر میدهــد. بــرای مثــال زوج جوانــی 
ــدا  ــان خ ــتند، ناگه ــزده هس ــی غرب ــه خیل ــد ک ــر بگیری را در نظ
یــک ســه قلــو گذاشــته در دامنشــان. اصــا زندگــی اینهــا عــوض 
ــر  ــی نزدیکت ــی و دین ــی بوم ــبک زندگ ــه س ــش ب ــود، مدل میش
میشــود. چــون اینهــا حواسشــان هســت ســاعت خوابشــان کــی باشــد، 
چــه چیــزی میبیننــد، چــه چیــزی میشــنوند، خیلــی دقتشــان بــاال 
ــه  ــواده و جامع ــدآوری، خان ــود فرزن ــم خ ــم بگوی ــرود. میخواه می
ــد  ــا از همــه ی ایــن مدل هــا بای ــرای همیــن م ــد. ب را تربیــت میکن
بتوانیــم فرزنــدآوری را افزایــش بدهیــم. مخصوصــا اینکــه فرصتمــان 
هــم بــرای جبــران تعــادل هــرم ســنی کشــور کــم اســت و بایــد از 

ــا وارد شــویم. ــن راه ه ــه ی ای هم

یــک کارگاه دو تــا ســه روزه در شــیراز داشــتیم چنــد هفتــه پیــش 
ــد  ــا آمدن ــد. اینه ــی بودن ــگران فرهنگ ــن دوره کنش ــه  مخاطبی ک
ــم  ــرف زدم و گفت ــاعت ح ــم س ــتند. نی ــت نشس ــه دس ــم ب ــه قل هم
گــروه شــوید و شــروع کنیــد بــه کار. کل رونــد کار از تاریخچــه 
ــا  ــده ت ــه آین ــکل دهنده ب ــا ش ــه ای ت ــل الی ــا تحلی ــی ت ــا علت یاب ت
کشــف اســتعاره تــا اینکــه روی چــه گــروه مخاطــب و اســتعاره هایی 
میخواهنــد کار کننــد و پــروژه را خودشــان انجــام دادنــد و در انتها 
ــود و  ــان ب ــرای خودش ــه ب ــتند ک ــای داش ــان پروژه ــا خودش واقع

هیــچ جــای دیگــری در دنیــا چنیــن پروژهــای بــرای فرزنــدآوری 
ــد  ــد کــه آن را اجــرا کنن ــا ســفت رفتن ــود.  واقع ــف نشــده ب تعری
ــه  ــا را ب ــه ی پایلوت ه ــه نتیج ــد ک ــر بیایی ــاه دیگ ــد دو م وگفتن
ــا  ــد. م ــد بیفت ــاق بای ــن اتف ــم ای ــم بگوی ــم. میخواه ــما بگویی ش
ــم.  ــق کنی ــی را خل ــتعاره های ــم، اس ــوآوری کنی ــه ن ــم ک مجبوری
نمیتوانیــم پیــچ تاریــخ را بــه عقــب برگردانیــم و بگوییــم بــا همــان 
حرف هــا دوبــاره بچــه دار شــوید. امــروز بــه هیــچ زنــی نمیتوانــی 
بگویــی کــه زنــان را همیــن بــس بــود یــک هنــر، بشــینند و زاینــد 
شــیران نــر. خــودش میخواهــد بــرود درون جامعــه و غــرش کنــد. 
اینهــا دیگــر خیلی هایشــان برانگیزاننــده نیســت، شــاید بشــود یــک 
ــه. مــا بایــد  بخــش هاییشــان را احیــا کــرد ولــی عمــده  آنهــا را ن
ــم و آن  ــد کنی ــتعاره جدی ــق اس ــد، خل ــه ی جدی ــاد ذائق ــرای ایج ب
خلــق اســتعاره جدیــد را متناســب بــا اینکــه گــروه مخاطــب مــا چه 
کســی اســت و در چــه ادبیاتــی ذهنــش تحریــک میشــود . بعــد بــر 
مبنــای آن اســتعارهای کــه خلــق کردیــم، برویــم ببینیــم حــاال چــه 
پروژهــای ایــن اســتعاره را میــاورد پیــش چشــم مخاطــب. رســانه، 
ــند و  ــم باش ــد مه ــی میتوانن ــات و... خیل ــر، ادبی ــازی، هن ــم س فیل
 خیلــی پروژههــای دیگــر هــم هســت کــه بتواننــد ایــن را کار بکنند.

ــه متدینیــن میخــورد. کــه البتــه همیــن  ــد امــت بیشــتر ب آن فرزن
ــودش دارد.  ــالمندی خ ــه س ــمی ب ــه چش ــم گوش ــن ه ــرد متدی ف
گوشــه چشــمی بــه اینکــه خانــواده خــودش گــرم و صمیمــی بشــود 
دارد. حــاال درســت اســت کــه میگویــد مــن بــرای ظهــور دارم بچــه 

مــی آورم ولــی ایــن یــک ترکیبــی از اینهــا اســت.

ــش  ــر بی ــما اگ ــی ش ــت. یعن ــض اس ــم متناق ــا ه ــی از آنه ــا بعض  ام
ــای  ــا ج ــی اص ــت کن ــت را تقوی ــد حاکمی ــناریوی فرزن ــد س از ح
ــه  ــد جامع ــواده و فرزن ــد خان ــناریوی فرزن ــه س ــکل گیری ب ش
نمیدهــی در واقــع آنهــا را ســرکوب میکنــی و نتیجــه ایــن منفــی 
ــن  ــود و ای ــت ش ــناریو درس ــر آن س ــه اگ ــود. درحالیک ــد ب خواه
ســناریوها بیاینــد درکنــار آن، اینهــا یــک کمکــی اســت در جهــت 
ــل  ــد دلی ــن چن ــه ای ــد ب ــه میخواهن ــتند ک ــی هس ــا مردم آن. مث
ــاز  ــک امتی ــد و ی ــی میکن ــک کمک ــم ی ــت ه ــوند، دول ــدار بش بچه
ــک  ــرای ی ــا ب ــد. ام ــاد میکن ــی را زی ــرمایه اجتماع ــد و س میده
ــه  فــردی کــه میگویــد مــن نمیخواهــم بچهــدار بشــوم و دولــت ب
مــن القــا میکنــد و گاهــی هــم محدودیــت ایجــاد میکنــد کــه بایــد 
ــی اصــا وجــه ی ســلبی و  بچهــدار بشــوی، ایــن تیــپ مــواد قانون
ــم  ــر را ه ــناریوهای دیگ ــکل گیری س ــن، ش ــد. و ای ــی دارن منف

ــد. ــف میکن تضعی

ــتعاره  ــر اس ــا، بحــث تغیی ــت راه حــل ه ــب اهمی ــس شــما در ترتی پ
ــس از  ــی را پ ــی و قانون ــه اول و ایجــاد تســهیات مال ــا را در رتب ه

ــد؟ ــی بینی آن م

ــزی  ــه ری ــه برنام ــد جداگان ــر حیطــه بای ــرای ه ــد ب بنظــرم می آی
و فکرکــرد و بعــد تــار و پــود اینهــا را درهــم تنیــد کــه مــا یــک 
ترکیــب عــام شــمولی داشــته باشــیم یعنــی یــک مجموعــه از پــروژه 
هــا و ایــده هــا و اســتعاره هــای مــا کــه یــک شــاملیت خوبــی در 

جامعــه ایجــاد کنــد.

ما مجبوریم که نوآوری کنیم، استعاره هایی را خلق کنیم.  
امروز به هیچ زنی نمیتوانی بگویی که زنان را 

همین بس بود یک هنر، بشینند و زایند شیران نر. 
خودش میخواهد برود درون جامعه و غرش کند. 
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شـما راه تغییـر گفتمـان هـای اصلـی و اساسـی و ریشـه ای را هـم در 
همیـن حرکـت از اسـتعاره هـا به سـمت الیه هـای عمیق تـر میدانید؟

گفتمـان چطـور تغییر میکنـد؟ مـن میگویم جنـس تغییـر گفتمان از 
همیـن اسـت. دال گفتمانی و دال هـای پیرامونی را پیـدا میکنید و بعد 
میگوییـد مـن میخواهم ایـن را عوض کنـم. حاال چطـور میتوان عوض 
کـرد؟ من فقـط گفتمـان را در حیطه فرزنـدآوری میگویـم. من فکر 
میکنـم راه حـل در یـک مجموعـه متکثری از ریـز پروژه هایی اسـت 
کـه همه هدفشـان ایـن اسـت کـه آن دال گفتمانـی را ایجـاد بکنند. 
بـه این شـکل فکـر میکنم قابـل تغییر میشـود یعنـی اتفـاق می افتد در 
جامعـه. چـه زمانی میشـود کـه گفتمـان ایجاد بشـه؟ کی میشـود که 
تبدیـل بـه گفتمـان غالـب بشـود و بعد تغییـر ایجـاد کند؟ ایـن باید 
از یـک نقطـه ای شـروع بشـود و یـک کلیـدی دارد. من حـس میکنم  
نقطـه ای کـه مـردم درک میکنند پدیـده را و تصمیم میگیرنـد، آن نقطه 
خیلـی بـه روایـت و اسـتعاره ذهنشـان ربـط دارد. از ایـن جهـت فکر 

میکنـم از آن دریچـه باید وارد بشـویم.

فـراز و نشـیب تغییـر در سیاسـت هـای کنتـرل جمعیت به چـه میزانی 
بر بـاور خانوارهـای ایرانی تاثیر داشـته اسـت؟

ــتر  ــرش را  بیش ــال اخی ــه چندس ــوط ب ــد  و مرب ــتان جدی ــن داس م
ــث  ــر بح ــا درگی ــه م ــالی ک ــا ده س ــت ت ــن هف ــم. ای ــرض کن ع
ــه  ــن الی ــطحی تری ــم از آن س ــتیم، آمدی ــت هس ــش جمعی افزای
ــرف  ــه آن ح ــع ب ــی راج ــذاری. یعن ــه اثرگ ــم ب ــروع کردی ش
ــم  ــه بخواه ــه ای اگ ــل الی ــدل تحلی ــم. در م ــعار دادی ــم، ش زدی
ــم .  ــرار دادی ــدف ق ــخ را ه ــوه ی ــوک ک ــا ن ــان، م ــم برایت بگوی
ــس  ــود، پ ــاد بش ــد زی ــاروری بای ــب ب ــده؟ خ ــم ش ــاروری ک ب
ــن ســادگی اســت! ــه همی ــگار ب ــد. ان ــاد کنی ــاروری را زی  مــردم ب

ــه  ــک الی ــه ی ــد ک ــرگان گفتن ــمندان و خب ــا اندیش ــی از مث بعض
دیگــر هــم دارد. ایــن همــه علتهــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی. 
ــا  ــد. اول مث ــت بکنی ــردم را درس ــادی م ــت اقتص ــما اول وضعی ش
ــاید  ــا ش ــد و... ت ــاد بکنی ــودک ایج ــتدار ک ــه ی دوس ــه جامع اینک
ــت. ــر نرف ــطح فرات ــن س ــود. و از ای ــاد ش ــان زی ــردم تمایلش  م

 یــه عــده  گفتنــد کــه مســئله مــا گفتمــان اســت. گفتمــان جدیــد 
ــرد،  ــن ســطح صــورت بگی ــر در ای ــد تغیی ــرد. بای ــد شــکل بگی بای
مبانــی نــگاه جامعــه و مــردم بــه ایــن موضــوع بایــد تغییــر کنــد. 
ــا ده ســال،  مــن عــرض میکنــم کــه مــا متأســفانه در ایــن هفــت ت
ــه ایــن الیه هــا هــم نرســیدیم.  ــم. ب ــخ ماندهای ــوک کــوه ی در آن ن
حــاال قانــون جمعیــت کــه بیایــد، یــک ذره الیــه دوم علــل اقتصــادی 
ــه. امیــد هســت  ــی هــم ن و فرهنگــی را شــاید تغییــری بدهــد، خیل
ــا  ــش اول م ــدا شــود. چال ــد دیگــر ســروکله اش پی و کــم کــم بای
ایــن بــود کــه مــوادی در آن گنجانــده بشــود کــه موثــر باشــند. 
ــود  ــده نش ــوادی گنجان ــه در آن م ــت ک ــن اس ــان ای االن چالش م
کــه همــه چیــز را بــر بــاد بدهنــد. توقعمــان کمتــر شــده امــا فعــا 
ــا بیســت درصــدی  ــز ده ت ــا ایــن، یــک چی انشــاءاهلل خوشــبینیم. ام

اســت.

  این هفت تا ده سالی 
 که ما درگیر بحث

  افزایش جمعیت هستیم، 
 آمدیم از آن سطحی ترین الیه
 شروع کردیم به اثرگذاری. 

 یعنی آمدیم راجع به آن 
 حرف زدیم
شعار دادیم.

  در مدل تحلیل الیه ای 
 اگر بخواهم بگویم برایتان

  ما نوک کوه یخ را
 هدف قرار دادیم . 

 باروری کم شده؟ 
 خب باروری باید زیاد بشود،

 پس مردم باروری را زیاد کنید.

  انگار به همین سادگی است!
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ــر  ــت تغیی ــه حاکمی ــدی ک  در ح
ــه  ــبت ب ــودش را نس ــم خ پارادای
جمعیــت اعــام کــرده اســت.. 
ــد کــف جامعــه  اصــل واقعیــت بای
ــد.  ــاق بیفت ــردم اتف ــطح  م و درس

ــش  ــد نق ــی بای ــگران فرهنگ کنش
میخواهــم  و  کننــد  آفرینــی 
ــر  ــه تغیی ــه ای ک ــم آن الی بگوی
ــد،    ــده کن ــتعاره ها را زن ــن اس ای
مثــا حتــی در الگوســازی، بــرای 
ــد و  ــریف آمدن ــادران ش ــال م مث
ــن  ــا ای ــن ت ــدند. و ای ــه دار ش بچ
مرحلــه خــوب اســت. ایــن انــگاره 
فرزنــدآوری  کــه  میشــکند  را 
مــادر را از بیــن میبــرد و یــا 
ــادر  ــکوفایی م ــوی ش ــد جل فرزن
ــد  ــوی رش ــا جل ــرد و مث را میگی

ــد. ــال باش ــه فع ــذارد در جامع ــرد و نمیگ ــتعدادهای زن را میگی اس

ــی  ــما وقت ــب ش ــد. خ ــتعاره دارن ــک اس ــا ی ــدام از اینه ــب هرک  خ
میگوییــد مــادران شــریف، یکــی از ایــن انگاره هــا را شکســتید کــه 
فرزنــدآوری بــا شــکوفایی تناقــض نــدارد. امــا وقتــی بــه مــادران 
ــه  ــتر بچ ــه بیش ــه و هرچ ــینی در خان ــد بنش ــد بای ــریف میگویی ش
ــاره داریــد آن انــگاره را زنــده میکنیــد. مــن  بیــاوری، اینجــا دوب
بــه ایــن بچــه هــا گفتــم ببینیــد شــما مــادران شــریفید، هنــر شــما 
ــف  ــما متوق ــکوفایی ش ــد ش ــت کنی ــردم ثاب ــه م ــه ب ــت ک ــن اس ای
نمیشــود بــا مــادری. شــما نیامدیــد بــه مــردم ثابــت کنیــد مثــا 15 
ــا  ــد، ی ــت کنی ــد ثاب ــر اســت، شــما آن را بای ــا بچــه امــکان پذی ت
الگوهــای دیگــری کــه مطــرح میشــود. مــن خــودم بــرای مثــال 
تجربــه دارم، وقتــی کــه مثــا ســالهای پیــش میرفتــم در اســتانهای 
مختلــف و صحبــت میکردیــم، روی قشــر مــادر تحصیــل کردهــای 
کــه میترســید اگــر فرزنــدی بیــاورد دیگــر همــه مســیرش متوقــف 
ــم. ــته باش ــتم داش ــوب میتوانس ــر خ ــه اث ــتم ک ــود، میدانس  میش

ــدل  ــری م ــر قش ــت. ه ــدنی اس ــه ش ــود ک ــان میش ــا باورش  اینه
ــد  ــو. و بع ــت جل ــد رف ــا مــدل خــودش هــم بای خــودش را دارد و ب
ــد  ــی نبای ــرد. یعن ــاط ک ــی احتی ــد خیل ــم بای ــو ه ــی الگ در معرف
یــک تــک الگــوی ســوپرزن شــما معرفــی کنیــد. مدلــی کــه همــه 
ــی  ــکار را خیل ــان این ــت. آقای ــدنی نیس ــت و ش ــتناء اس ــد اس بگوین
میکننــد، یــک فرمــول واحــد میچیننــد بــرای خانمهــا و میگوینــد 
کــه فقــط ایــن. همیــن بــاش. ایــن نمیشــود، یعنــی نیــاز اســت بــه 
یــک تنــوع و تکثــری از الگــوی های زیبــا و مطلــوب و خواســتنی.

 یــک خانمــی هنرمنــد اســت بــا دو بچــه، یــه خانــم اســتاد دانشــگاه 
ــته  ــود داش ــر وج ــد متکث ــا بای ــه اینه ــه و... هم ــه بچ ــا س ــت ب اس
ــد  ــی بای ــه تیپ ــند، هم ــی باش ــزب الله ــد ح ــم نبای ــه ه ــند. هم باش

باشــند. کــه مــردم باورشــان 
ــر  ــره اگ ــن باالخ ــه م ــود ک بش
ــبیه  ــا ش ــتم ام ــبیه نیس ــه او ش ب
ــک  ــا ی ــتم و مث ــی هس ــن یک ای
حرکــت بکنــم، تیــپ ایــن میشــوم 
ــم.  ــو میزن ــن جل ــی از ای ــا حت ی
ــوع  ــا موض ــر ب ــوری راحتت اینج
کنــار میآینــد. در ایــن الیــه کــم 

کار کردهایــم. 

در ایــن مســیر تغییــر پیــش فــرض 
ــگاره هــا، تغییــر اســتعاره  هــا و ان
ــر،  ــای متکث ــاد الگوه ــا و ایج ه
ــی  ــف حکومت ــای مختل ــه ه الی
نخبــگان،  قانون گــذار،  و 
ــا  ــدام ت ــر ک ــان و ...، ه فرهنگی
ــور  ــد؟ چط ــهم دارن ــد س ــه ح چ
بایــد تقســیم مســئولیت  کــرد بیــن 

ــا؟ ــن ه ای

در الیــه هایــی کــه مــن گفتــم، هرکــدام بازیگــران خاص خودشــان 
را دارنــد. مثــا حیطــه مطبوعــات و اخبــار و رســانه ها حیطــه اول آن 
اســت، آن آکادمــی حــوزه و جاهایــی کــه پژوهــش میکننــد، علــت 
ــت  ــد، سیاس ــش میدهن ــه دوم را پوش ــا الی ــد تقریب ــا را درمیآورن ه
ــاظ  ــه لح ــه ب ــی ک ــور. متفکرین ــا همینط ــم تقریب ــر ه ــذار و مدی گ
ــا  ــناس ی ــه ش ــد جامع ــا مانن ــد مث ــی میکنن ــه را بررس ــی جامع مبان
فیلســوف اجتماعــی یــک ســطح و یــا کســانی کــه بررســی میکننــد 
کــه گفتمــان چطــور شــکل گرفتــه اســت، چطــور میشــود تغییــرش 
داد، ســطح دیگــر. امــا در ســطح اســتعاره، گرچــه بایــد آن ســطوح 
ــدی،  ــر ج ــک بازیگ ــم ی ــر میکن ــن فک ــا م ــک ام ــد کم ــم بیاین ه
ــی  ــگران فرهنگ ــد کنش ــر و بع ــای هن ــپس حیطه ه ــت، س ــانه اس رس
کــه در ایــن ســطح امــکان تاثیــر دارنــد و خلــق تصویــر و اســتعاره 
برایشــان مقــدور اســت. در همــه ســطح کار، همــه بایــد کمــک کنند، 
در یــک الیــه هــم نمیتوانیــم بمانیــم. همــه چهــار الیــه باهــم بــا یــک 

رفــت و برگشــت منطقــی بایــد فعــال باشــند تــا اتفــاق بیفتــد. 

علــت  کاهــش نــرخ بــارری و ترویــج تــک فرزنــدی را فقــط تغییــر 
نگــرش و بــاور خانــواده هــا مــی دانیــد و یــا سیاســت های تشــویقی 

و تســهیاتی هــم راهبــرد قابــل تاملــی در ایــن بــاره مــی باشــد؟

ببینیــد همــه ملتهــای دنیــا، یــک زمانــی و در یــک مقطعــی افزایــش 
ــدرت  ــت و ق ــروی کار و هوی ــود  و نی ــت ب ــان مزی ــت برایش جمعی
خانــواده و اســم و رســم پدیــد میــآورد، هــم بــرای پــدر و هــم برای 
مــادر یعنــی بــرای مــادری کــه مــادر شــش تا پســر بــود یــک ابهت 
ــا یــک  ــد نداشــت ی ــا مــادری کــه فرزن دیگــری وجــود داشــت ت
 فرزنــد دختــر داشــت، پســر بــودن و ذکــورش هم بــاز تاثیر داشــت .

فضــای مدرنیتــه آمــد همــه ایــن را بهــم زد. نــه اینکــه بگوییــم فقــط 
ــدرن  ــی م ــاب کم ــل از انق ــز قب ــا نی ــور م ــی کش ــا، ول ــرای م ب

شما مادران شریفید، هنر شما این است که به مردم 
ثابت کنید شکوفایی شما متوقف نمیشود با مادری. 

شما نیامدید به مردم ثابت کنید مثا 15 تا بچه 
امکان پذیر است، ده تا بچه امکان پذیر است.
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ــز  ــان چی ــن می ــد و در ای ــم آم ــگیری ه ــزار پیش ــی اب ــد و حت ش
دیگــری هــم اضافــه شــد و ایــن، فنــاوری کنتــرل بــاروری بــود. 
ــتفاده و  ــواد اس ــاروری، س ــرل ب ــاوری کنت ــه فن ــا ک ــای دنی هرج
ــاروری طبیعــی جوامــع را تبدیــل  فرهنــگ اســتفاده از آن آمــد، ب
ــه  ــردم »هرچ ــل از آن، م ــا قب ــی ت ــاروری ارادی. یعن ــه ب ــرد ب ک
ــن  ــال س ــه 30 س ــی در فاصل ــد. یعن ــد« بودن ــوش آی ــد خ ــش آی پی
ــود  ــی ب ــاروری قطع ــا 45 ســال، ب ــار بیــن 15 ت ــق آم ــاروری طب ب
ــی  ــزار طبیع ــک اب ــا ی ــا ب ــاال بعضیه ــد. ح ــش می آم ــه پی و هرچ
ــد کمــی کمتــر یــا زیادتــرش بکننــد ولــی واقعیــت  ســعی میکردن
ایــن بــود کــه ایــن خانــم در طــول ایــن مــدت زایمــان می کــرد 
ــدند.  ــه می ش ــوع مواج ــن موض ــا ای ــدند و ب ــم می ش ــه دار ه و بچ
ــم  ــگ ه ــن فرهن ــه ای ــدای از اینک ــد، ج ــاوری آم ــه فن ــی ک وقت
بعــد از آن وارد شــد، مــا بعــد از انقــاب در طــی داســتان کنتــرل 
ــاط روســتاهایمان رســاندیم  ــا اقصــی نق ــاوری را ت جمعیــت، ایــن فن
و فرهنــگ اســتفاده از آن را هــم ایجــاد کردیــم. یعنــی مــا ســواد 

ــی  ــاوری را ناگهــان در حــد نهضــت ســواد آموزیمــان یعن ــن فن ای
تــا حــدود 90 درصــد در جامعــه ایجــاد کردیــم کــه چطــور از ایــن 
تکنولــوژی اســتفاده کنیــم. ایــن باعــث شــد مــا ناگهــان از جامعهای 
ــاری  ــاروری اختی ــه ب ــه ک ــه جامع ــت ب ــی داش ــاروری طبیع ــه ب ک
دارد تبدیــل شــدیم و وقتــی ایــن اتفــاق میافتــد دیگــر غیــر قابــل 
ــه ای  ــود جامع ــا نمیش ــای دنی ــچ ج ــز و هی ــت و هرگ ــت اس برگش
ــی.  ــاروری طبیع ــه ب ــردد ب ــاری دارد، برگ ــاروری اختی ــه ب  ک
ــی،  ــی تشــویق کن ــی اگــر بخواه ــد از آن حت ــما بع ــی ش ــن یعن ای
ــه ســمت مثــًا یــک بچــه یــا دو  بایــد اراده هــای اینهــا را ببــری ب
بچــه و ســه تــا. شــما دیگــه بــاروری طبیعــی نــداری کــه بگویــی 
مــن رهــا مــی کنــم، بجــز مثــا بعضــی جوامعــی کــه هنــوز بــدوی 
تــر هســتند. شــما فــرض کنیــد در داســتان گــذار جمعیتــی جهــان، 
ــطح  ــاال، س ــرود ب ــطحش می ــاه س ــود، رف ــرل میش ــر کنت مرگ ومی

ــت  ــد و جمعی ــاق اول میافت ــت اتف ــاال ودرنهای ــرود ب ــت می بهداش
ــر  ــات و تغیی ــر اتفاق ــد از آن در اث ــد. و بع ــدا میکن ــش پی افزای
ــد. ــدا می کن ــش پی ــاروری کاه ــه ارادی، ب ــی ب ــاوروری طبیع  ب

امــروز حتــی تصــور نــرخ بــاروری کــه در کشــورها بــوده بــرای 
مــا ســخت اســت، باورپذیــر نیســت کــه دهــه 60 ، کــه خیلــی هــم 
ــان 7  ــول زندگی ش ــور در ط ــن کش ــای همی ــت، خانم ه دور نیس
ــور  ــم بط ــد. آن ه ــرورش میدادن ــد و پ ــا می آوردن ــه دنی ــه ب بچ
متوســط و روتیــن و نــه ماکزیمــم. و ایــن عــدد االن رســیده اســت 
 بــه 1/7 و 1/6 و در همــه کشــورها ایــن عــدد آمــده اســت پاییــن.

در کشــور مــا چــه اتفاقــی افتــاد؟ دو تــا ســه اتفــاق باهــم رخ داد؛ 
مــدرن شــدن جامعــه، آمــدن فنــاوری و بــه نحــوی الزامــی کــردن 
آن و آوردن ســواد فنــاوری همــراه بــا خــودش. ایــن دو ســه چیــز 
ــک  ــه ی ــریعترین و رتب ــا س ــا، م ــه آنه ــاد و در نتیج ــم افت روی ه

کاهــش نــرخ بــاروری در جهــان را داریــم. 

یعنــی مثــا ایــن اتفــاق تغییــر از شــش تــا هفــت زایمــان بــه یکــی، 
ــید،  ــول کش ــال ط ــدود 70 س ــا ح ــورهای دنی ــتر کش ــا در بیش دوت
صدســال طــول کشــید امــا بــرای مــا، 10 تــا 15 ســال طــول کشــید. 
ــک  ــم ی ــم بگوی ــید. میخواه ــرعت نرس ــن س ــه ای ــوری ب ــچ کش هی
ــه 60، از  ــه از ده ــداد ک ــت رخ می ــی داش ــه ایران ــی در جامع اتفاق

ــد.  ــوم ش ــار معل ــانه های آن در آم ــال 63، نش ــدود س ح

ــر  ــتگذاری را همه گی ــن سیاس ــم و ای ــتگذاری کردی ــم سیاس آمدی
ــوار  ــت س ــتاهایمان، سیاس ــن روس ــطح دورتری ــا س ــم و ت کردی
ــد  ــم آم ــانه ه ــازی و رس ــگ س ــوزش و فرهن ــه آم ــر قضی ــد ب ش
ــم،  ــا ه ــتگذار م ــرد. سیاس ــاال ب ــرعت را ب ــی س ــک و خیل ــه کم ب
بصــورت خطــی سیاســتگذاری کــرد. ســال 65 در آمــار درآمــد کــه 
ــی  ــدد خیل ــن ع ــت و ای ــد اس ــان 3.9 درص ــد جمعیتم ــرخ رش ــا ن م
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ــی در  ــا یعن ــد مث ــا 4درص ــد تقریب ــر کنی ــت. فک ــده اس تکاندهن
ــد،  ــدا میکن ــش پی ــور افزای ــک کش ــت ی ــد جمعی ــال، 40 درص ده س
ــدی،  ــه صــورت تصاع ــن اینکــه ب ــده اســت. ضم ــکان دهن ــی ت خیل
زیادتــر از 40درصــد میشــده اســت، چیــزی نزدیــک بــه 50درصــد. 
ــال  ــا ده س ــا ت ــی مث ــی 40میلیون ــه ایران ــا جامع ــی االن م یعن
دیگــر، 20 میلیــون بیشــتر میشــدیم و همینطــور ســالهای بعــد. یــک 
ــا  ــا کج ــه ت ــه رخ داد ک ــرای هم ــت ب ــار جمعی ــی انفج ــت تلق حال
ــم  ــت را نمیتوانی ــن جمعی ــروز، همی ــا ام ــت؟ م ــم رف ــش خواهی پی
ــت و... .  ــیفه اس ــه ش ــمان س ــن االن مدارس ــم، همی ــن کنی  تأمی

کــه  شــد  ایــن 
خیلــی  سیاســتگذار 
ــاد  ــا افت ــت و پ ــه دس ب
درحالیکــه اگــر بــه 
نــرخ موالیــد بیشــتر 
ــان  ــد، در هم ــت میش دق
 ،64 تــا   63 ســالهای 
ــاوروی رو  ــرخ ب ــن ن ای
ــده  ــم ش ــد، مای ــه رش ب
بــود. جــواب سرشــماری 
درآمــد،  کــه   65-66
ــل برســد و  ــه تحلی ــا ب ت

مســئله بشــود، 67 شــد مثــا. 68 شــاید در دولــت مطــرح شــد و در 
نهایــت ســال 69، قانونگــذاری آن ابــاغ شــد.

ــک  ــاوروی نزدی ــرخ ب ــن ن ــود؟ ای ــه بش ــون چ ــود در قان ــا ب  بن
ــش  ــه هدف ــع ب ــد، در واق ــاغ ش ــون اب ــی قان ــه 4. وقت ــد ب 7 برس
رســیده بــود امــا دیگــر قانونگــذار کار نداشــت، چشــمانش 
ــیر  ــد ش ــا، مانن ــرت آق ــول حض ــه ق ــو. ب ــت جل ــت و رف را بس
ــاز مانــد. مــا بــه هــدف  ــاز شــد و ب ــا تــه ب آبــی کــه ت
 رســیده بودیــم، دیگــر اینجــا بایــد کمــی ترمــز میزدیــم.

ــه  ــه جنب ــت ک ــتانهایی اس ــی از داس ــن، یک ــه ای ــت ک ــب اس جال
ــت. در  ــم اس ــا مه ــتگذاری واقع ــر سیاس ــی آن ب ــت و منف ــای مثب ه
ــودش  ــی خ ــتر فرهنگ ــه در بس ــت ک ــتی اس ــک سیاس ــا ی ــور م کش
ــده و  ــاد ش ــم ایج ــوادش ه ــش و س ــا آن فرهنگ ــراه ب ــته و هم نشس
ــن  ــه ای ــی ب ــل داده. خیل ــش کام ــور را پوش ــاط کش ــی نق ــا اقص ت
ــم در  ــا نمونه ای ــی م ــد، یعن ــل ش ــی عم ــت عال ــن جه ــت از ای سیاس
ــا از آن طــرف هــم تلخــی داســتان ایــن  ــا در ایــن داســتان ام دنی
اســت کــه گویــا پایــش و ارزیابــی مــا ضعیــف بــوده اســت. پایــش 
ــا  ــه ت ــا اینک ــت. ام ــش اس ــه کاه ــه رو ب ــد ک ــه میفهمیدن ــوده ک ب

ــمندی  ــت، هوش ــدی سیاس ــک زمانبن ــود و ی ــم بش ــد ک ــا بای کج
ــت  ــد جه ــی بای ــت ک ــن سیاس ــه ای ــزار اینک ــرم اف ــت، ن سیاس
ــره. ــن دای ــت در ای ــوده اس ــود ب ــن مفق ــود، ای ــوض بش ــچ آن ع  پی

مــن یــک مقالــه خوانــدم از یــک هنــدی کــه میگفــت مــا میدانیــم 
ــم، امــا حواســمان باشــد کــه  ــاروری را کاهــش بدهی ــرخ ب ــد ن بای
بیــش از حــد اگــر تنــد کاهــش را انجــام بدهیــم، باالنــس جمعیتمــان 
ــی  ــس جمعیت ــه باالن ــع ب ــی در آن موق ــب کس ــورد. خ ــم میخ بهه
ایــران فکــر نکــرده 
بــود و موقعــی هــم کــه 
مشــخص  نشــانههایش 
ــار  ــرخ چه ــه ن ــد ک ش
ــچ،  ــه هی ــه و دو ک و س
ــر دو.  ــم زی ــه بودی رفت
االن 20 ســال اســت کــه 
مــا زیــر نــرخ بــاروری 
1.2 کــه زیــر نــرخ 
جایگزیــن  بــاروری 

ــتیم. ــت، هس اس

 امــا هنــوز قانــون تنظیم 
خانــواده حاکــم اســت. البتــه از وقتــی سیاســتهای کلــی ابــاغ شــد، 
کنــار گذاشــته شــد امــا هنــوز کســی آن را ملغــی نکــرده اســت، 
ــون جمعیــت امســال، ملغــی خواهــد شــد.  ــا باالخــره در ایــن قان ت
ــر  ــا تغیی ــر سیاســتی ب ــن تأخی ــا ای ــی وحشــتناک اســت و تقریب خیل
ــای  ــته و هرج ــابقه نداش ــا س ــای دنی ــچ ج ــت، در هی ــت جمعی وضعی
ــر  ــن، سیاستشــان را تغیی ــاروری جایگزی ــرخ ب ــر ن ــد زی ــا رفتن دنی

دادنــد. ایــن هــم یکــی از اتفاقــات بــد داســتان مــا بــود.

ــه مــا میگوینــد کــه خــب بحــران جمعیــت،  ــات ب ــی از جریان خیل
ــالمندی  ــم س ــه جــا ه ــا اســت. هم ــده م ــناریوهای پیچی یکــی از س
گرفتهانــد، مــا هــم یکــی از آنهــا، چــرا مــردم را میترســانید؟ کــه 
گرچــه واقعــا هــم نبایــد ترســاند. ایــن وضعیــت جمعیتــی، شــرایطی 
ــن  ــد، م ــاده ش ــا ان آم ــال ب ــه فع ــرای مواجه ــد ب ــه بای ــت ک اس

ــم.  موافق

ــرل  ــتیم کنت ــا میخواس ــه م ــی ک ــم آن زمان ــم بگوی ــا میخواه ام
ــت  ــار جمعی ــم از انفج ــاد کردی ــت ایج ــا وحش ــم، واقع ــت کنی جمعی
و فاجعــه جمعیــت، کــه همــه گرســنه میماننــد و.. و واقعــا ایــن را 
منتقــل کردیــم بــه مــردم، و همینطــور بــه مدیــر و سیاســت گــذار 
ــه بِهــورز و پزشــکمان و هنــوز ایــن در پــس ذهــن اقشــار  و هــم ب

ــردم هســت. ــف م مختل

 بنا بود در قانون چه بشود؟ این نرخ باوروی نزدیک 7 برسد به 4. 

وقتی قانون اباغ شد، در واقع به هدفش رسیده بود اما دیگر 
قانونگذار کار نداشت، چشمانش را بست و رفت جلو. به قول حضرت 

آقا، مانند شیر آبی که تا ته باز شد و باز ماند. ما به هدف رسیده 
 بودیم، دیگر اینجا باید کمی ترمز میزدیم.
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مســئله ی جمعیـّـت کــه بجــد هــم مــورد بحــث و اختــاف نظــر در جامعــه اســت، مســئله ی 
بســیار مهّمــی اســت. باشــک از نظــر سیاســت کلـّـی کشــور، کشــور بایــد بــرود بــه ســمت 
ــه  ــی ک ــکاالت و ایرادهای ــه ی اش ــدل. هم ــول و معت ــو معق ــه به نح ــت؛ البتّ ــش جمعیّ افزای
وارد میشــود - کــه بعضــی از اشــکاالتی را هــم کــه مطــرح میکننــد مــا دیده ایــم - قابــل 

برطــرف شــدن و قابــل پاســخ دادن اســت.

مــا نمــی خواهیــم ایــن قضیّــه را بــا شــعار و بــا »صلــوات بفرســتید تمــام بشــود« و ماننــد 
اینهــا پیــش ببریــم؛ مــی خواهیــم مســئله بــه شــکل عمیــق و علمــی حــل بشــود؛ گره هــای 
ذهنــی ای کــه وجــود دارد بــاز بشــود، حقیقــت قضیـّـه روشــن بشــود و بــه اعتقــاد مــن مــا 
میتوانیــم ایــن کار را بکنیــم؛ یعنــی متفّکریــن مــا و صاحبــان دانــِش مرتبــط بــا مســئله ی 
ــل  ــح و قاب ــق صحی ــه منط ــن زمین ــد در ای ــها - میتوانن ــی از بخش ــر بخش ــت - در ه جمعیّ
ــر  ــائل دیگ ــی از مس ــل خیل ــئله مث ــن مس ــازی در ای ــد. فرهنگ س ــه کنن ــی را ارائ قبول
ــن  ــفانه امــروز ای ــد فرهنگ ســازی بشــود کــه متأّس ــد؛ بای اجتماعــی، حــرف اّول را میزن
ــم،  ــم گفته ای ــا ه ــده، م ــاال گفته ش ــه ح ــا اینک ــت؛ ب ــل اس ــت، تعطی ــازی نیس فرهنگ س
ــد، در مجلــس هــم مطــرح شــده، بعضی هــا هــم کــم و بیــش اینجــا  دیگــران هــم گفته ان
و آنجــا بحــث میکننــد، لکــن کار فرهنگــی بــه معنــای صحیــح انجــام نگرفتــه. بایســتی 
از امکاناتــی کــه در کشــور وجــود دارد اســتفاده کنیــد، فکــر را در کشــور بگســترانید؛ 
آن وقــت فکــری هــم کــه گســترش پیــدا میکنــد، بایــد فکــر عمیــق و اساســی و منطقــی 

ــد؛  ــی باش ــر کس ــرای ه ــده ب و قانع کنن

 جوانــب قضیـّـه را بســنجید، ببینیــد چــه چیزهایــی اســت کــه موجــب میشــود جامعــه ی مــا 
دچــار میــل بــه کم فرزنــدی بشــود. ایــن میــل بــه کــم بــودن فرزنــد، یــک عارضــه اســت؛ 
ــاً بیــان فکــر، بیــان خواســت و حتّــی شــعارهایی در ایــن زمینــه نباشــد. واقعــاً کار  صرف
بشــود، کار فکــری بشــود؛ عوامــل کاهــش جمعیّــت و موجبــات افزایــش جمعیّــت به نحــو 
مطلــوب و بــا اعتــدال متناســب، درســت ســنجیده بشــود، مطــرح بشــود ]تــا[ اقنــاع بشــوند 
افــکار نخبــگان. لکــن نخبــگان جامعــه بایــد قانــع بشــوند، بایــد مســئله را قبــول کننــد؛ 

اگــر نخبــگان قبــول کردنــد، کار ســهل میشــود، کار فرهنگ ســازی آســان میشــود.
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