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]شهروند[ به  دنبال تشکیل بنیاد ملی افزایش جمعیت هستیم. خبری که 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از آن سخن گفت، هرچند 
ح بار مالی برای دولت نخواهد داشت و  سیدعلی موسوی معتقد است این طر
مجلس برای همه مسائل اقتصادی و معیشتی آن برنامه دارد. طرحی بلندمدت 
که قرار است جامعه ایران را از قرارگرفتن در رده کشورهای پیر نجات دهد. گفتن 
از پیرشدن جمعیت به  سال 86 برمی گردد. دوره ای که زنگ خطر کاهش باروری 
به صدا درآمد و احتماالت از پدیده سالمندی درکشور گفتند تا اینکه در  سال 
91 سیاست های جمعیتی به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید. بعد از 
آن نوبت به مجلس رسید تا در  سال 93 مشوق هایی را برای افزایش جمعیت 
تصویب کند. هرچند حاال در  سال 99 مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت نسبت به کاهش شاخص رشد جمعیت کشور به کمتر 
از یک درصد هشدار می دهد. کاهش جمعیت براساس شاخص ها از دهه70 
شروع شد و در ابتدای ورودی به دهه80 به شاخص حدود 1.۵ رسیدیم و طبق 
آخرین آمارها در  سال 1398 رشد جمعیت کشور متأسفانه برای اولین بار در تاریخ 
ایران به کمتر از یک درصد رسید؛ شرایطی که حکایت از این دارد که زیربنا های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور و همین طور بخش علم و تولید 
چالش  با  آینده  20سال  حدود  تا  هستند،  جوانان  نقش آفرینانش  که  کشور 

روبه رو خواهند شد.

وارددورهبهینهمیانسالیشدهایم
سه دهه  طی  می دهد  نشان  ایران  جمعیتی  مطالعات  موسسه  آمارهای 
یافته،  از 4۵.۵درصد به 24درصد کاهش  زیر 1۵سال کشور  نسبت جمعیت 
درحالی  که در مقابل سهم جمعیت در سنین فعالیت )1۵ تا 64سال( در این 
بازه زمانی از ۵1.۵درصد به 70درصد افزایش یافته، به معنی پتانسیل ارزشمند 
نیروی انسانی و آماده کار درکشور است. در یک دهه اخیر میانگین سنی جمعیت 
کشور از 24.7سال به 31.1سال افزایش یافته ولی این به معنی سالخورده شدن 
جمعیت نیست. زهرا قاسمی، جامعه شناس معتقد است در حال  حاضر جامعه 
ایران هنوز وارد دوره سالخوردگی نشده است. او به »شهروند« می گوید: »ما با 
کاهش جمعیت سربار روبه رو هستیم. جمعیت ایرانی به سمت ورود به دوره 
میانسالی است؛ دوره میانسالی در مفاهیم جامعه شناسی دوره مثبتی است و 
یکی از شاخصه های توسعه درنظر گرفته می شود.« به گفته این جامعه شناس، 
ضرورتی برای نگرانی درحوزه جمعیت وجود ندارد؛ چون ما وارد دوره بهینه ای به 
لحاظ گروه های سنی جمعیتی شده ایم. »در زمینه راهکارهای افزایش جمعیت 
ما نیازمند کارهای بنیادی تری هستیم؛ بهینه سازی سیستم اقتصادی و کاهش 
را  باروری  زمینه های  خودبه خود  که  هستند  واقعیت هایی  اینها  ساالنه.  تورم 
گاهی جامعه باالست،  فراهم می کنند.« قاسمی معتقد است میانگین سطح آ
برای  خود  زیسته  تجربه  براساس  »مردم  می شود.  استنباط  آنچه  برخالف 
زندگی شان برنامه ریزی می کنند. نمی توان با مشوق های کیلویی فرزندآوری را 

افزایش داد.« 

متوسطانجامدهیم کارهایبنیادیبرایقشر
افراد  را  جهان  جمعیت  8 درصد  که  می داد  نشان   2010 تحقیقات  سال 
سالخورده 6۵سال و باالتر تشکیل می دهند؛ آمارهایی که پیش بینی می کردند 
این رقم در  سال 20۵0 سه برابر شود، به 16درصد از جمعیت جهان برسد. درحال 
حاضر توسعه یافته ترین کشورها، سالخورده ترین نمودار جمعیت را به خود 
کمتر  درکشور های  جمعیت  سالخوردگی  سریع ترین  اما  داده اند  اختصاص 

توسعه یافته اتفاق می افتد اما در این میان، براساس نتایج مطالعات انجام شده 
درحال حاضر جمعیت ایران به سرعت درحال انتقال سنی است و در اثر کاهش 
باروری و افزایش امید زندگی به طور روزافزون به جمعیت میانسال و سالخورده 
افزوده و از جمعیت نوجوان و جوان کاسته می شود. نتایج پیش بینی جمعیت 
کشور توسط سازمان ملل با روند رشد متوسط نشان می دهد در  سال 204۵ 
حدود 70درصد از جمعیت کشور در گروه های سنی 1۵ تا 64سال، 14درصد در 
گروه های سنی باالی 6۵سال و بقیه در گروه های سنی زیر 1۵ سال قرار خواهند 
بای،  جعفر  یافت.  خواهد  افزایش  39 سال  حدود  به  سنی  میانگین  و  گرفت 
و  بود  نخواهد  کارساز  دست  این  از  ح هایی  طر است  معتقد  جامعه شناس 
ح های تشویقی دوره  درنهایت منجر به فرزندآوری نمی شود. »بای« با اشاره به طر
ح هایی از این دست را قطعی می داند.  دولت های هشتم و نهم، شکست طر
او با تأکید بر این مسأله که برنامه ریزی برای فرزندآوری نیازمند کار کارشناسی 
کار  سایه  در  باید  جمعیت  »رشد  می گوید:  »شهروند«  به  است،  تحقیقی  و 
جامعه شناسی و تحقیق همه جانبه صورت بگیرد. باید جامعه را از منظر طبقات 
اجتماعی، مشاغل، درآمد، فرهنگ و حتی در اشل بزرگ تر از منظر جغرافیایی 

مدنظر قرار داد.«  
روزگاری زنگ خطر تک فرزندی در ایران به صدا درآمد و جامعه شناسان و 
روانشناسان از آسیب های اجتماعی و روانی آن گفتند. در این میان پای مباحث 
جامعه سالخورده و دختران و پسران بدون خواهر و برادر وسط کشیده شد و 
بسیاری از آسیب های آن گفتند. مشوق های فرزندآوری هم کاری از پیش نبردند 
که تا حاال جامعه ایران با خانواده های بدون فرزند روبه رو باشد. پدیده ای که 
متأسفانه به تفاخر اجتماعی بدل شده و بیشتر در قشر متوسط جامعه به چشم 
می خورد. »باید طبقه متوسط را مخاطب قرار دهیم، چون این قشر موتور متحرک 
جامعه است و نقش تعیین کننده ای در اتفاقات اجتماعی و فرهنگی دارد.« به 
گفته این جامعه شناس، قشر متوسط جامعه به مسأله فرزندآوری پشت کرده 
و با ادله  های اجتماعی و فرهنگی از آن دفاع می کند. »با مسائل سطحی و زودگذر 
نمی توان در میان این قشر  نفوذ و آنها را به فرزندآوری تشویق کرد.« به باور این 
جامعه شناس باید دست به تغییرات و کارهای اساسی اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی زد. »متأسفانه اعتماد اجتماعی از دست رفته و صرفا با مشوق های 

ح های عمیق اجتماعی همچون فرزندآوری را اجرا کرد.«   اقتصادی نمی توان طر

بیبرنامگیبهمعنایبههمریختگیوبینظمیاجتماعیاست
»حدود 3۵درصد جمعیت شهری کشور در وضع نابسامانی زندگی می کنند. 
بدمسکن  و  حاشیه نشین  کشور  جمعیت  از  نفر  19میلیون  اساس  این  بر 
وضع  از  وقت،  راه وشهرسازی  وزیر  آخوندی،  عباس  که  بود   96 تیر  هستند.« 
نامناسب زندگی شهروندی در ایران گفت. هر چند دو سال بعد اکبر رحمتی، 
آسیب شناس اجتماعی، خبر از افزایش جمعیت حاشیه نشین کشور تا 40درصد 
از  آمارها  آسیب های اجتماعی  در جامعه  هستند.  داد؛ حاشیه هایی که بستر 
امکانات  ابتدایی ترین  از  که  می گویند  حاشیه نشینی  13میلیون  از  بیش 
اقتصادی، اجتماعی و... بی بهره اند. هر چند در چنین شرایطی یکی از اعضای 
ح بنیاد جمعیت خبر می دهد. مصطفی آب روشن،  کمیسیون اجتماعی از ارایه طر
خ جمعیت را نمی توان با تصویب لوایح  جامعه شناس، معتقد است افزایش نر
زیرساخت های  کرد؛ چون هنوز  اجرایی  یا داشتن نگاهی دستوری  کاغذ  روی 
مهیاکردن  از  »قبل  است.  نشده  مهیا  آن  با  متناسب  فرهنگی  و  اقتصادی 
آمار قشر متوسط جامعه بود. قشر  باالبردن  به فکر  باید  ح  این طر مقدمات 
متوسط هر جامعه ای با ایجاد زمینه های اشتغال و امکانات فرهنگی به بالندگی 

می رسد.« گفتن از رشد جمعیت در حالی  که حاشیه نشینی معضلی اساسی است 
کمی دور از ذهن است؛ چون به باور صاحبنظران افزایش جمعیت در این بخش از 
جامعه به معنای دامن زدن به آمار جرم، جنایت و خشونت است. او به »شهروند« 
می گوید: »فقر مادی بخش الینفک مناطق حاشیه نشین است و ساکنان این 
هم  فرهنگی  فقر  دچار  نظام مند  آموزشی  نظام  از  دورافتادن  دلیل  به  مناطق 
شده اند و بر این مبنا شاهدیم این گروه های اجتماعی هیچ گاه این فرصت را 
نداشته اند که جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شوند، البته همین طردشدگی 
باور  به  است.«  داده  افزایش  به شدت  اجتماعی  انحرافات  به  را  آنان  انگیزه 
آموزشی،  امکانات  گونه  هر  از  حاشیه نشین ها  موجود  وضعیت  در  آب روشن 
بهداشتی و فرصت های اشتغال بی بهره اند. درواقع شرایط نامناسب فیزیکی و 
معیشت غیراستاندارد باعث شکاف عمیق طبقاتی شده؛ به  طوری که افزایش 
آمار انحرافات در جامعه نشان از آن دارد که دولت توان مدیریت وضع کنونی 
ح ها عمال قابلیت  جامعه را ندارد. او ادامه می دهد:  »به  نظر می رسد این گونه طر
ح هایی از این دست موفقیتی در افزایش جمعیت حاصل  اجرا ندارند. اگر هم با طر
شود انسجام اجتماعی به هم ریخته و بی نظمی های بیشتری را در جامعه شاهد 
خواهیم بود.« به اعتقاد او برای توسعه همه  جانبه در جامعه افزایش جمعیت 
تنها شرط الزم است و شرط کافی برای جمعیتی مولد اشتغال، رفاه و زمینه های 

پیشرفت و توسعه برای همه شهروندان جامعه خواهد بود.

بررسی آسیب های روانی و اجتماعی متاثر از یک جامعه سالخورده؛

  طبقه متوسط؛ 
مخاطب مشوق های فرزندآوری

امیر جدیدی

صــدا  بــه  اســت  وقــت  خیلــی  آلمــان  در  جمعیتــی  هشــدار  زنــگ 
درآمــده اســت. آلمــان راهــکار را  بازکــردن دروازه هــای کشــورش بــه 
روی مهاجــران دیــد تــا بتوانــد اقتصــادش را روی پــا نگــه دارد. چنــد 
 ســال پیــش کــه میانگیــن تعــداد بچه هــای خانــواده در ایــن کشــور 
بــه 1/3 فرزنــد بــرای هــر خانــواده رســید، آنــگال مــرکل صــدر اعظــم 
خودشــان  کــه  مادرانــی  بــرای  را  مالحظــه ای  قابــل  حقــوق  آلمــان 
مســئولیت مراقبــت از فرزندشــان را بــر عهــده می گیرنــد در نظــر  
گرفــت. همچنیــن وزیــر امــور خانــواده آلمــان از طرحــی گفــت تــا بــه 
از  نگهــداری  بــرای  کــه  شــود  داده  اجــازه  مادربزرگ هــا  و  پــدر 
نوه هایشــان مرخصــی بــدون حقــوق بگیرنــد و در خانــه بماننــد. 
همین طــور پــدر و مــادر می تواننــد تــا 14 مــاه بــه مرخصــی برونــد و 
بعــد از آن بــدون هیــچ مشــکلی بــه شغل شــان بازگردنــد. دولــت 
آلمــان بــرای افزایــش نســل بــه مهاجرانــی کــه فرزندشــان تــا هفــده 
کمک هزینه هــای  کــرده  اســت  تحصیــل  کشــور  ایــن  در  ســالگی 
تحصیلــی پرداخــت و بــا ســبد های حمایتــی خــود بــه ایــن خانواده هــا 
افزایــش  فکــر  بــه  مدت هاســت  ســوئد  می کنــد.  مالــی  کمــک 
جمعیــت اســت؛ کشــوری کــه راهــکار را در سیاســت های اجتماعــی 
کــرد.  لحــاظ  را  فرزنــدآوری  سیاســت ها  ایــن  طراحــی  و در  دیــد 
سیاســت های ایــن کشــور نــه فقــط در خصــوص افزایــش جمعیــت 
بلکــه بیشــتر در خصــوص حمایــت از کــودکان تــازه متولدشــده و 
وضــع رفاهــی آنــان اســت. تخفیــف ســاعات کاری بــه همــراه دریافــت 
مزایــای شــغلی بــرای والدیــن، تصویــب قوانینــی در زمینــه ایجــاد 
از  کــودکان  از  روزانــه  مراقبــت  بــرای  حمایتــی  و  رفاهــی  مراکــز 
سیاســت های کشــور نــروژ بــرای افزایــش جمعیــت و میــل هــر چــه 
در  موالیــد  میانگیــن  اســت.  فرزنــدآوری  بــه  خانواده هــا  بیشــتر 
افزایــش  بــرای  کشــور  ایــن  اســت.   1.9 زن  هــر  ازای  بــه  انگلیــس 
جمعیــت 52 هفتــه مرخصــی زایمــان بــرای زنــان در نظــر گرفــت که 39 
هفتــه آن بــا حقــوق اســت. مــادران انگلیســی می توانند 6 هفتــه اول 
مرخصــی زایمــان را بــا 90درصــد حقوق شــان پشــت  ســر بگذارنــد. در 
انگلســتان بــرای خانــواده  دارای فرزنــد حقــوق هفتگــی در نظــر گرفته 
شــده کــه بــرای فرزنــد اول 20/3 پونــد و هــر فرزنــد اضافه تــر  13/4 
پونــد پرداخــت می شــود. دولــت نــروژ نیــز ماننــد ســایر کشــورهای 
اســکاندیناوی ازجملــه دولت هــای ناظــر بــر رفــاه عمومــی اســت. در 
نــروژ زوج هــا 47 هفتــه مرخصــی زایمــان می گیرنــد و ایــن حــق را دارنــد 
کــه در کار مشــاغل نیمه وقــت را درخواســت کننــد و بــا کــودکان 
ــن  ــاله ای ــا پنج س ــک ت ــودکان ی ــد از ک ــد. 9 درص ــه بمانن ــار در خان بیم
می شــوند.  بهره منــد  روزانــه  مراقبــت  و  دولتــی  یارانــه  از  کشــور 
شــده اند،  فرزنــد  صاحــب  به تازگــی  کــه  والدینــی  بــرای  همچنیــن 
مزایایــی در نظــر گرفتــه شــده کــه بــه مزایــای والدیــن مربــوط اســت و 
ــرای والدینــی اســت کــه صاحــب فرزنــد  هــدف آن تضمیــن درآمــد ب
شــده اند. ایــن قانــون در اول جــوالی 2009 تغییــر کــرد و میــزان و طــول 
دریافــت مزایــا بســتگی بــه تاریــخ تولــد کــودک دارد و تمــام والدینــی 
کــه بــه مــدت حداقــل 6 مــاه در 10 مــاه اخیــر صاحــب شــغل بوده انــد، 
می تواننــد از ایــن مزایــا برخــوردار شــوند. همچنیــن کســانی کــه بیمار 
یــا بــاردار بودنــد نیــز می تواننــد از ایــن مزایــا بهــره بگیرنــد. میــزان 
مزایــای دریافتــی بســتگی بــه درآمــد افــراد دارد؛ بــا ایــن حــال وزارت کار 
در  می دهــد.  افزایــش  را  میــزان  ایــن  خــود  تشــخیص  بــه  نــروژ 
دانمــارک خدمــات اجتماعــی و سیاســت های مربــوط بــه خانــواده 
بــرای تمــام شــهروندان فراهــم اســت و بخــش عمومــی موظــف 
ــه کنــد. در  اســت خدمــات باکیفیــت مطلوبــی را بــه شــهروندان ارای
ایــن سیاســت ها حــدود 52 هفتــه مرخصــی زایمــان بــرای مــادران 
دانمارکــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. مــادران می تواننــد چهار هفته 
ــه پــس از  ــز دو هفت ــدران نی ــد و پ ــی برون ــه مرخص ــان ب پیــش از زایم
ایــن مــدت  و  کننــد  از مرخصــی اســتفاده  تولــد فرزنــد می تواننــد 
می توانــد تمدیــد شــود. در مــدت مرخصــی کارمنــدان بخــش دولتــی 
حقــوق کامــل خــود را دریافــت کــرده و کارمنــدان بخــش خصوصــی 
حداقــل حقــوق را می گیرنــد کــه ایــن میــزان براســاس نظــر کارفرمــا 
خانــواده  و  کــودکان  از  حمایــت  برنامه هــای  اســت.  تغییــر  قابــل 
ــا  ــن برنامه ه ــود؛ ای ــی می ش ــهروندان دانمارک ــام ش ــال تم ــامل ح ش
قالــب  در  کــودکان  از  نگهــداری  و  حمایــت  ســرویس  شــامل 
مهدهــای کــودک اســت. تمــام کــودکان زیــر ســن مدرســه می تواننــد 
از مهدهــای کــودک اســتفاده کننــد. در صورتــی کــه کــودک بــا خواهــر 
یــا بــرادر خــود بــه مهــد کــودک بــرود، بــه آنهــا تخفیــف ویــژه داده 
بــرای  ویــژه ای  کمک هزینه هــای  و  خــاص  برنامه هــای  می شــود. 
حمایــت از کــودکان معلــول در نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن 
مــادران بــاردار، کســانی کــه کودکــی را بــه فرزنــدی پذیرفته یــا کودکی را 
دریافــت  کمک هزینــه  روزانــه  شــکل  بــه  نیــز  آورده انــد  دنیــا  بــه 
می کننــد. مــادران از هفتــه چهــارم بــارداری از مزایــای مالــی بــارداری 

برخوردار می شوند.

ومادربزرگها مرخصیپدر از
تابازشدنمرزهابهرویمهاجران

جعفر بای جامعه شناس: 
قشر متوسط جامعه به 
مسأله فرزندآوری پشت 

کرده و با ادله  های اجتماعی 
و فرهنگی از آن دفاع 

می کند. »با مسائل سطحی 
و زودگذر نمی توان در میان 

این قشر  نفوذ کرد و آنها را 
به فرزندآوری تشویق کرد.

متأسفانه اعتماد اجتماعی 
از دست رفته و صرفا با 
مشوق های اقتصادی 

ح های عمیق  نمی توان طر
اجتماعی همچون فرزندآوری 

را اجرا کرد.« 


