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پرسش: منظور از سیاست هاي جمعیتي چیست؟
پاسخ: هدف اصلی سیاست های جمعیتی، ارتقاي شرایط زیستی و کیفیت زندگی همة مردم است. ما نیز 
به دنبال آماده ساختن آنها برای ایفای نقش فعال در فرایند توسعة اقتصادی هستیم. به  عبارت  دیگر، هدف 
را  بهروزی گروه های مختلف جمعیتی است. سیاست های جمعیتی  و  رفاه  اصلي سیاست هاي جمعیتي، 
مي توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست، سیاست های تعدیل ساختاری یا متناسب سازی ساختار سنی و 
جنسی جمعیت در طول زمان؛ یعنی نباید اجازه دهیم اندام وارة جمعیتی کشور، رشد موزون خود را چه از نظر 
سنی و چه از نظر جنسی از دست بدهد و نسبت بین جمعیت زنان و مردان باید حفظ شود. به عبارت دیگر، 
تعداد جوانان، نوجوانان، افراد مسن، به ویژه تعداد افراد در سن کار، باید یک رشد موزون داشته باشد. پس 
اولین هدف سیاست های جمعیتی، تعدیل ساختاری است. منظور از سیاست های جمعیتی، لزوماً کاهش یا 
افزایش جمعیت نیست؛ چه  بسا در یک برهه ای، الزم باشد دنبال افزایش باروری، و در زماني دیگر دنبال 
کاهش باروری باشیم. پس در سیاست های جمعیتی لزوماً به دنبال افزایش یا کاهش باروری نیستیم؛ منتها 
در حال حاضر افزون  بر افزایش کّمی جمعیت، دنبال افزایش کیفی جمعیت نیز خواهیم بود، که باید آنها را 
در سیاست های جامع جمعیتی لحاظ کنیم. بنابراین، در زمینه هاي آموزش، سالمت، اشتغال، محیط زیست، 
مسکن و تحکیم خانواده، باید سیاست هاي جامع جمعیتي داشته باشیم. پس به  منظور ارتقاي شرایط زیستي 

باسمه تعالی
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و ارتقاي کیفي زندگي مردم، سیاست های جامع جمعیتی باید همة شرایط یک جامعه را در نظر بگیرد؛ یعني 
مي توان گفت هدف مشابهی با تعریف توسعة اقتصادی و اجتماعی دارد. به عبارت دیگر، اگر ما تعریف توسعه 
را افزایش سطح زندگی مردم، یا به عبارت علمي تر، تغییر بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی جوامع بدانیم، مي توان گفت جهت سیاست های جمعیتی با تعریف و اهداف توسعه 

هم جهت خواهد بود. 

پرسش: در دهة هفتاد، سیاست هاي جمعیتي درجهت کاهش جمعیت بود؛ چه ضرورتی وجود دارد 
که باید در این سیاست ها تجدیدنظر شود؟ 

پاسخ: همانطور که عرض کردم هدف سیاست های جمعیتی، ارتقاي شرایط زیستی و کیفیت زندگی همة 
مردم کشور است. براساس بند ج قانون برنامة اول توسعه، مي بایست از 6/5 فرزند به ازای هر زن در سال 
1367، به چهار فرزند به ازای هر مادر در سال 1390 مي رسیدیم؛ اما در سال 1371 به این هدف دست 
یافتیم. متأسفانه ما بعد از سال 1371 یا 1372 تحوالت جمعیت را رصد نکردیم، تا اینکه در سال 1379 
به 2/1 فرزند به ازای هر مادر رسیدیم؛ اگر هر خانواده ای دو فرزند داشته باشد، این دو فرزند جایگزین پدر 
و مادر می شوند که در اصطالح به آن نرخ جایگزینی مي گویند؛ یعنی بعد از دو نسل، نرخ رشد جمعیت به 
صفر مي رسد. اگر روند فعلی کاهش باروری در ایران ادامه یابد، نرخ رشد جمعیت صفر میگرددـ  در صورتی 
که تعداد فرزندان، زیر دو فرزند به ازای هر مادر باقی بماند ـ این روند کاهشی رشد جمعیت به  سمت منفی 
شدن میل پیدا مي کند. در غیر این  صورت، در آن حد تثبیت می شود. به همین دلیل، باید در سیاست هایمان 
تجدید نظر کنیم؛ زیرا نه تنها در سال 1379 به نرخ باروری 2/1 فرزند به ازای هر مادر رسیدیم، بلکه این روند 
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کاهشی نیز ادامه پیدا کرده است. ما در سال 1385 به نرخ باروری حدود 1/8 فرزند به ازای هر زن رسیدیم. 
در سال 1390 برآوردهای مرکز آمار و سایر متخصصان جمعیتی کشور، میزان باروری کل حدود 1/7 را نشان 
مي دهد؛ هرچند سازمان ملل عدد 1/6 فرزند به ازای هر مادر را برای سال 2011 در ایران اعالم کرده است. 
بي شک اگر نرخ باروری، زیر دو فرزند باشد، در آینده چالش هایی را به همراه خواهد داشت و هیچ جامعه ای 
نمی تواند به راحتی این وضعیت را تحمل کند. این گونه نیست که اگر هرچه فرزند کمتری داشته باشید، 
زندگی شما نیز بهتر باشد. چه بسا با یک جمعیت تثبیت  شده بتوان با دو فرزند جامعه را اداره کرد؛ ولی با کمتر 
از دو فرزند، دیگر در آینده جمعیتی با ساختار مناسب برای رشد و پیشرفت جامعه )در صورت نداشتن توان 
مهاجر پذیری( وجود نخواهد داشت که بخواهید آن   را اداره کنید، که حاال زندگی خوب یا بدی داشته باشند. 

پرسش: علت کاهش سریع باروری در این بازة زماني چه بوده است؟
پاسخ: از وقتی خواستیم از 6/5 فرزند به ازای هر زن در برنامة اول به چهار فرزند در سال 1390 برسیم، 
دولت به  طور رسمي وارد شد و قانون تنظیم خانواده را تصویب کرد؛ یعني این که یکی از علت هاي کاهش 
سریع کاهش زاد و ولد خواست دولت بود. عامل دیگر، فتوای مراجع و عالمان مذهبی بود که توصیه کردند 
اگر فرزند کمتری داشته باشید، بهتر است. پس از آن، عوامل اقتصادی و اجتماعی، مانند افزایش اشتغال و 
باسوادی زنان، شهر نشینی، فردگرایی و در مجموع توسعة اقتصادی و اجتماعی باعث شد که نگرش ها تغییر 
پیدا کند. در این شرایط، همه به دنبال این بودند که با کار در بیرون از منزل، درآمد بیشتري کسب کنند و این 
فرآیند به افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی کشور کمک کرد. بنابراین، والدین دیگر فرصتي برای فرزندآوری 
نداشتند. با همین شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« بود که به حداقل ها قانع شدند؛ یعني حداکثر داشتن دو 
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فرزند، که به تدریج به تک فرزندي هم میل پیدا کرد. 

پرسش: به نظر شما، مهم ترین عامل کدام  یک بوده است؟
پاسخ: نمي توان یک عامل را بر دیگري ترجیح داد، ولي مردم موضوعات اقتصادی را یکی از مهم ترین عوامل 
می دانند. شرایط اقتصادی و اجتماعی، تورم و هزینة زندگی، در این  زمینه تأثیرگذارند؛ منتها نمي توان یک 
عامل را به طور مشخص معّین کرد. در مجموع، توسعة اقتصادی باعث به وجود آمدن چنین شرایطي شده 
است. در دیگر کشورهای جهان نیز آنهایی که توسعه یافته تر شدند، فرزند کمتری دارند. همچنین خانوادة 
کشورهای فقیرتر، فرزندان بیشتري دارند. در شرایطي که ما 1/7 یا کمتر از دو فرزند به ازای هر مادر داریم، 
بیشتر کشورهای آفریقایی بیش از شش یا هفت فرزند دارند. در کشور همسایة خودمان ـ افغانستان ـ هر 
خانواده بیش از شش فرزند دارد. بنابراین، یکی از علت هاي اصلی کاهش موالید در ایران، توسعة اقتصادی 

و اجتماعی است. 

پرسش: وضعیت رشد شاخص ازدواج و ارتباط آن با جمعیت به چه صورت است؟
پاسخ: ما اآلن مشکل تعداد ازدواج نداریم؛ هرچند مي توان تشویق کرد تا افراد بیشتری ازدواج کنند. به هرحال، 
فرایند توسعة اقتصادی و اجتماعی در کشور موجب افزایش سن ازدواج مي شود؛ اما اآلن در کشور نرخ ازدواج 
خام یازده تا دوازده در هزار است که از اکثر کشورهای پیرامون، بیشتر است. در سال گذشته، حدود 870 
هزار مورد ازدواج در کشور وجود داشته است؛ یعني نرخ یا شاخص ازدواج در کشور مناسب است. در سال 
1375 شاخص ازدواج حدود 130 بوده، بعد مقداری کمتر شده و به حدود 110 رسیده و اآلن این شاخص 
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128 است؛ یعنی به  تعداد زنان در سن باروری، ازدواج های ما افزایش یافته است. پس مشکل تعداد ازدواج 
نداریم؛ هرچند باید شرایط را براي ازدواج جوانان فراهم کنند؛ ولي علت اصلی این کاهش باروری ناشي از 
کاهش تعداد ازدواج ها نیست. تحقیقات حدود 25 تا 30 درصد کاهش باروری را ناشی از افزایش سن ازدواج 

و کاهش نسبی تعداد ازدواج ها دانسته است. 

پرسش: آیا این عامل مي تواند مؤثر باشد؟
پاسخ: مؤثر است، ولی علت اصلی این نیست؛ زیرا تعداد فرزندان افراد ازدواج کرده کم است. براي مثال، بعد از 
سال ها یک فرزند دارند؛ زیرا دیر ازدواج مي کنند. اگر طول دوران باروری سالم زن را 18 تا 35 سال بدانیمـ  
امروز میانگین سن ازدواج زنان 23 ـ 24 سال و مردان 27 سال استـ  و زنان به طور معمول مطابق آمارها 
در 23 سالگی ازدواج مي کنند، اگر بخواهند معیارهاي باروري سالم و فاصلة زماني را رعایت کنند، فقط دوازده 

سال زمان براي باروري دارند؛ یعنی یک زن بیش از چهار فرزند نمی تواند داشته باشد. 

اگر  پرسش: مقام معظم رهبری فرمودند بررسی هاي علمی و کارشناسی نشان می دهد که 
سیاست کنترل جمعیت ادامه یابد، در نهایت دچار پیری و کاهش جمعیت خواهیم شد. به نظر 

شما، چالش های جمعیتی ناشی از کاهش باروری چیست؟
پاسخ: اگر باروری کاهش یابد و هر مادر کمتر از دو فرزند داشته باشد، چالش های خاصي خواهد داشت؛ 
اولین چالش اینکه قدرمطلق جمعیت کم می شود. با کاهش تعداد فرزندان، میزان باروری کم می شود و با 
مشکل تجدید نسل مواجه می شویم؛ یعنی نمی توانیم نسلی را جای گزین خودمان کنیم. وقتي دو فرزند داریم، 
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حداقل یکي از آنها باید دختر باشد تا جای گزین مادر شود؛ چون او برای باروری مهم است؛ اما وقتي میانگین 
فرزندان 1/6یا 1/7 به ازای هر زن باشد، یعنی هر مادر به ازاي خودش، 0/8 فرزند جای گزین مي کند. این 
تعداد، حتی جای گزین خود مادر هم نمی تواند باشد. هنگامي که مادران تعداد دختر الزم برای جای گزینی را 
به دنیا نمی آورند، در طوالنی مدت با نرخ رشد صفر و منفی مواجه خواهیم شد. آقای بونگارت)1997( می گوید 
براي اینکه نرخ رشد جمعیت منفی شود، سه شرط الزم است: الف( کاهش نرخ باروری به زیر 2/1 فرزند؛ ب( 

ساختار سني جمعیت به سال خوردگي میل کند؛ ج( توقف کاهش نرخ مرگ و میر.
جامعة ما تاکنون تقریباً یک جامعة جوان بوده است. البته اآلن به سمت میان سالی در حال حرکت است. در 
حال حاضر، نرخ مرگ  و میر در کشور ما حدود شش در هزار بوده است؛ یعني به ازای هر هزار نفر، شش 
نفر فوت می کنند؛ منتها از این  به  بعد به علت مسن شدن ساختار سنی نمی توانیم انتظار تثبیت یا کاهش 
نرخ مرگ و میر را داشته باشیم ؛ بنابراین به علت اینکه ساختار سنی کشور ما مسن می شود، نرخ مرگ و میر 
در سالهای آینده به هفت یا هشت نفر و بیشتر در هر هزار نفر مي رسد؛ و هرچقدر این عدد افزایش یابد، 
قدرمطلق جمعیت بیشترکاهش پیدا مي کند. پس یکی از چالش های اصلی کاهش باروری، چالش تجدید 
نسل است. پیش ازاین، 40 درصد جمعیت زیر پانزده سال بودند؛ ولی اآلن این گونه نیست؛ در حال حاضر، 
حدود 23 درصد جمعیت زیر پانزده سال است و این روند به سمت میان سالي و سال خوردگي در حال حرکت 
است. یکی از علت هاي اصلی پدیدة سالمندی، کاهش باروری است. سالمندی درجات مختلفی دارد. اگر 
بیش از 7 درصد جمعیت جامعه اي باالی شصت سال باشد، آن جامعه وارد مرحلة اول سالمندی شده است؛ 
البته برخي نیز 65 سالگی را مطرح مي کنند. اآلن حدود 8/2 درصد جمعیت کشور ما به باالی شصت سال 
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رسیده است. سازمان ملل شصت سال را در نظر می گیرد؛ ولی اگر 65 سال را در نظر بگیریم، اآلن حدود 6 
درصد جمعیت ما باالی 65 سال دارد. با این وضعیت، تا سال 1400 شمسي، جمعیت ما وارد مرحلة سالمندی 
می شود. اگر باالی 14 درصد جمعیت سالمند شود، مرحلة دوم سال خوردگی، و اگر بیش از 20 درصد جمعیت 

سالمند شود، می گوییم فوق سالمندی یا انفجار عمودی سالمندان.

پرسش: آیا در حال حاضر کشور چین چنین وضعیتي ندارد؟
پاسخ: در کشور ژاپن چنین اتفاقي در حال رخ دادن است و کشور چین نیز به سمت سالمندی مي رود. ژاپن 
یکی از پیرترین جوامع دنیاست. در این کشور در سال 1950 میالدي یا 1328 شمسي به ازاي هر ده نفر 
جمعیت زیر بیست سال، یک سالمند وجود داشته است. در حال حاضر، پیش بینی می شود تا سال 2025، 
به ازاي هر نیم نفر زیر بیست سال، یک سالمند در پیرترین کشور، یعني ژاپن وجود خواهد داشت. البته این 
وضعیت برای جامعة ایران نیز دور از دسترس نیست. میانه سنی کشورما در سال 1950 میالدي یا 1329 
شمسي، 20سال بوده که در سال 2000 به حدود بیست و دو سال رسیده است. این عدد در سال 2010 به 
27 سال، و در سال 2013 به حدود 28 سال رسیده است. همچنین پیش بیني مي شود در سال 2025 میانه 
سنی جمعیت ایران به 36 سال برسد؛ یعنی نصف جمعیت کشور باالی 36 سال، و نصف دیگر آن پایین 
36 سال خواهد بود. همچنین در سال 2050 یا 1430، میانة سنی در ایران به 47 سال خواهد رسید؛ یعني 
حدود ده سال بیشتر از میانة سنی جهان است؛ زیرا میانة سنی جهان در آن سال حدود 38 سال خواهد بود. 
میانة سني کشورهای توسعه یافته در سال 2050، 44 سال خواهد بود؛ البته سرعت روند کاهش باروری در 
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کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهاي توسعه یافته بیشتر بوده است. بنابراین روند سالمندی نیز بسیار تندتر از 
آنها خواهد بود؛ یعنی میانة سنی کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته، در آینده حداقل چهار یا پنج سال 
بیشتر خواهد بود. سال خوردگی باعث می شود هزینه های بهداشتی و درمانی زیادتری را براي سال خوردگان 
پرداخت کنیم؛ زیرا نیروی جوان و نوجوان ـ نیروی صفر تا چهارده ساله ـ هزینه های کمتری دارد. افزون بر 
هزینه های بهداشتی و درمانی که خانواده ها مي پردازند، سال خوردگي برای دولت ها نیز هزینه هایی مانند 
هزینه های مستمری دارد؛ زیرا نیروی کار هرچه سال خورده تر شود، دیگر از گروه نیروی کار خارج می شود 
و بازده زیادی ندارد و بازدهی او کم مي شود؛ زیرا ازلحاظ جسماني قواي سال خوردگان کاهش مي یابد؛ و ما 
فقط میتوانیم از فکر، تجربیات و راهنمایي هاي آنها استفاده کنیم. به هرحال، باید نسلی در ادامة آنها باشد تا از 
آنها حمایت کند. یک پدر و مادر، حداقل باید دو یا سه فرزند داشته باشند تا در دوران کهولت از آنها مراقبت و 
مواظبت کنند. اگر دو یا سه فرزند عقبة سالمندان نباشند، آیندة محتوم آنها رفتن به خانه های سالمندان است.
یکی دیگر از چالش ها، کاهش افراد در سن کار است. هرچه تعداد افراد فعال بین 15 تا 65 سال کمتر شود، 
توان تولید کمتر، و پس ازآن مصرف زیاد مي شود. یکی از علت های رشد و توسعة اقتصادی، گسترش بازار 
است؛ یعنی هم باید تولید کنید و هم بازاری برای مصرف باشد. بیشترین بهره مندی جامعه از افراد، در سنین 
کار است؛ زیرا در سنین کار مصرف کمتر و تولید بیشتر است. یعنی همیشه با مازاد تولید نسبت به مصرف 
مواجه هستید. هرچه این مازاد بیشتر شود، به  نفع اقتصاد جامعه است. وقتی افراِد در سن کار، کم باشند و یا 
به  سمت سالمندی سوق داده شوند، بهترین وضعیت این است که به  اندازة مصرف، تولید خواهید داشت. در 
سنین نوجوانی انسان فقط مصرف کننده  است؛ یعنی تا چهارده سالگی تولیدی ندارد؛ ولی این مصرف کننده 
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هزینه اش حداقل سه  برابر کمتر از هزینة مصرف کنندة دوران سالمندي است. بنابراین، کاهش باروری باعث 
می شود تعداد افراد در سن کار کمتر و سال خورده تر شوند.

چالش مهم دیگر، مهاجرت هاي بین المللی است. وقتی کشور با کاهش افراد فعال مواجه باشد، مهاجران 
بین المللی را از کشورهای اطرافمان مي پذیریم؛ منتها وقتی مهاجران را می پذیریم، باید فرهنگشان را نیز 
قبول کنیم؛ این گونه نیست که آنها بیایند در کشور ما کار کنند، اما فرهنگشان را با خود نیاورند. این موضوع، 
تبعاتي براي کشور دارد. حضور آنها در کشور ناهنجاری هایی ایجاد مي کند؛ اما چون نیروي کار ما کم 
مي شود و حاضر نیستیم برخي از کارها را خودمان انجام دهیم، از نیروي خارجي براي کار دعوت مي کنیم. 
بنابراین، پذیرش مهاجر نوعي اجبار است، نه انتخاب. پس کاهش باروری برای ما پیامدهایي دارد. البته در 
حال حاضر، شعار افزایش تعداد فرزند، حداقل تا همان نرخ جایگزینی، یعنی حداقل دو فرزند مطرح است؛ اما 
اگر کسی امکانات الزم را داشته باشد، داشتن بیشتر از دو فرزند را توصیه مي کنیم؛ هرچند معتقدیم به هیچ  
وجه به دوران داشتن شش فرزند باز نخواهیم گشت. شرایط توسعة اقتصادی به گونه ای است که هم زن و 
هم مرد باید کار کنند. بنابراین، اگر زن و مرد بخواهند کار کنند، بعید می دانم به شرایط قبل بازگردیم. پس 
باید بین کار و خانواده سازگاری ایجاد کنیم؛ یعنی والدین بتوانند هم به تربیت فرزند و هم به کار کردن 
بپردازند که تا حدودي مشکل است. اگر بتوانیم در این کار موفق شویم، مي توانیم یک الگوی موفق نیز برای 

سایر کشورهای دنیا باشیم.

پرسش: یکی از مباحثی که خانواده ها مطرح مي کنند، وجود مشکالت و موانع اقتصادی است. 
مسئوالن نیز مي کوشند با ایجاد مشوق های اقتصادی، خانواده ها را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب 
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کنند. آیا به نظر شما مشوق های اقتصادی فعلی، جبران کنندة هزینه های مالی امروزي مي باشد؟ 
پاسخ: الزم است به تجربة دیگر کشورها در این  زمینه توجه کنیم؛ زیرا کاهش باروری مختص کشور ما 
نیست. کشورهای توسعه یافته از سال 1960 با کاهش باروری مواجه شدند. بنابراین، از آن زمان به فکر 
افزایش باروری شان بودند. ما اقدامات صورت گرفته توسط دولتهای مختلف را در جهت افزایش باروري 
از: 1( پاداش یا مساعده هنگام  بررسي کردیم؛ درمجموع به پنج طبقه بندي دست یافتیم که عبارت اند 
تولد فرزند: مبلغي که قبل یا در بدو تولد فرزند به والدین تعلق مي گیرد که کمک هزینه والدین یا تولد نیز 
نامیده مي شود. این امر در کشورهاي مختلف متفاوت است. 2( تخصیص مزایا به خانواده ها: مزایاي نقدي 
یا غیرنقدي که به منظور رفاه و بهبود اوضاع والدین به آنها اختصاص مي یابد و شامل مزایاي نقدي، تخفیف 
مالیاتی و انواع یارانه مي شود. این امر نیز در کشورهاي مختلف متفاوت است. 3( اجازه مرخصي به مادران: 
اجازه مرخصي به مادران شاغل در هنگام تولد فرزند و اطمینان از امکان بازگشت دوباره به کار که شامل 
مرخصي با حقوق و بدون حقوق مي باشد. مدت مرخصي مادران در کشورهاي مختلف متفاوت است. 4( اجازه 
مرخصي به پدران: اجازه مرخصي به پدران شاغل در هنگام تولد فرزند و اطمینان از امکان بازگشت دوباره 
به کار. معمواًل مدت مرخصي پدران کوتاهتر از مدت مرخصي مادران است و در کشورهاي مختلف متفاوت 
مي باشد. 5( اجازه مرخصي به والدین : اجازه مرخصي به والدین شاغل و اطمینان از امکان بازگشت دوباره 
به کار. این مرخصي مکمل مرخصی مادران و پدران محسوب مي شود و شامل مرخصي با حقوق و بدون 
حقوق مي باشد. این نوع مرخصی نیز در کشورهاي مختلف متفاوت مي باشد. و 6( کمک هزینه مراقبت از 
فرزند: شامل دسترسي به کمک هزینه آموزشي یا آموزش رایگان، مهدکودک، کودکستان و یا سایر خدمات 
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حمایتي براي فرزندان در سن مدرسه. 
افزایش هزینه های اقتصادی موجب شده است تا هزینة تأمین فرزند افزایش یابد. بنابراین، براي تشویق 
خانواده ها برای داشتن فرزند بیشتر، باید هزینة تربیت فرزند را پایین بیآوریم و حداقل هاي شرایط  فرزند آوری 
را برای مردم فراهم کنیم و دولت ها مي توانند دراین زمینه کمک کنند. پس پاداش و مساعدت در هنگام تولد 
فرزند، موضوع جدیدی نیست. بسیاري از کشورهای دنیا بعد از تولد فرزند، مبلغی را به والدین اهدا مي کنند 
که به آن، کمک هزینة والدین یا تولد مي گویند. در ایران نیز مطرح شد تا یک میلیون تومان به مادران هدیة 
تولد بدهند و موضوع جدیدی نبود؛ اما مشکل آن، این بود که چون بودجة آن پیش بینی نشده بود، در عمل با 
مشکل مواجه شد. با این حال، همه کشورهایی که در زمینه افزایش باروری مشوق ارائه میدهند این موضوع 
یعنی هدیه تولد را قبول دارند و به منزلة یک تشویق در همه جای دنیا آن را انجام می دهند. ما نیز امیدواریم با 
تمهیداتی که نمایندگان محترم در مجلس شورای اسالمی انجام مي دهند، قوانین تشویقی جامع برای افزایش 
باروری هرچه سریعتر تصویب شود و دیگر این مشکالت را نداشته باشیم. پس تخصیص مزایا به خانواده، اعم 
از مزایای نقدی یا غیرنقدی، تخفیف مالیاتی و انواع یارانه، در دنیا رایج است. مصوبات شورای عالي انقالب 
فرهنگی نیز در همین قالب است. براي مثال، تخفیف مالیاتی براي فرزندان و مزایای نقدی، نمونه اي از این 
سیاست هاي تشویقي است. در کشورهای دیگر نیز ماهانه به ازای هر فرزند پول پرداخت مي کنند. براي نمونه، 
در کانادا به ازاي فرزند اول صد دالر پرداخت مي کنند. در کشورهای اروپایی تا هزار دالر نیز مي پردازند. منتها 
این پرداخت، حد معّیني دارد؛ براي نمونه، به مدت یک یا دو سال این کار را انجام مي  دهند. بنابراین، پرداخت 
نقدي در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و مسئلة جدیدی نیست. در ایران نیز اجازة مرخصی به مادران شاغل 
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در هنگام تولد فرزند برای شیردهی وجود داشته است؛ اما باید به گونه اي این مرخصي تصویب شود که امکان 
بازگشت دوباره به کار را داشته باشند؛ یعنی وقتی مرخصی شیردهی یا زایمان می دهیم، باید بازگشت دوبارة 
آنها را به کارشان تضمین کنیم تا به فرزند آوری تشویق شوند. مدت این مرخصی نیز در کشورهای مختلف، 

متفاوت است. 

پرسش: آیا این مرخصي فقط براي دوران شیردهی است یا زمان بارداری را نیز شامل مي شود؟
پاسخ: همان قانون شیردهی از شش ماه به نه ماه تبدیل مي شود؛ البته به شرطی که مادر متعهد شود به فرزند 
شیر دهد. دادن مرخصی به پدران که در سایر کشورها نیز وجود داشته، در شورای عالی انقالب فرهنگی نیز 
تصویب شده است. سیاست های جمعیتی، جزء برنامه هاي طوالنی مدت است؛ یعني اآلن برای چهل تا پنجاه 
سال آینده برنامه ریزي مي کنیم. بنابراین، باید قوانین مربوط به آن در مجلس تصویب شود تا ماندگاری اش 
بیشتر شود. دادن مرخصی به پدران نیز جزء سیاست های تشویقی فرزند آوری در همة کشورهای دنیا ست. 
اجازة مرخصی به والدین نیز به همین صورت است؛ یعنی افزون بر مرخصی به پدر و مادر برای تولد فرزند، 
مرخصي جداگانه اي نیز به آنها تعلق مي گیرد. چه بسا فرزندشان سه یا چهارساله باشد که این به افزایش 
کیفیت زندگی آنها کمک مي کند و مکمل مرخصی مادران و پدران است. موضوع دیگر، کمک هزینة مراقبت 
از فرزند است؛ یعني فرزند را از یک کاالی مصرفی، به یک کاالی سرمایه ای تبدیل کنیم که شامل دسترسی 
به کمک هزینة آموزشی یا آموزش رایگان، مهدکودک، کودکستان و سایر خدمات حمایتی از فرزندان در سن 
مدرسه است. همة این عوامل به افزایش کیفیت کمک مي کند. البته باید روي مهدکودک یا کودکستان و یا 
آموزش رایگان، نظارت دقیقي انجام شود تا به اهداف خود دست یابیم. کیفیت مورد نظر ما، داشتن فرهنگ 
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اسالمي است؛ نه اینکه فرزندانمان در مهدکودک ها براساس همان نگرش های غربی پرورش یابند. البته همة 
آن آموزش ها را نفی نمی کنم؛ اما باید نظارت کنیم که صرفاً آن نوع آموزه ها آموزش داده نشود؛ آموزش هایی 
که مطابق با نیاز و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، در مهدکودک ها ارائه شود. پس باید با 

توجه به تجارب دیگر کشورها، سیاست های تشویقی خودمان را اِعمال کنیم.

پرسش: به نظر مي رسد سیاست های تشویقی براي کارمندان، اعم از دولتی و غیردولتی، در 
مقایسه با دیگران بیشتر است؛ نظر شما دراین باره چیست؟

پاسخ: این سیاست  ها برای غیر دولتی ها نیز هست؛ منتها دولت باید آن مقداري را که بخش خصوصي به 
زیرمجموعة خود مي دهد، به او پرداخت کند. فردي که شغل آزاد دارد، سهمی را خودش تأمین مي کند و 
بخشي را نیز کارفرما می دهد. باید به گونه اي برنامه ریزي شود که دولت، هم سهم کارفرما و هم سهم شخص 
را پرداخت کند؛ زیرا اگر این هزینه را به بخش خصوصی تحمیل کنیم، مخالف اشتغال زایی مردان و زنان 
خواهد بود. بنابراین، برای بخش خصوصی نیز باید مواردی را در نظر بگیریم. براي مثال، باید تسهیالت 
بانکي و هدیة تولد را، هم به کارمندان و هم غیرکارمندان بدهیم. در غیر این  صورت، به نتایج مطلوبي دست 

نخواهیم یافت.

پرسش: اگر این موارد در مجلس به قانون تبدیل شود، اما مسئوالن اجرایی و دولتی، آن را 
عملیاتی نکنند، چه تبعاتي خواهد داشت؟

پاسخ: مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، قانون رسمي است؛ یعني مصوبات شورای عالی انقالب 
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فرهنگی که دربارة افزایش باروری تصویب شده است، به خودی خود قابلیت اجرایی دارد؛ اما برخي از مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی به تمهیدات بودجه ای نیاز دارد. به همین دلیل، آنها را به مجلس برده ایم تا 
ضمانت اجرایی پیدا کند و تداوم داشته باشد؛ زیرا اگر قوانین مصوب اجرا نشود، به ضد خودش تبدیل می شود.

پرسش: آیا بین میزان باروری کل و درآمد سرانه، رابطة مستمر و هم بستگی مثبتی وجود دارد 
یا خیر؟

پاسخ: بیشتر مردم، مسائل اقتصادي را مانع اصلي مي دانند ؛ درحالي که اآلن در بسیاري از کشورهای فقیر  دنیا، 
میزان باروری باالست. ما براي اینکه به سمت فرزندآوري حرکت کنیم، به حداقل هایي نیازمندیم تا ازدواج و 
فرزندآوري انجام شود. آنچه امروزه در کشورهای دنیا بررسی مي کنند، رابطة بین نرخ باروری و درآمد ساالنه 

است؛ اما به این نتیجة قطعی نرسیده اند که هرچه درآمد سرانه بیشتر باشد، باروری هم بیشتر است.

پرسش: یعني افرادي که سرمایه دارترند، تعداد فرزند بیشتري دارند؟
پاسخ: چنین رابطه ای برقرار نیست. این موضوع، چارچوب نظری دارد. آقای مایکل تودارو مطالعه ای را در 
سه مرحله درحدود دوازده کشور دنیا انجام داده است؛ او می گوید در این کشور ها هیچ رابطة خاصی بین 
مقداردرآمد ساالنه و نرخ زادوولد پیدا نکردم. یعنی در مواردي میزان تولید باال، ولي میزان زادوولد پایین بوده 
است و در برخي موارد که تولید پایین بوده، زادوولد افزایش داشته است. ولی در برخي از آن کشورها، نرخ 
رشد تولید سرانه، و نرخ زادوولد رابطة معکوس داشته است؛ یعنی با افزایش نرخ تولید سرانه، باروری کاهش 

یافته است. یعني رابطة مستقیمی پیدا نکرده است.
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 وی در مطالعه ای دیگر، رابطة مستقیمی بین توزیع درآمد و نرخ زادوولد یافته است و آن اینکه هرچه توزیع 
درآمد عادالنه تر بوده، نرخ زادوولد نیز کاهش یافته است. یکی از دالیل کاهش باروري و فاصلة طبقاتی 
نسبت به قبل در ایران نیز همین مسئله است؛ یعنی چارچوب نظری آقای مایکل تودارو نیز این موضوع 
را تأیید مي کند. ایشان زمانی این موارد را مطرح کرد که همة کشورهای دنیا به دنبال کاهش موالید بودند. 
ازاین رو، توصیه می کرد اگر می خواهید کاهش موالید داشته باشید، فاصلة طبقاتی را کم کنید. صاحب نظران 
در مطالعه اي دیگر مي گویند، بین درآمد سرانه و باروري رابطة خاصی پیدا نکردیم. تقریباً در اکثر کشورهایی 
که درآمد سرانه آنها کمتر از 5000 دالر است، نرخ باروری شان باالی 2/5 فرزند به ازای هر مادر بوده است 
؛ اما وقتي درآمد سرانه شان افزایش یافته و به ده  هزار یا بیست  هزار دالر رسیده، مشاهده شده است باروری 
آنها کمتر از دو و نیم فرزند است؛ یعنی باروری کشوری که حدود پنج هزار دالر درآمد سرانه دارد، حدود دو 
فرزند است. باروری کشور آمریکا نیز که ساالنه 45000 دالر درآمد دارد، حدود دو فرزند است. پس هیچ رابطة 
خاصی با هم ندارند. در کشور ما نیز افراد ثروتمند فرزندان بیشتری ندارند؛ به عکس، افراد فقیر جامعه، فرزند 
بیشتری دارند. البته منظورم این نیست که خانواده اي که فرزندان بیشتری دارد، کیفیتش پایین تر است؛ زیرا 
همیشه خانوادة کم  فرزند، به معنای کیفیت بیشتر نیست. پس یکی از عوامل کاهش تعداد فرزند، اقتصادی 
است؛ اما این تنها عامل نیست. درآمد سرانة کشورهای توسعه یافته خیلی بیشتر از ماست و همة آنها از ما 
ثروتمندترند. دراین صورت، آنها نباید با معضل کاهش فرزند مواجه می شدند. اینکه صرف داشتن مسکن و 
شغل باعث حل شدن مشکل تعداد فرزند می شود، ساده انگاری است؛ زیرا اآلن حدود 70 درصد مردم ایران 
دارای مسکن ملکی هستند؛ یعنی مسکن برای خودشان است. پس اگر فقط با مسکن، مشکل حل می شد، 
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دیگر در آن قشر نمي بایست مشکل تعداد فرزندان کمتر می داشتیم؛ مي بایست تعداد فرزندانشان دست کم 
باالی سه فرزند می بود. اآلن نرخ رسمي بیکاری 12 تا 13درصد است؛ اگر آمار غیر  رسمی بیکاری را 20 
درصد باشد، بنابراین حدود 80 درصد مردم شغل دارند. پس چرا آنها فرزند بیشتر ندارند؟ پس ساده انگارانه 
است که بپنداریم با داشتن مسکن و شغل، مشکل حل خواهد شد؛ زیرا این مسکن، رایگان به دست نیامده؛ 
بلکه با پس انداز و وام تهیه شده است. ازاین رو، باید بخش زیادي از درآمد ناشی از شغل را براي قسط مسکن 
پرداخت کنید. افزون  براین، مخارج روزمرة زندگی نیز هست. پس هم مرد و هم زن باید به شدت کار کنند تا 
هزینه هاي خود را تأمین کنند. در نتیجه، وقتی برای بچه دار شدن ندارند؛ این همان مشکلی است که ما با آن 
مواجه شده ایم. البته به نظر من دولت باید برای تسهیل ازدواج و تهیة مسکن، تسهیالت الزم را فراهم آورد. 
تهیة شغل وظیفة اصلی دولت هاست؛ اما اینکه فکر کنیم با داشتن شغل و مسکن، مشکل کاهش باروری 
حل می شود، این گونه نیست؛ یعنی مسائلي مانند تغییر نگرش فرهنگی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

نقش برجسته تری دارند.

پرسش: جامعة ما اسالمی و دینی است و این پشتوانة خوبی براي این موضوع است. اینکه اعتقاد 
داشته باشیم روزی رسان خداست، به تحقق این هدف کمک مي کند. دست اندرکاران امور دینی 

چه نقشي دراین زمینه مي توانند ایفا کنند؟
پاسخ: به هرحال، براساس اعتقادات دینی ما، تربیت نیروی کار مطلوب بسیار مهم است. نیروی کار، یکی از 
عوامل رشد و توسعه اقتصادی است. اما نیروی کار مطلوب خود به  خود ایجاد نمی شود. این نیروی کار را 
باید ایجاد کرد. باید در نیروی کار تحرک به وجود آورد؛ به گونه اي که یاد بگیرد انضباط، تحرک و عالقه به 
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محصول تولیدی داشته باشد؛ چگونه پس انداز بکند و کار گروهی انجام دهد. ازطرف دیگر، باید زهد و تقوا 
داشته باشد،صادق و قانون گرا باشد. اگر نیروي کار مطلوب ایجاد شود، خود به خود به رشد و توسعة اقتصادی 
کشور کمک مي کند و دیگر نیرویی سربار جامعه نمی شود؛ یعني بازدهی و تولید نهایی آن بیشتر از مصرفش 
مي شود. پس اگر زهد و تقوا پیشه کنیم و به خداوند متعال یقین داشته باشیم، خداوند مي فرماید ما اول روزی 
به فرزند و بعد به والدین مي دهیم؛ مانند اعتقادی که به مهمان داریم که حبیب خداست و روزی اش را با 
خودش می آورد. چرا خمس می دهیم؟ هرچه خمس دهیم، ازسوي دیگر مالمان بیشتر مي شود. اگر به این 
موضوع اعتقاد داشته باشیم که فرزند بیشتر، زندگی بهتر را به دنبال خواهد داشت، دیگر از فرزند آوري ترس 

نخواهیم داشت. 
همة سیاست های تشویقی درجهت حمایت از خانواده است که بتوانیم آنها را براي تربیت فرزندانشان ترغیب 

کنیم. اما پرسش این است که آیا سیاست هاي تشویقي تأثیر گذارند یا خیر؟ 
ما نتیجة مطالعة بسیاري از کشورهای دنیا و مقاالتشان را جمع کردیم که حدود هزار صفحه است. درمجموع، 
براي کشور کانادا سه کار انجام شده است. کشور کانادا بیشترین سرانة مهاجرت را دارد. علت اصلی آن نیز 
باروری پایین جمعیت کشور کانادا نسبت به وسعت زیاد آن است. آنها برآورد کرده اند که هزینة تربیت فرزند، 
حداقل حدود 154000 دالر است. در آنجا تأثیر کمک   هزینة فرزند بر باروری در طول زندگي )باروري تکمیل 
شده( به  علت  اینکه کمک هزینه ها خیلی کمتر از 154000 دالر است، خیلی زیاد نیست؛ بنابراین تشویق های 
صد یا دویست دالري نسبت به هزینه تربیت فرزند در ایران خیلی زیاد نیست؛ اما بي شک در رتبه تأثیر دارد. 
چه بسا شما قصد داشته باشید در طي بیست سال سه فرزند داشته باشید؛ اما اگر تشویقتان کنند، ممکن است 
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این سه فرزند را در طول نه سال به دنیا آورید؛ یعني هر سه سال یک فرزند. بنابراین، توصیه مي کنند هزینة 
مشوقهای مالی در کشورهایی مانند کانادا، باید تقریباً نزدیک 154000 دالر، یعنی معادل هزینه تربیت فرزند 

در آن کشور باشد. پس هرچه بیشتر تشویق کنند، بیشتر اثر می گذارد. 
یکی دیگر از کارهایی که در کشور کانادا انجام شده، در نظر گرفتن سیاست هاي تشویقي خیلی قوی برای 
تولد فرزند سوم است. در مطالعه اي دیگر، در بخش جامعه شناسی، یکی از دانشگاه های معروف کانادا معتقد 
است، اثر سیاست ها تشویقی بر زمان تولد بچه ها است تا بر باروری تکمیل شده. باز هم همان رتبه یعنی تعداد 

فرزندانشان که می خواستند در عرض پانزده تا بیست سال به دنیا بیاورند، سعی کردند زودتر به دنیا بیاورند.
 در کشور استرالیا، نتایج نشان داد ده ماه بعد از شروع این برنامه، افزایش مهمی در تولدها رخ داد، و این 
افزایش کلی تا پایان دوره مشاهده شد و تداوم داشت. مطالعة دیگري در استرالیا نشان مي دهد مشوق پولی، 
راه حل رضایت بخشی برای کاهش میزان باروری عمومی و یا افزایش آن است ـ البته چه بسا در مراحل 

مختلف فرق کندـ  پس مي توان به مشوق های پولی برای افزایش باروری امیدوار بود.
 مطالعة دیگری که در سال 2010 در استرالیا انجام شده، بیانگر آن است که بن فرزند، افزایش معنادار 
قصد فرزندآوری در زنان را به همراه داشته است؛ یعنی کمک کرد که زنان قصد فرزند آوری شان را افزایش 
دهند. با این سیاست تشویقي، بیشترین افزایش فرزندان، در بین زنان خانوارهای کم درآمد اتفاق افتاد. البته 
مطالعات دیگر در کشورهای دیگر نشان می دهد که همه جا این گونه نیست. براي مثال، یک درصد افزایش 
درآمد اقشار کم درآمد، به همان میزان موجب افزایش تعداد فرزندان نخواهد شد؛ یعنی اگر یک درصد درآمد 
را افزایش دهید، میزان فرزند آوری یک درصد افزایش نخواهد یافت؛ زیرا در بسیاري از کشورهای دیگر، 
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به ویژه در کشور ما، اقشار کم درآمد نیازهای دیگري دارند که این پول را صرف آن نیازها مي کنند. بنابراین، 
به سمت افزایش فرزند نمی روند. این نکته را در ایران نیز تجربه کرده ایم. در دو سال اخیر، از زمان هدفمند 
کردن یارانه ها و دادن پول نقد به مردم، میزان باروری افزایش نیافته است. پس در ایران نیز میتواند این 
نگرانی وجود نداشته باشد که اگر بُن فرزند به اقشار روستایی بدهیم، جمعیت بیش  از حد رشد کند. همچنین 
کشش درآمدی اقشار ثروتمند نیز پایین است؛ یعنی یک درصد افزایش درآمد در آن قشر، باعث افزایش یک 
درصدي باروری نمي شود. پس افزایش درآمد در قشر باال و پایین جامعه خیلی تأثیري ندارد. این افزایش 

درآمد، مربوط به قشر متوسط است.
 در کشور آمریکا مطالعات زیادی انجام شده است که به دو مورد آن اشاره مي کنم. در آنجا به مردم اعتبار 
مالیاتی دادند؛ یعنی از افرادي که فرزند بیشتری داشتند، مالیات کمتری گرفتند. این توسعة اعتبار مالیاتي، 
باعث افزایش تعداد فرزندان اول زنان ازدواج  کرده شد و ازدواج دربین زنان مجرد دارای فرزند را نیز تقویت 
کرد. در کشور آمریکا فرزندآوری خارج از تشکیل خانواده نیز هست و این قانون باعث شد ازدواج کنند و 
از مزایای این قانون بهره ببرند. نتایج مطالعة دیگري در آمریکا نشان میدهد، افزایش صد هزار دالری در 
دارایی مسکن دربین صاحبان امالک، باعث شد حدود 18 درصد احتمال داشتن فرزند دربین آنها زیاد شود.

در کشور انگلستان نیز مطالعات زیادی انجام شده است که یکی از آنها را بیان مي کنم. در آنجا نیز به 
خانواده ها اعتبار مالیاتی می دادند. اعتبار مالیاتی باعث شد تا زنان مجرد با کاهش احتمال تولد و طوالنی کردن 
فاصلة ممکن بین تولد ها در همة رتبه های بین آنها به این برنامه پاسخ دهند و زنان تک  فرزند نیز تشویق 
شدند تا فرزند دوم را نیز به دنیا آورند. در کشور فرانسه نیز سه مطالعه انجام شده است. همه مطالعات نشان 
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میدهندکه تشویق های مالی در رتبة تولد، تعداد فرزند و باروری، در کل تأثیرگذار بوده است. 
مطالعة اول نشان مي دهد مشوق های مالی در تعیین تصمیم های باروری در فرانسه نقش مهمی ایفا مي کنند. 
کمک بدون شرط برای حمایت از فرزند، به ازای هر سه درصد از تولید ناخالص داخلی، باعث افزایش 0/3 
واحدی میزان باروری کل می شود؛ یعنی اگر به اندازة سه درصد میزان تولید ناخالص  داخلی، مشوق به مردم 
ارائه دهید، 0/3 واحد به واحد باروری اضافه می شود. اگر این موضوع در ایران اتفاق بیفتد، مشکل باروری 
در این مقطع حل می شود؛ بدین معنا که اگر اآلن میزان باروري 1/7 فرزند به ازای هر مادر باشد، با 0/3 
افزایش، میزان باروري به دو فرزند مي رسد. افزایش بدون شرط 150 یورو بُن فرزند در ماه برای فرزند سوم، 

بیشتر تأثیرگذار است.
 در کشور فرانسه، هر سه سال یک بار آثار سیاست های تشویقی را بررسی مي کنند؛ مطالعاتی که در  زمینه 
اثرگذاری مشوق ها بر باروری انجام شده اند، و مورد بررسی قرار گرفته اند تأثیر مهم مشوق ها در افزایش 
باروری را نشان میدهند. مطالعات کشور اتریش نشان می دهد مادرانی که در گروه مطالعه بودند، پانزده درصد 
بیشتر احتمال داشتن فرزند اضافه در سه سال آینده را داشتند؛ نه تنها در زمان تولد، بلکه در تعداد فرزندان. 
مطالعة دیگري در اتریش نشان می دهد هم مشوق های ساختاری و هم مشوق های مالی بر نیت داشتن 
فرزندی دیگر، تصمیم در داشتن فرزند و همچنین داشتن اولین فرزند یا فرزند بعدی، زودتر اثرگذار خواهد 
بود؛ یعنی آنها سیاست های مالی و مشوق های ساختاری را از هم تفکیک کرده اند؛ هرچند به نظر مي رسد 
در کسانی که هیچ فرزندی ندارند، مشوق های مالی بیشتر تأثیرگذار باشد؛ درحالي  که در افرادی که فقط 
یک فرزند دارند، مشوق های ساختاری بیشتر موجب افزایش باروری می شوند؛ البته ساختار بدین معنا که باید 
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ساختار زندگی و شکل کار کردن عوض شود. کار شبانه روزي باعث می شود که نتوانم به مشوق های مالی 
پاسخ بدهم؛ ولی اگر ساختار من عوض شود و قرار باشد براي مثال، فقط از صبح تا ساعت چهار بعدازظهر کار 
کنم و همسرم شغلي مانند معلمی داشته باشد، ساختار زندگی شغلی من عوض شده است. بنابراین، مشوق 
ساختاری برای فرزند بیشتر تأثیرگذار است. پس مشوق های ساختاری موجب افزایش بارداری می شوند. 
بیشتر پژوهش ها اثبات مي کند مشوق هاي مالی و ساختاری اثرگذارند و بي شک بر رتبه اثر می گذارند؛ یعنی 
موجب می شوند سریع تر به تعداد فرزندان دلخواه دست یابند و در طوالنی مدت بر باروری، و درمجموع بر 

تعداد فرزندان تأثیرگذار باشند.
نکتة پایاني اینکه، هیچ یک از اینها بدین معنا نیست که اگر سیاست های تشویقی در این کشورها اثرگذار و 
مثبت بود، در کشور ایران نیز کارآمد باشد؛ حتي اگر در مواردي در آن کشورها سیاست های تشویقی اثر منفی 
داشته است، بدین معنا نیست که در کشور ایران نیز اثر منفی بگذارد. باید با توجه به تجربیاتی که در کشورهای 
دیگر هست، سیاست ها را در ایران پیگیري و و ارزیابی کنیم. براي مثال، در کشور فرانسه هر سه سال میزان 
تأثیرگذاري این سیاست ها را ارزیابي مي کنند. در ایران نیز باید چنین کاري را انجام دهیم و براساس نتایج 

این ارزیابي، سیاست هایمان را اصالح کنیم.



24

عوامل کاهش جمعّیت و موجبات افزایش جمعّیت به نحو مطلوب و با اعتداِل متناسب، درست سنجیده 
بشود، مطرح بشود ]تا[ اقناع بشوند افکار نخبگان . بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای 

همایش ملي تغییرات جمعیتي و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه 92/8/6


