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چکیده:
سیاســت جمعیتــی دولت هــا برحســب شــرایط و مقتضیــات اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی جامعه هــا متفــاوت اســت. 
ــر  ــراز و نشــیب هایی داشــته و گاهــی برافزایــش و گاهــی ب ــر، ف ــران، سیاســت های جمعیتــی در چهــار دهــة اخی در ای
کاهــش جمعیــت تأکیــد کــرده، بنابرایــن هــدف مقالــة حاضــر بررســی ایــن فــراز و نشــیب های سیاســت های جمعیتــی 
ــن پژوهــش،  ــوده اســت. روش تحقیــق در ای ــر رویکردهــای توســعه ای دولت هــا ب ــد ب ــا تأکی ــر ب ــران در 4 دهــة اخی ای
اســنادی اســت کــه بــا بررســی سیاســت های جمعیتــی دولت هــای ایــران و رویکردهــای توســعه ای آنهــا مشخص شــده 
اســت کــه مطابــق بــا تغییــر و تحــوالت تاریخــی و همچنیــن فرایندهــاي شــکل یافتــه و چرخش هــاي صــورت گرفتــه در 
ــا رویکــرد نوســازی  ــه ب ــی ک ــه اســت. دولت های ــا تغییریافت ــی آنه ــا، سیاســت های جمعیت ــای توســعة دولت ه رویکرده
بــه توســعه نــگاه داشــته اند، سیاســت های کاهــش جمعیتــی و دولت هایــی کــه بــا رویکــرد وابســتگی بــه توســعه نــگاه 

ــد. ــال می کنن ــت را دنب ــش جمعی ــت های افزای ــد، سیاس می کنن
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بیانمسئله
جمعیــت به عنــوان ســتون اصلــی هــر جامعــه مــورد توجــه سیاســتمداران و تصمیم گیــران سیاســی و 
دولت هــا قرارگرفتــه اســت. بنابرایــن ایشــان بــه موضــوع جمعیــت ورود کــرده و گاه بــه تشــویق ازدواج 
و بــاروری و زادوولــد مبــادرت می کننــد و گاهــی برنامه هــای تنظیــم خانــواده، محــدود کــردن بــاروری 
و کاهــش رشــد جمعیــت را موردتوجــه قــرار می دهنــد و بــا اقداماتــی می کوشــند جلــوی مهاجــرت از 
بیــرون مرزهــا را بگیرنــد یــا مهاجــرت جوانــان بــه دیگــر کشــورها را محــدود کننــد و حتــی بــر رونــد 
ــر  ــن حــوزه پررنگ ت ــا در ای ــن همــواره نقــش دولت ه ــد. بنابرای ــر گذارن ــه شــهر اث مهاجــرت روســتا ب
ــی بیشــتر مشــهود اســت. سیاســت  ــب سیاســت های جمعیت ــا در قال ــش دولت ه ــروزه نق می شــود. ام
ــردن و  ــی ک ــه در راه منطق ــی ک ــدّون جمعیت ــات م ــه ها و تصمیم ــت از: اندیش ــارت اس ــی عب جمعیت
هماهنــگ ســاختن ارکان و نهادهــای اجتماعــی و اقتصــادی و مقــررات و نظامــات آنهــا اتخــاذ می گــردد. 
ــائل  ــل »مس ــی و ح ــف جمعیت ــای مختل ــروزی گروه ه ــاه و به ــات رف ــن تصمیم ــور ای ــدف و منظ ه
ــة اصــول و  ــی را مجموع ــر، سیاســت جمعیت ــف دیگ ــی، 1379: 157(. در تعری ــی« اســت )امان جمعیت
ــه  ــوری ک ــا ام ــی و ی ــور جمعیت ــت را در ام ــت دول ــدود فعالی ــی و ح ــه چگونگ ــد ک ــری  می دانن تدابی

ــام، 56:1346(  ــد )بهن ــن می کن ــد، تعیی ــی دارن ــج جمعیت نتای
ــری،  ــه مســائل جمعیتــی توجــه کــرد )کالنت ــت از ســال های 1341 ب ــار دول ــرای اولیــن ب ــران ب در ای
1378(. در برنامــة ســوم عمرانــی، بــه مســئلة جمعیــت در وزارت »بهداشــت و تنظیــم خانــواده« توجــه 
و در ســال 1346 واحــدی بــه نــام بهــداری وقــت تأســیس شــد. در مرحلــة دوم و پــس از مــدت کوتاهــی 
کــه، سیاســت های تنظیــم خانــواده بــه بوتــة فراموشــی ســپرده شــد، از ســال 1368 بــه خاطــر رشــد 
ــرایط  ــری، 13:1378(. ش ــت )کالنت ــرار گرف ــتور کار ق ــاره در دس ــوع دوب ــن موض ــی، ای ــاالی جمعیت ب
اجتماعــی و روانــی ناشــی از انقــالب و جنــگ تحمیلــی باعــث تشــویق ازدواج و افزایــش بــاروری شــد. 
ــده  ــود کــه در سرشــماری 1365 دی ــرخ رشــد جمعیــت ب ــن شــرایط، افزایــش چشــمگیر ن حاصــل ای
شــد )مهریــار، 1393: 22(. اگرچــه ایــن افزایــش رشــد جمعیــت در ابتــدا بــا اســتقبال مقامــات وقــت 
کشــور روبــه رو شــد، ولــی مشــکالت تأمیــن غــذا، امکانــات آموزشــی و خدمــات بهداشــتی - درمانــی 
یــک جمعیــت بــزرگ و در حــال رشــد، بــه زودی توجــه مســئوالن برنامه ریــز کشــور را بــه لــزوم احیــاء 
سیاســت تنظیــم خانــواده و تحدیــد موالیــد جلــب کــرد. برنامــة جدیــد تنظیــم خانــواده کــه در ســال 
ــور  ــی کش ــادی و اجتماع ــعة اقتص ــة توس ــن برنام ــی از اولی ــوان جزئ ــد و به عن ــالم ش ــماً اع 1367 رس
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بــه مرحلــة اجــرا گذاشــته شــد، بــا اســتقبال عمومــی غیرمنتظــره ای روبــه رو شــد )الیحــة برنامــة اول 
ــاي  ــاي چشــمگیر برنامه ه ــالب 1365-1375، موفقیت ه ــة دوم انق ــعة اقتصــادي، 1368(.  در ده توس
ــرخ   ــرخ موالیــد و کنتــرل جمعیــت شــد. در ایــن دهــه، ن ــواده در کشــور باعــث کاهــش ن تنظیــم خان
رشــد جمعیــت از 3/9 درصــد در دهــة 1355-1365 بــه 1/96 درصــد در دهــة 1365-1375  کاهــش 
یافــت و در دهــة 1375-1385 بــه نــرخ رشــد 1/61 درصــد و در دهــه 1385-1395 بــه 1/24درصــد 
ــس از  ــران پ ــور ای ــه کش ــد ک ــان مي ده ــناختی نش ــای جمعیت ش ــه  و تحلیل ه ــید. تجزی ــال رس در س
تجربــة کاهــش بــاروري، وارد مرحلــة جدیــدي از تغییــرات جمعیتــي شــده اســت. مشــخصة اصلــي ایــن 
ــتمر  ــداوم و مس ــش م ــه کاه ــت، بلک ــت نیس ــش جمعی ــا افزای ــي نه تنه ــوالت جمعیت ــد تح دورة جدی
بــاروري کمتــر از حــد جانشــیني در درجــة اول و ســپس کاهــش شــدید رشــد ســاالنة جمعیــت اســت 
ــر ســطح جانشــیني اگــر در  ــاروري زی ــن ب ــد شــد. ای ــل خواهن ــه مســائل مهــم جمعیتــي تبدی کــه ب
طــول زمــان مــداوم و پایــدار باشــد، موجــب بــروز برخــي از چالش هــاي عمــده بــراي کشــور خواهــد 
ــا  ــی دولت ه ــخص، برخ ــی مش ــت های جمعیت ــود سیاس ــل نب ــه دلی ــفانه ب ــران متأس ــا در ای ــد. ام ش
ــد. بعضــاً  ــی می زدن ــزی و سیاســتگذاری جمعیت ــه برنامه ری ــر ســلیقه های شــخصی خــود دســت ب بناب
مشــاهده شــده کــه برخــی دولت هــا سیاســت های تشــویقی کاهــش بــاروری و برخــی برعکــس عمــل 
ــس و  ــت و مجل ــون دول ــال 1357 تا کن ــه از س ــد ک ــان می ده ــن نش ــواهد و قرائ ــا ش ــد. ام می کرده ان
ــت های  ــیب های سیاس ــیده اند. فرازو نش ــد نرس ــت واح ــک سیاس ــه ی ــی ب ــنفکران جمعیت ــی روش حت
ــف و متضــاد در خصــوص  ــای مختل ــژه مطرح شــدن دیدگاه ه ــر و به وی ــة اخی ــار ده ــی در  چه جمعیت
ــن  ــن موضــوع اســت. بنابرای ــودن ای ــی، بیانگــر مســئله ب ــن مقطــع زمان ــی در ای سیاســت های جمعیت
تحلیــل سیاســت ها و برنامه هــای جمعیتــی دولت هــای بعــد از انقــالب و نقــش رویکردهــای توســعه ای 

ــرد. ــرار می گی ــن پژوهــش مــورد بررســی ق در ای

پیشینةتحقیق
مطالعــات زیــادی در ایــران بــه بررســی سیاســت های جمعیتــی و نقــش جمعیــت در توســعه و تأثیــر 
توســعه بــر جمعیــت  پرداخته انــد، البتــه اکثــر ایــن مطالعــات فقــط سیاســت های مربــوط بــه یــک دوره 
را بررســی کرده انــد. ایــن مطالعــات را در ذیــل بــه آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد. عباســی شــوازی و اوجــاق 
)1398( در مطالعــه ای بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه گفتمــان بحرانــي در رســانه ها بــا توجــه بــه وجــوه 
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مختلــف گفتمــان و بــا شــدت بیشــتري بازتولیــد شــده اســت، حال آنکــه گفتمــان طبیعــي، تنهــا از بعــد 
توســعه موردتوجــه واقع شــده اســت. رحیمیــان )1397( بــه ایــن نتیجــه رســید کــه توجــه بــه آمایــش 
ــت های  ــث سیاس ــرزمینی در بح ــای س ــی فض ــی و اکولوژیک ــات محیط ــا و اقتضائ ــرزمین و توان ه س
ــاروری  ــة ب ــژه ای دارد. در مرحل ــرورت وی ــال آن ض ــرت( و اعم ــا مهاج ــش ی ــرات جمعیتی)افزای تغیی
ــد.  ــد ش ــت نخواه ــیخته جمعی ــش افسارگس ــث افزای ــه باع ــی به هیچ وج ــوق های جمعیت ــن، مش پایی
اگــر مدیریــت کالن کشــور در ســطح عالــی باشــد، جمعیــت ایــران می توانــد بــه 150 میلیــون نفــر هــم 
برســد. لــذا همــواره بایــد بیــن کمیــت و کیفیــت جمعیــت تــوازن برقــرار کــرد. رحیمیــان و ابراهیمی فــر 
ــه کلیــة  ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در هــر کشــور سیاســت های جمعیتــی ب )1396( در پژوهشــی ب
ــر ویژگی هــای کمــی و  ــر گذاشــتن ب ــرای تأثی ــی ب ــی و قانون ــت و نهادهــای اجرای ــی کــه دول تمهیدات
ــت گذاری  ــت: سیاس ــد اس ــینی )1396( معتق ــد، حس ــرا می کنن ــب و اج ــت تصوی ــک جمعی ــی ی کیف
در زمینــة جمعیــت، امــری مســلم در همــة دوره هــا و مراحــل گــذار جمعیت شــناختی اســت. امــروزه 
جمعیــت ایــران در یــک وضعیــت متعــارض گرفتــار آمــده اســت: از طرفــی بــاروری پایین تــر از ســطح 
ــاروری بــه ســالخوردگی جمعیــت در چنــد  جایگزینــی اســت، از ســوی دیگــر، تــداوم ایــن ســطح از ب
دهــة آینــده منجــر خواهــد شــد. بــر پایــة ایــن بررســی، مدیریــت دریچــة جمعیتــی و ارتقــای بــاروری، 
ــرار  ــت ق ــی دول ــت سیاســت گذاری جمعیت ــد در اولوی ــب بای ــه ترتی ــی ب ــا ســطح جایگزین دســت کم ت
بگیــرد. بررســی مســیرهای مداخلــة دولــت بــرای ارتقــای بــاروری نشــان داد کــه سیاســت گذاری بــرای 
افزایــش ســطح بــاروری بــدون در نظــر گرفتــن عوامــل، شــرایط و زمینه هــای بــاروری پاییــن محکــوم 
ــر سیاســت های  ــوان تأثی ــا عن ــه ای ب ــادی )1395( در مقال ــود. مشــهدی و فری ــد ب ــه شکســت خواه  ب
تقنینــی بــر نــرخ رشــد جمعیــت در ایــران، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه سیاســت های تقنینــی ایــران 
هیــچ گاه یــک جهت گیــری مشــخص در زمینــة افزایــش، کاهــش و تعدیــل جمعیــت ایــران را نداشــته 
اســت و قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر تنظیــم جمعیــت، صرفــاً یکــی از عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر تنظیــم 
نــرخ رشــد جمعیــت بــه شــمار می آیــد و عوامــل فــراوان دیگــری ماننــد عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی، 
نگرش هــای فرهنگــی و همچنیــن وضعیــت محیط زیســت و منابــع طبیعــی نیــز در کاهــش یــا افزایــش 
ایــن نــرخ مؤثرنــد. محمدجــواد محمــودی )1395( در مطالعــه ای بــا عنــوان ســالخوردگی جمعیــت یــک 
مســئلة اجتماعــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در ایــران، در ســال 1394 حــدود 10 درصــد جمعیــت،  
بــاالی 60 ســال ســن داشــته اند، در 35 ســال آینــده یعنــی ســال 1429، درصــد ســالخوردگی جمعیــت 
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ــد،  ــئله آمیز می کن ــران مس ــد را در ای ــن رون ــه ای ــت. آنچ ــد یاف ــش خواه ــد افزای ــه 33 درص ــران ب ای
نبــود یــک سیاســت جامــع جمعیتــی و ســند ســالمندی اســت. اکنــون نیــز در صــورت بی توجهــی و 
ســهل انگاری و فقــدان برنامه ریــزی، در آینــدة نزدیــک نیــز بــا مشــکالت انبــوه جمعیــت ســالخوردگان 
به ویــژه زنــان مواجــه خواهیــم شــد. حســینی )1394( در مقالــه ای بــه ایــن نتیجــه رســید، کــه افزایــش 
ــت  ــرِي سیاس ــل انعطاف پذی ــت. دالی ــالم اس ــول اس ــورد قب ــِي م ــت هاي جمعیت ــاك از سیاس ــل پ نس
افزایشــي جمعیــت نیــز، بــه فقــه پویــاي مکتــب اهــل بیــت)ع( تحلیل شــده کــه بــا احــکام ثانویــه بــر 

اســاس مصالــح عصــري و مکانیســم هاي علــم اصــول و قواعــد فقهــي ممــزوج گردیــده اســت.
ــرمایه گذاری  ــت و س ــرل جمعی ــت کنت ــوان »سیاس ــا عن ــه ب ــی ک ــگ )2018( در پژوهش ــگ و ژان وان
ــی  ــزان قابل توجه ــه می ــاروری را ب ــن، ب ــدی در چی ــت تک فرزن ــد: سیاس ــام دادن ــانی« انج سرمایةانس
کاهــش داده اســت. چنیــن تغییــر ترکیبــی جمعیــت بــر ســرمایة انســانی تأثیــر منفــی می گــذارد. ایــن 
اثــر ترکیبــی براثــر مبادلــة کمیــت و کیفیــت حاکــم اســت و ایــن سیاســت میانگیــن ســطح ســرمایه 
ــی  ــکاران )2018( در پژوهش ــه و هم ــد. ده ویت ــش می ده ــاً 1٪ -2٪ کاه ــن را تقریب ــانی در چی انس
ــک  ــرای تحری ــی و مســکن را ب ــد سیاســت های مال ــی می توانن ــه سیاســتمداران محل ــد: ک نشــان دادن
ــد،  ــش می یاب ــا افزای ــاداش آنه ــه در آن پ ــت ک ــتانة جمعی ــه آس ــدن ب ــک ش ــگام نزدی ــرت هن مهاج
به طــور اســتراتژیک تنظیــم کننــد. هرمــاوان و همــکاران )2015( در پژوهشــی بــا عنــوان »آیــا الگوهــای 
جمعیتــی بــرای سیاســت گذاری زیرســاختی پایــدار مهــم اســت« نشــان دادنــد در دورة 1960، 2010 
ــوده  ــی اســتوار ب ــه ای از سیاســت های جمعیت ــر اســاس مجموع ــزی ب ــی اندون ــزی توســعة مل برنامه ری
ــت گذاری  ــر سیاس ــی ب ــرزمینی همگ ــش س ــوار و آمای ــاه خان ــاد کالن، رف ــت های اقتص ــت و سیاس اس

جمعیتــی مؤثــر بــوده اســت. 
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مبانینظری
به طور کلــی می تــوان مجمــوع عقایــدی را کــه قرن هــا دربــارة جمعیــت و تأثیــر آن در اوضــاع 

ــرد: ــه ک ــروه خالص ــار گ ــت، در چه ــده اس ــی عنوان ش ــادی و اجتماع اقتص

1-طرفدارانافزایشجمعیت1 
ــهورند و  ــت مش ــش جمعی ــان افزای ــا حامی ــت ها ی ــه ناتالیس ــد ب ــش را دارن ــن گرای ــه ای ــرادی ک اف
سیاســتی کــه موافــق بــا ایــن گرایــش اســت، سیاســت ناتالیســتی نــام دارد. ناتالیســم در حقیقــت یــک 
ــش  ــش، افزای ــن گرای ــدگان ای ــدة دارن ــش اســت. به عقی ــک گرای ــه ی ــود، بلک ــه محســوب نمی ش نظری
ــه  ــی آورد، بلک ــود نم ــه وج ــی ب ــای اجتماع ــا مشــکالت اقتصــادی و گرفتاری ه ــت نه تنه ســریع جمعی
ازدیــاد جمعیــت در نیرومنــدی قــدرت نظامــی و اقتصــادی کشــورها نقــش مهمــی را ایفــاء می نمایــد 

ــری، 1375(.  )کالنت

2-مخالفانافزایشجمعیت2
در مقابــل طرفــداران افزایــش جمعیــت، دانشــمندان دیگــری افــکار خــود را متوجــه مشــخص 
ــود  ــان مالتــوس ب ــد و مشــهورترین فــرد میــان آن کــردن روابــط میــان جمعیــت و مــواد غذایــی کردن
ــک  ــی ی ــن مبان ــت اولی ــه در حقیق ــد ک ــت« گردی ــول جمعی ــة »اص ــه ارائ ــی ب ــش منته ــه مطالعات ک
سیاســت جمعیتــی بــود )همــان، ص114(. ایــن گــروه کــه بــا افزایــش جمعیــت مخالــف هســتند بــه 
ــد  ــز می نامن ــم  نی ــت را مالتوسیانیس ــش جمعی ــان افزای ــب مخالف ــد. مکت ــت ها معروف ان آنتی ناتالیس
)کالنتــری،1375(. مالتــوس اصــل جمعیــت را قانــون کلــی می دانــد کــه حاکــم بــر افزایــش جمعیــت 
ــون  ــی »قان ــر یعن ــوع بش ــی ن ــش طبیع ــن گرای ــه بی ــکافی ک ــت از ش ــارت اس ــون عب ــن قان ــت. ای اس
ــاس  ــود دارد. براس ــت« وج ــون معیش ــی »قان ــاورزی یعن ــدات کش ــی تولی ــش طبیع ــت« و گرای جمعی
»قانــون جمعیــت«، جمعیــت در طــول هــر 25ســال و بــا تصاعــد هندســی هماننــد:1، 2، 4، 8، 16 و... 
بــه میــزان ثابتــی رشــد می کنــد، درصورتی کــه بنــا بــر »قانــون معیشــت«، تولیــدات کشــاورزی و مــواد 

ــد. ــش می یاب ــد 1، 2، 3، 4، 5، و... افزای ــابی مانن ــد حس ــاس تصاع ــر اس ــی ب غذای

1- Natalism
2- Antinatalism
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3-طرفدارانثباتجمعیت1
ــد.  ــت می ورزن ــت مخالف ــت مثب ــه در جه ــی و چ ــت منف ــه در جه ــت چ ــر جمعی ــا تغیی ــده ب ــن ع ای
ــت را ســبب  ــر شــمار جمعی ــد و تغیی ــدال را پیش گرفته ان ــی خــود روش اعت ــان در نظــرات جمعیت این
ــی  ــاددان انگلیس ــل2، اقتص ــتوارت می ــخن از اس ــن س ــد. ای ــی می دانن ــام اجتماع ــیدگی نظ ازهم پاش
طرفــدار جمعیــت ثابــت اســت کــه می گویــد: »اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه زمیــن مــا لطــف و زیبایــی 
ــه  ــه خوشــبخت تر و ن ــه تازه واردینــی کــه ن ــه خاطــر افزایــش ثروت هــا و غــذا دادن ب خــود را فقــط ب
ــا  ــا ت ــه آرزو می کنــم کــه اخــالف م ــود از دســت بدهــد، صادقان ــدران خــود خواهنــد ب ــر از پ بدبخت ت
آنجــا کــه ممکــن اســت در ثبــات جمعیــت کشــور خــود بکوشــند«. پیــروان جمعیــت ثابــت، هــر نــوع 
ــه نحــو  ــات موجــود ب ــع و امکان ــد کــه بایــد از مناب افزایــش جمعیــت را غیرمنطقــی دانســته و معتقدن

ــرداری نمــود )همــان(. ــه بهره ب ــراد موجــود جامع ــر ســاختن زندگــی اف ــرای بهت احســن ب

4-طرفدارانحّدمتناسبجمعیت3
اندیشــه حــّد مطلــوب جمعیــت یــا حــّد متناســب جمعیــت از دیربــاز موردتوجــه اندیشــمندان مختلــف 
بــوده اســت. مثــاًل افالطــون، معتقــد بــود کــه بهتریــن رقــم بــرای تعــداد جمعیــت می توانــد نیازهــای 
ــرای  ــب اج ــن موج ــد و همچنی ــن کن ــگ تأمی ــان جن ــه در زم ــح و چ ــان صل ــه در زم ــه را چ جامع
صحیــح سیســتم مالیات هــا و تقســیم زمیــن بشــود )بهنــام، 1346(. آلفــرد ســووی4، کــه خــود واضــع 
نظریــة جمعیــت متناســب اســت می نویســد: »مفهــوم میــزان جمعیــت متناســب هرچنــد مبهــم اســت 
ــود  ــروت می ش ــا ث ــر و ی ــث فق ــت باع ــش جمعی ــا افزای ــه آی ــئله ک ــن مس ــه ای ــی ب ــور قطع ــا به ط ام
ــد  ــر از آن باش ــر پایین ت ــق و اگ ــب رون ــد موج ــّدی باش ــر از ح ــر باالت ــد و آن را اگ ــخ می گوی پاس
ــوم باشــد )بیشــتر هــدف اقتصــادی موردنظــر  ــه چــون هــدف معل ســبب تنگدســتی می شــمارد. البت
اســت( بــه نظــر می رســد کــه پیــروان مکاتــب مختلــف در مفهــوم جمعیــت متناســب توافــق دارنــد« 

ــووی،1340(. )س

1- Malthusianism
2- John Stuart Mil
3- Stable Population
4- Alfred Sauvy
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نظریاتتوسعه
ــرای  ــی ب ــه راهکارهای ــرای تبییــن و بررســی پدیده هــای توســعه نیافتگی و نیــز ارائ ــات توســعه، ب نظری
ــب  ــه مکت ــوان در س ــات را می ت ــن نظری ــده اند. ای ــه ش ــی، ارائ ــعه نیافتگ ــل توس ــت از معض برون رف
عمــده مــورد بررســی قــرار داد. در اواخــر دهــة 1950، نوســازی، پارادایــم مســلط در بحث هــای توســعه 
بــود. پارادایــم وابســتگی در آمریــکای التیــن ظهــور کــرد و پاســخی بــه شکســت برنامه هــای کمیســیون 
اقتصــادی آمریــکای التیــن بــود. مکتــب نظــام جهانــی، ســومین پارادایمــی اســت کــه در ایــن جــا مــورد 

بررســی واقــع مــی شــود.

مکتبنوسازی
ــن  ــود. از ای ــعه ب ــات توس ــب در مطالع ــم غال ــای 1950 و 1960، پارادای ــول دهه ه ــازی، در ط نوس
ــی نگریســته و وضعیــت توســعه نیافتگی برحســب تفاوت هــای  ــدگاه، توســعه در چشــم اندازی تکامل دی
ــف شــد.  ــی تعری ــر و غن ــای فقی ــن ملت ه قابل مشــاهدة اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی بی
در ایــن رهیافــت، توســعه، فراینــدی تقلیــدی بــود کــه در جریــان آن، کشــورهای کم تــر توســعه یافتــه 
ــد. سیاســت های  ــه خــود می گرفتن ــرب را ب ــی و پیشــرفتة غ ــل صنعت ــات مل ــات و کیفی ــج صف به تدری
ــی  ــادی و اجتماع ــاختارهای اقتص ــاختن س ــر و کارا س ــازی و مؤث ــر عقالنی س ــت ب ــه دالل ــازی ک نوس
ــة  ــه مثاب ــه ب ــوند، بلک ــداد می ش ــعه ای قلم ــتراتژی توس ــر اس ــر ه ــوان عناص ــا به عن ــه تنه ــد، ن دارن
عملکــرد نیروهــای تاریخــی عــام نگریســته می شــوند. در اواخــر دهــة 1960، مکتــب نوســازی تحــت 
ــی در  ــعة تک خط ــا توس ــن ب ــت، منتقدی ــة نخس ــت. در وهل ــرار گرف ــن ق ــزون منتقدی ــالت روزاف حم
ایــن مکتــب، بــه مخالفــت برخاســتند و ایــن پرســش را مطــرح ســاختند کــه چــرا کشــورهای درحــال 
ــه  ــرض ک ــن ف ــر، ای ــرف دیگ ــد؟ از ط ــت کنن ــی حرک ــورهای غرب ــیر کش ــاً از مس ــد لزوم ــعه بای توس
ــی  ــکان را منتف ــن ام ــاًل ای ــد، عم ــروی کنن ــرب پی ــوی غ ــد از الگ ــال توســعه، بای در کشــورهای در ح

ــد. ــرای توســعه برگزینن ــی ب ــای متفاوت ــد الگوه ــور بتوانن ــه کشــورهای مزب ــازد ک می س

مکتبوابستگی
ــن  ــود. ای ــات توســعه و توســعه نیافتگی در دهــة1970 ب ــب در ادبی رهیافــت وابســتگی، چشــم انداز غال
ــت و  ــأت می گرف ــعه نیافتگی نش ــائل توس ــون مس ــن پیرام ــکای التی ــتردة آمری ــث گس ــت، از بح رهیاف
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همچنیــن نقــد ویــران کننــده ای از پارادایــم نوســازی اروپــا محــور را در بــر می گرفــت. پیــام اساســی 
مکتــب وابســتگی ایــن بــود کــه توســعة اروپــا، توســعه نیافتگی فعــال دنیــای غیراروپایــی را بــه دنبــال 
ــان  ــد: 1- آن ــر دارن ــاق نظ ــر اتف ــی زی ــای اساس ــر روی فرض ه ــب ب ــمندان  مکت ــت. اندیش ــته اس داش
ــد کــه در مــورد همــه کشــورهای جهــان ســوم  وابســتگی را به عنــوان فراینــدی عــام در نظــر می گیرن
صــادق اســت؛ 2- وابســتگی به عنــوان یــک وضعیــت خارجــی قلمــداد می شــود، یعنــی وضعیتــی کــه از 
بیــرون تحمیــل شــده اســت؛ 3 - وابســتگی غالبــاً به عنــوان یــک وضعیــت اقتصــادی ســنجیده می شــود؛ 
ــداد می شــود؛ 5 -  از  ــی قلم ــدی مناطــق در اقتصــاد جهان ــوان بخشــی از قطب بن 4 - وابســتگی به عن

نظــر ایــن نویســندگان، وابســتگی و توســعه دو فراینــد ناســازگارند.

مکتبنظامجهانی
ــدگاه،  ــن دی ــرد. ای ــی ک ــتگی ردیاب ــوری وابس ــوان در تئ ــی را می ت ــام جهان ــت نظ ــه های رهیاف ریش
ــن چشــم انداز،  ــد. از ای ــه ســه دســته مرکــز، پیرامــون و شــبه پیرامون تقســیم بندی می کن جوامــع را ب
ــی در  ــی، یعن ــام جهان ــاص در نظ ــی خ ــة خارج ــک منطق ــدن ی ــام ش ــا ادغ ــعه نیافتگی ب ــد توس فراین
ــدا  ــه، ابت ــترش یافت ــط و گس ــی بس ــام جهان ــه نظ ــود و همان طورک ــاز می ش ــن آغ ــرار گرفت ــیه ق حاش
ــرار  ــون ق ــیه و پیرام ــب در حاش ــه ترتی ــا ب ــیا و آفریق ــن، آس ــکای التی ــپس آمری ــرقی، س ــای ش اروپ
ــک  ــت ی ــزان موفقی ــب، می ــن مکت ــرداز ای ــن نظریه پ ــتاین، مهمتری ــل والرش ــر امانوئ ــد. از نظ گرفته ان
ــای  ــن راهبرده ــی از ای ــرش یک ــه پذی ــی، ب ــه نیمه پیرامون ــی ب ــت پیرامون ــال از موقعی ــور در انتق کش
ــس. ازنظــر وی، عنصــر  ــا اعتمادبه نف ــوت ی ــق دع ــا از طری ــام فرصــت، ارتق توســعه بســتگی دارد، اغتن
اساســی پیشــرفت و ارتقــای یــک کشــور نیمه پیرامونــی، در اختیــار داشــتن بــازاری بــزرگ اســت کــه 
ــری  ــة پایین ت ــا هزین ــد ب ــز بتوان ــور نی ــد و کشــور مزب ــه کن ــاوری پیشــرفته را توجی ــرد فن ــد کارب بتوان
نســبت به ســایر تولیدکننــدگان موجــود، بــه تولیــد کاال بــرای آن بــازار بپــردازد. از اواســط دهــة 1970، 
ــة یــک مفهــوم ســخت و شــیء گونه  ــه ارائ ــی را ب ــدگاه نظــام جهان ــن، دی ــج گروهــی از منتقدی به تدری
ــل اقشــار  ــردن تحلی ــخ و برجســته ک ــوارد خــاص توســعه در طــول تاری ــت از م ــی، غفل از نظــام جهان
ــی از  ــام جهان ــتاین نظ ــر والرش ــه نظ ــاخته اند. ب ــم س ــی، مته ــای طبقات ــل تحلیل ه ــی در مقاب اجتماع
ــا پیدایــش ســرمایه داری و روابــط تولیــدی خــاص بــه وجــود آمــده اســت.  قــرن شــانزدهم میــالدی ب
پدیــد آمــدن نظــام تولیــد همگانــی و طبقــة کارگــر و نیــز انباشــت بی وقفــة ســرمایه در اروپــا موجــب 
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ــا  ــد. تجــار، صنعتگــران و ســرمایه داران اروپ ــج در جهــان گســترش یاب ــا به تدری شــد کــه اقتصــاد اروپ
ــد  ــود ملحــق کردن ــی خ ــام جهان ــه نظ ــان را ب ــة جه ــاز اقتصادیشــان بقی ــوان و نی ــش ت ــت افزای به عل

ــتاین، 1980(. )والرش

روشتحقیق
ــنادی  ــش اس ــن پژوه ــق در ای ــت. روش تحقی ــی اس ــی - تحلیل ــق توصیف ــک تحقی ــه ی ــن مطالع ای
می باشــد. در ایــن تحقیــق به دنبــال چگونگــی و چرایــی اخــذ و اجــرای سیاســت های دولــت هســتیم 
و می خواهیــم بدانیــم سیاســت گذاری های جمعیتــی چگونــه بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر در 
ــا  ــود و ویژگی ه ــف می ش ــت توصی ــی جمعی ــت های قبل ــی و سیاس ــود بررس ــع موج ــق وض ــن تحقی ای
وخصوصیــات آن سیاســت ها بیــان می شــود و در صــورت لــزوم ارتبــاط بیــن ایــن سیاســت ها و 
ــر تصویر ســازی  ــرار می گیــرد. همچنیــن عالوه ب ــن سیاســت ها مــورد بررســی ق شــرایط زمــان اخــذ ای
آنچــه هســت، بــه تشــریح و تبییــن دالیــل چگونــه بــودن و چرایــی وضعیــت جمعیتــی موجــود و ابعــاد 

ــود. ــه می ش آن پرداخت

یافتهها
1-دهةاولانقالباسالمی)دولتبازرگان،شورایانقالبودولترجاییو...(

ــران، اقتصــاد کشــور دســتخوش تحــوالت و نوســانات شــدیدي شــد  ــوع انقــالب اســالمی در ای ــا وق ب
کــه ازجملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 1- دولتــی کــردن گســتردة عرصه هــاي اقتصــادي 
ــی؛  ــرمایه هاي خصوص ــرار س ــاله؛ 3- ف ــی هشت س ــگ تحمیل ــوع جن ــالب؛ 2- وق ــس از انق در دورة پ
ــاي اقتصــادي  ــروي انســانی متخصــص؛ 5- تحریم ه ــار گذاشــتن نی ــا کن 4- از کشــور خــارج شــدن ی
علیــه ایــران. در ســال هاي آغازیــن جنــگ، تصمیم گیــران سیاســی -  اقتصــادي، جنــگ را دربردارنــدة 
مشــکالت زیــادي بــراي کشــور نمی دانســتند و درصــدد نبودنــد کــه سیاســت هاي اقتصــادي را مطابــق 
شــرایط جنگــی تغییــر دهنــد. بــه همیــن دلیــل، یــک ســال بعــد از شــروع جنــگ، ســال برنامه ریــزي 
ــگ،  ــت. در دورة جن ــرا نیاف ــال اج ــا مج ــد، ام ــران طراحــی گردی ــعة ای ــة اول توس ــد و برنام ــالم ش اع
دولــت بــر آن بــود کــه درهرحــال جنــگ را ادامــه دهــد و نیازهــاي جنــگ را ازنظــر مالــی، پشــتیبانی 
و نیــروي انســانی را تأمیــن کنــد، بــدون اینکــه مجبــور باشــد محدودیت هایــی را بــه اقتصــاد تحمیــل 
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ــوان یکــی از  ــوان به عن ــی را می ت ــه، وجــود جنــگ تحمیل ــد )عظیمــی،15:1380 18(. روي هم رفت نمای
مهمتریــن ویژگی هــاي اقتصــادي کشــور در ســال های 1357-1367 دانســت کــه مجــال برنامه ریــزي 
ــه  ــش ب ــعه و چرخ ــازی توس ــرد نوس ــا رویک ــتیز ب ــوان دورة س ــن دوره را می ت ــا ای ــش داد. ام را کاه
ســمت رویکــرد وابســتگی توســعة دانســت و در عرصــة توســعه نیــز بــا رویکــردي غرب ســتیزی، ســعی 
در پاسداشــت ارزش هــاي ســنتی در نظــام فرهنگــی بــا تمرکــز بــر نهــاد خانــواده داشــت و در همیــن 
راســتا نیــز سیاســت کنتــرل جمعیــت و تنظیــم خانــواده بــه اجــرا درآمــده در ســالهاي قبــل از انقــالب 
را سیاســتی اســتعمارگرایانه و امپریالیســتی قلمــداد می نمــود کــه برداشــت ها و خوانش هــاي مذهبــی 
و فقهــی بــه همــراه وجــود جنــگ تحمیلــی علیــه ایــران، بیش ازپیــش، زمینــه را بــراي توجــه هرچــه 
ــواده و اجــراي سیاســت هاي افزایــش جمعیــت فراهــم می کــرد. طــی ســال هاي  ــه نهــاد خان بیشــتر ب
1357 تــا 1365، بــا تغییــر رویکــرد توســعه، از رویکــرد نوســازي بــه رویکــرد وابســتگی، اثــرات آن در 
ابعــاد مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی و تبعــات ناشــی از آن بــر نهــاد خانــواده به خوبــی نمایــان اســت. در 
ایــن دوره تنهــا سیاســت اتخاذشــده در زمینــة افزایــش جمعیــت بــود، در ایــن دوره، ســن قانونــی ازدواج 
ــد  ــود، بع ــردان تعیین شــده ب ــان و م ــراي زن ــال ب ــب 18 و 20 س ــه ترتی ــالب، ب ــل از انق ــه قب ــز، ک نی
از انقــالب اســالمی، در راســتاي تبعیــت از احــکام اســالمی، بــه 13 ســال بــراي زنــان )کــه بــا اجــازة 
مراجــع قضایــی تــا 9 ســال نیــز قابــل کاهــش بــود( و 15 ســال بــراي مــردان کاهــش یافــت )بــالدي 
ــش  ــة افزای ــف در زمین ــات مختل ــت و اقدام ــش جمعی ــت افزای ــن سیاس ــوي، 1378: 89(. بنابرای موس
موالیــد، موجــب شــد کــه نــرخ رشــد جمعیــت در کل کشــور بــه 3/9 و در مناطــق روســتایی بــه 2/39 و 
در مناطــق شــهري بــه 5/41  درصــد افزایــش یابــد )ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي کشــور، 1390(. 

2-دولتهاشمیرفسنجانی)دولتسازندگی(
ــن  ــان یافت ــا پای ــوري رســید. ب ــه ریاســت جمه در ســال 1368 حجت االســالم هاشــمي رفســنجاني ب
ــگ  ــاي جن ــازي ویراني ه ــو بازس ــور از یک س ــئوالن کش ــور مس ــد در کش ــرایط جدی ــاز ش ــگ و آغ جن
ــاي  ــا ارزش ه ــب ب ــوي مناس ــاس الگ ــر اس ــور ب ــعة کش ــبرد توس ــرورت پیش ــر ض ــر ب ــوي دیگ و از س
ــزي،  ــکان برنامه ری ــه و ام ــدن زمین ــم ش ــه فراه ــاس باتوجه ب ــن اس ــر ای ــتند. ب ــد داش ــالمي تأکی اس
ــن  ــن ســال ها اولی ــد. در ای ــاز کردن ــة اول توســعة اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي را آغ ــن برنام تدوی
ــود. در  اقــدام مجلــس و دولــت، تدویــن برنامــة اول توســعة اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي کشــور ب
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ــه  ــی ب ــعة مل ــاي توس ــی ترین نیازه ــادي از اساس ــد اقتص ــعه  )1372 - 1368(، رش ــة اول توس برنام
ــه  ــت، باتوجه ب ــرار گرف ــتور کار ق ــد در دس ــش تولی ــراي افزای ــادي ب ــت هاي اقتص ــد و سیاس ــمار آم ش
رشــد بیــش از انــدازة جمعیــت در دهــة اول انقــالب، مســئلة جمعیــت، به عنــوان یــک عامــل اساســی 
ــراي دولــت مــورد توجــه قــرار گرفــت و از  در کاهــش میــزان توســعه و درنتیجــه افزایــش هزینه هــا ب
ــر در نظــام  ــراي تغیی ــی خاصــی ب ــه شــاخص هاي توســعه، سیاســت هاي عمل ــه، باتوجه ب ــن برنام همی
ــة  ــه خصیص ــت، باتوجه ب ــش جمعی ــرل و کاه ــه کنت ــواده و درنتیج ــاد خان ــع آن نه ــی و به تب اجتماع
ــرا  ــه اج ــت، ب ــرار داش ــعه ق ــزون توس ــترش روزاف ــادي و گس ــد اقتص ــور رش ــر مح ــه ب ــة اول ک برنام
ــتغال  ــرمایه گذاري، اش ــرك در س ــاد تح ــوان، ایج ــعه را می ت ــة اول توس ــی برنام ــداف اصل ــد. اه درآم
مولــد، رشــد اقتصــادي بــا تأکیــد بــر کاهــش وابســتگی، کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت و کاهــش نــرخ 
مرگ ومیــر، افزایــش نــرخ باســوادي و پوشــش تحصیلــی، بازســازي و نوســازي و تجهیــز بنیــة دفاعــی و 
ظرفیت هــاي تولیــدي و زیربنایــی خســارت دیده، ســازمان دهی فضایــی و توزیــع جغرافیایــی جمعیــت 
ــد  ــعه )1378 - 1374( به مانن ــالة دوم توس ــج س ــة پن ــه، 1372(. برنام ــازمان برنامه وبودج دانســت )س
ــا تــداوم  برنامــة اول توســعه، رشــد و توســعة اقتصــادي را از اصلی تریــن اهــداف خــود می دانســت، و ب
ــش  ــرخ کاه ــا ن ــت، ت ــی گذاش ــر عمیق ــواده تأثی ــاد خان ــژه نه ــران و به وی ــی ای ــام اجتماع آن در نظ

ــه دهــد.  ــه کاهــش خــود ادام ــد، کمــاکان ب ــال می گردی ــة اول دنب ــه از برنام ــت، ک جمعی
در فاصلــة ســال هاي 1375 - 1365، باتوجه بــه چرخــش دوبــارة رویکــرد توســعه، از رویکــرد وابســتگی 
بــه توســعه در دهــة اول انقــالب، بــه ســمت و ســوي توســعه مبتنــی بــر رویکــرد نوســازی اجراشــده در 
ــه کاهــش رشــد  ــش ب ــی از افزای ــر در سیاســت هاي جمعیت ــوي(، و تغیی ــل از انقــالب )در دورة پهل قب
جمعیــت، در دورة ریاســت جمهــوري آیــت اهلل رفســنجانی، درطــول اجــراي برنامــة اول و دوم توســعه، 
ــم  ــه  رغ ــوع پیوســت. ب ــه وق ــف، ب ــاد مختل ــت، در ابع ــواده و جمعی ــی اساســی در ســاختار خان تغییرات
ــواده  ــم خان ــاي تنظی ــورد برنامه ه ــی در م ــالب، سیاســت مدون ــة اول انق ــا اواخــر ده ــت ت ــه دول این ک
ــع اقتصــادي، اجتماعــی و  ــت مناب ــه محدودی ــد، باتوجه ب ــی تبعــات شــتابان افزایــش موالی نداشــت، ول
فرهنگــی، زمینــه را بــراي جلــب حمایــت بســیاري از علمــاي عظــام و روحانیــون از برنامه هــاي تنظیــم 
ــه  ــید و درنتیج ــروعیت بخش ــت مش ــوادة دول ــم خان ــاي تنظی ــه برنامه ه ــاخت و ب ــم س ــواده فراه خان
موجــب تغییــرات شــگرفی در نهــاد خانــواده گردیــد، تــا جایــی کــه در دهــة دوم بعــد از انقــالب، تقریبــاً 
مقــارن بــا برنامــة پنــج ســالة اول و دوم توســعة اجتماعــی و اقتصــادي کشــور )1377 - 1368(، کنتــرل 
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ــل  ــروز، 1380(. در ذی ــد )کاوه  فی ــوردار گردی ــژه اي برخ ــت وی ــه، از اولوی ــن دو برنام ــت، در ای جمعی
ــی در دوران هاشــمی آورده شــده اســت: سیاســت های جمعیت

سیاستهایجمعیتیمصوبشدهدربرنامهاولتوسعه
شــرایط اجتماعــی و روانــی ناشــی از انقــالب و جنــگ تحمیلــی باعــث تشــویق ازدواج و افزایــش بــاروری 
شــد. حاصــل ایــن شــرایط، افزایــش چشــمگیر نــرخ رشــد جمعیــت بــود کــه در سرشــماری 1365 دیده 
شــد )مهریــار، 1393: 32(. اگرچــه برنامــة جدیــد تنظیــم خانــواده کــه در ســال 1367 رســماً اعــالم و 
به عنــوان جزئــی از اولیــن برنامــة توســعة اقتصــادی و اجتماعــی کشــور بــه مرحلــة اجــرا گذاشــته شــد، 
بــا اســتقبال عمومــی غیرمنتظــره ای روبــه رو شــد و توانســت در ســال های 1370 - 1365 نــرخ زادوولــد 
را بســیار کاهــش دهــد. ایــن کنتــرل جمعیــت از مهمتریــن اهــداف برنامه هــای توســعة اول )کاهــش 
بــاروری عمومــی زنــان تــا حــد 4 نــوزاد و نــرخ رشــد طبیعــی 2.3 درصــد در ســال1390( قــرار گرفــت 

)الیحــة برنامــة اول توســعة اقتصــادي، 1368(. 

ایجادشورای»تحدیدموالید«دروزارتبهداشتدرسال1368
ــت  ــوادة دول ــم خان ــای تنظی ــه برنامه ه ــی ب ــران مذهب ــت برخــی رهب ــی حمای ــت نکــردن و حت مخالف
ــل  ــد نس ــرای تحدی ــی ب ــع قوانین ــات و وض ــاز اقدام ــروعیت، زمینه س ــن مش ــید و ای ــروعیت بخش مش
شــد کــه بــا ایجــاد شــورای »تحدیــد موالیــد« در وزارت بهداشــت در ســال 1368 شــروع و برنامه هــای 
ــن  ــز در ای ــی نی ــت های اجرای ــطح سیاس ــن در س ــد. همچنی ــی ش ــت، اجرای ــرل جمعی ــویقی کنت تش
ــد  ــگیری از تول ــور پیش ــه منظ ــواده ب ــم خان ــة تنظی ــش برنام ــه پوش ــیاری ازجمل ــف بس ــه وظای برنام

ــد.   ــاده ش ــان نه ــت  و درم ــدة وزرات بهداش ــته برعه ــوزاد ناخواس ــون ن یک میلی

تصویبقانونتنظیمخانوادهوجمعیت
ــان  ــورای نگهب ــد ش ــه تأیی ــورخ 1372/3/2 ب ــد و م ــب ش ــورخ 1372/2/26 تصوی ــه م ــون ک ــن قان ای
رســید، مهمتریــن قانــون، در اجــرای سیاســت تحدیــد نســل و کاهــش نــرخ بــاروری بــه شــمار مــی رود، 
ــرد و  ــع ک ــد قط ــه بع ــوم ب ــد س ــراوالد را از فرزن ــای پ ــه خانواده ه ــق ب ــای متعل ــا و پاداش ه انگیزه ه
ــم  ــای تنظی ــرای برنامه ه ــد و اج ــرل موالی ــت های کنت ــال سیاس ــرای اعم ــخصی ب ــی مش ــی قانون مبان
خانــواده بــا تقســیم کار ملــی بــرای دســتگاه ها فراهــم ســاخت و در کنــار ایــن اقدامــات، اشــتغال زنــان 
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ــای  ــوری و برنامه ه ــات کش ــه ای، خدم ــن بیم ــت ها در قوانی ــن سیاس ــرد. ای ــال ک ــدت دنب ــز به ش را نی
توســعه نیــز بــا همــان شــدت و حــدت دنبــال شــد. 

کنوانسیونحقوقکودک
قانــون الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه کنوانســیون حقــوق کــودك مصــوب 1372/12/1 
نیــز تنظیــم خانــواده و ایجــاد فضــای مناســب بــرای رشــد و بالندگــی کــودکان را به عنــوان یــک تعهــد 
عمومــی بــر عهــدة کشــورها نهــاده اســت. ازایــن رو دولــت جمهــوری اســالمی ایــران نیــز در چارچــوب 
ــه قســمت  ــوان ب ــاره می ت ــه اســت. دراین ب ــه پذیرفت ــن زمین ــی را در ای ــی، تعهدات ــون مدن ــادة 9 قان م
»و« بنــد 1 مــادة 24 کنوانســیون اشــاره کــرد کــه توســعة مراقبت هــای بهداشــتی و آمــوزش تنظیــم 

خانــواده و خدمــات مربوطــه را یــک تعهــد عمومــی بــرای کشــورهای طــرف کنوانســیون می نامــد.

تصویببرنامةدومتوسعه
ــت های  ــش سیاس ــد در بخ ــب ش ــال 1373 تصوی ــه در س ــعه )1378 - 1374(  ک ــة دوم توس برنام
ــه  ــه، ب ــن برنام ــد پرداخــت. در ای ــواده و کاهــش موالی ــم خان ــه موضــوع تنظی ــد 5-2( ب ــی )بن جمعیت
دلیــل ضــرورت پیگیــري مســئلة تنظیــم خانــواده و کاهــش عواقــب ناشــی از رشــد جمعیــت، ضمــن 
ــه  ــی با توجه ب ــاي مختلف ــالة اول، راهکاره ــج س ــة پن ــی برنام ــت هاي جمعیت ــت سیاس ــه و تقوی ادام
ــواده داده  ــاد خان ــترده تر در نه ــرات گس ــت تغیی ــی در جه ــی و فرهنگ ــادي، اجتماع ــاي اقتص بخش ه

شــد.
 - گســترش ســطح آگاهــی عمومــی به ویــژه بانــوان در خصــوص مزیت هــای کنتــرل بــاروری و 

زیان هــای ناشــی از رشــد بی رویــة جمعیــت؛ 
- آموزش مسائل جمعیت در قالب مواد درسی؛

- تأمین و تعمیم گسترة خدمات، وسایل و روش های پیشگیری از بارداری؛
ــت  ــای پرجمعی ــوق خانواره ــی مش ــادی- اجتماع ــای اقتص ــررات و امتیازه ــن و مق ــة قوانی ــو کلی - لغ

)حلم سرشــت، 1385(.
- حقوق دوران بارداری مصوب 1375/9/21 هیئت  وزیران
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قانــون ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر و حمایــت از مــادران در دوران شــیردهی، مصــوب 1374/9/22بــا 
اصالحــات بعــدی و آیین نامــة اجرایــی آن، مصــوب 1375/9/21 هیئــت  وزیــران، حقــوق دوران بــارداری 
را بــرای بانــوان مشــخص می کنــد. بــر اســاس مــادة 3 ایــن قانــون، مرخصــی زایمــان تــا 3 فرزنــد بــرای 
ــر  ــت. ب ــاه اس ــی 6 م ــی و غیردولت ــای دولت ــد، در بخش ه ــیر می دهن ــود را ش ــد خ ــه فرزن ــی ک مادران
ــه کار، در صــورت ادامــة شــیردهی،  اســاس تبصــرة 1 ایــن مــاده، مــادران شــیرده پــس از بازگشــت ب
می تواننــد حداکثــر تــا 24 ماهگــی کــودك، روزانــه یــک ســاعت از مرخصــی بــدون کســر از مرخصــی 
ــان  ــس از پای ــادران پ ــت شــغلی م ــاده، امنی ــن م ــد شــوند. به موجــب تبصــرة 2 ای اســتحقاقی بهره من
مرخصــی زایمــان و در هنــگام شــیردهی بایــد تأمیــن شــود؛ امــا ضمانــت اجرایــی خاصــی بــرای ایــن 

ــی  نشــده اســت. منظــور پیش بین

3-دولتسیدمحمدخاتمی)دولتاصالحات(
ــت  ــه ریاس ــات ب ــان اصالح ــا گفتم ــي ب ــد خاتم ــید محم ــردم، س ــا رأي م ــال هاي 84-76، ب در س
ــورد اقتصــاد  ــوري در م ــوان ریاســت جمه ــود به عن ــتانة انتخــاب خ ــي در آس ــید. خاتم ــوري رس جمه
ایــران گفــت : »اقتصــاد مــا بیمــار اســت و تــا ایــن بیمــاري به صــورت اصولــي درمــان نشــود، مشــکالت 
ــده،  ــام  ش ــازندگي انج ــه در دوران س ــي ک ــاي بزرگ ــیاري از کاره ــود. بس ــل نمي ش ــا ح ــادي م اقتص
چــون در متــن یــک اقتصــاد بیمــار قــرار گرفتــه، مشــکالت دیگــري بــه  بــار آورده و اصــوالً نتوانســته 
ــا شــروع بــه کار  اهــداف مربوطــه را بــرآورده ســازد« )محمــد خاتمــي، 1380: 14(. بــر ایــن اســاس ب
ــش  ــران کاه ــا بح ــه ب ــور، و مواجه ــاد کش ــاختاري اقتص ــکالت س ــل مش ــور ح ــد به منظ ــت جدی دول
شــدید درآمدهــاي نفتــي، بررســي هایي بــراي چگونگــي حــل مشــکالت اقتصــاد کشــور تحــت عنــوان 
ســامان دهي اقتصــادي کشــور، آغــاز گردیــد )ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور،1380( در ایــن 
طــرح کــه در راســتاي برنامــة دوم )78 - 74( توســعة کشــور بــود، تــالش گردیــد کــه تحقــق عدالــت 
ــد  ــداوم رش ــرورت ت ــر ض ــت ب ــة دول ــد. در برنام ــته باش ــری داش ــش پررنگ ت ــه نق ــي در برنام اجتماع
ــد مي شــد  ــد مــردم تأکی ــدرت خری ــت از اقشــار کم درآمــد و حفــظ ق ــا صیان اقتصــاد کشــور همــراه ب
)روزنامــة اطالعــات، 79/12/27، )اطالعــات ضمیمــه(، گــزارش مکتــوب رئیس جمهــوری مــردم، ص2(.
ــت نظــام و  ــد رهبری ــورد تأکی ــع م ــت در واق ــي رشــد و عدال ــر ضــرورت هم زمان ــت ب ــد دول ــن تأکی ای
اکثریــت مســئوالن کشــور و نماینــدگان مجلــس بــود و آنــان نیــز در تدویــن و تصویــب برنامــة دوم و 
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ســوم توســعه بــر ضــرورت توأمــان بــودن رشــد و عدالــت تأکیــد کــرده بودنــد و بــر ایــن اســاس دولــت 
خاتمــي در عرصــة اقتصــادي همــواره بــا تأکیــد بــر ضــرورت پیــروي از قانــون برنامــة دوم )کــه در دورة 
ــب  ــه تصوی ــت خاتمــي ب ــة ســوم )کــه در دوران دول ــود( و برنام ــب مجلــس رســیده ب ــه تصوی ــل ب قب
مجلــس رســید( تــالش کــرد، در ایــن راه قــدم بــردارد. دولــت بــر اســاس گفتمــان خــود معتقــد بــود 
ــیل هاي  ــش پتانس ــي و افزای ــاي مدن ــت نهاده ــا تقوی ــد ب ــان بای ــادي هم زم ــود اقتص ــراي بهب ــه ب ک
ــداري  ــود و شــفافیت پاســخگویي و قانون م ــت نم ــي را در کشــور تقوی ــد دموکراســي دین ــي، رون درون
را افزایــش داد. برآمــدن گفتمــان اصالحــات را بایــد، برآینــد جنبشــی شــهري دانســت کــه پایه هــاي 
ــد ســاختة دوران  ــراد را بای ــن اف ــود کــه بســیاري از ای ــر دوش طبقــة متوســط جدیــدي ب اصلــی آن ب
هاشــمی رفســنجانی دانســت )تضمینــی، 56:2009 - 51(. از نشــانه هاي گفتمــان دموکــرات اســالمی، 
ــت دینــی به جــاي  ــی، دول ــون، توســعة سیاســی، توســعة جامعــة مدن ــه مــواردي چــون قان ــوان ب می ت
دیــن دولتــی، حقــوق و آزادي هــاي فــردي، حقــوق شــهروندي، عدالــت، معنویــت و کرامــت انســانی، باور 
بــه برداشــت و خوانــش مالیــم از دیــن، فقــه پویــا، سیاســت اســتوار بــر اخــالق، تــالش بــراي تحقــق 
پاسداشــت حقــوق زنــان و اقلیت هــا، دولــت پاســخگو، ایــران بــراي ایرانیــان، بــاور بــه فعالیــت بخــش 
ــوي  ــدرت، گفت وگ ــی از ق ــونت، تمرکززدای ــی خش ــاد، رواداري و نف ــر اقتص ــی در ام ــی و تعاون خصوص
ــان آزاد اندیشــه، رســانه، دولــت و جامعــة مقتــدر را  ــا جهــان، به ویــژه غــرب، جری تمدن هــا، ارتبــاط ب

ــک، 1379(.  ــد )تاجی ــامان می دادن س
توســعة اجتماعــی بــه اجــرا درآمــده در دولــت خاتمــی، بــا رویکــرد نوســازی را می تــوان در چارچــوب 
توســعة پایــدار، زن در توســعه و توســعة انســانی دانســت، کــه در ابعــاد مختلــف اقتصــادي و اجتماعــی 
و سیاســی و... موجــب ایجــاد تغییــرات اساســی در نظــام اجتماعــی ایــران و به تبــع آن ســاختار موجــود 
در نهــاد خانــواده گردیــد، کــه از طریــق تدویــن برنامه هــاي ســوم و چهــارم توســعه، تــداوم و پایــداري 
آن حفــظ گردیــد )برنامــة ســوم توســعه،83:1379(. ایــن برنامــه کــه بــه »برنامــة اصــالح ســاختاري« 
مشــهور بــود، گســترش هرچــه بیشــتر آزادي هــاي مختلــف، در ابعــاد اقتصــادي، اجتماعــی و سیاســی، 
ــت  ــظ محیط زیســت، ایجــاد عدال ــاي ســالمت و حف ــی، ارتق ــت اجتماع ــت انســانی، عدال ــاي امنی ارتق
توزیعــی و تأســیس مرکــز امــور مشــارکت زنــان ریاســت جمهــوري و ... را در دســتور کار خــود قــرارداد. 
ــه اي اســت کــه در آن،  ــن برنام ــة ســوم توســعة کشــور، اولی ــوان نمــود، کــه برنام ــوان عن در کل می ت
ــت گذاران،  ــرش سیاس ــا نگ ــت و ب ــرار گرف ــر ق ــیتی مدنظ ــرد جنس ــا رویک ــراه ب ــی هم ــت توزیع عدال
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ــراه  ــی هم ــادي و فرهنگ ــی و اقتص ــاي اجتماع ــان در صحنه ه ــتر زن ــارکت بیش ــاور مش ــر ب ــی ب مبتن
گردیــد )محتشــمی، 1384: 45(. برنامــة چهــارم توســعه )1388( باتوجه بــه رویکــرد نوســازی توســعه و 
ــا محــور قــرار دادن  شــاخص هاي موجــود آن )توســعة انســانی، توســعة پایــدار و...( تدویــن گردیــد و ب
دانایــی در امــر توســعه )ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي کشــور، 1385(، هدفمنــد نمــودن یارانه هــا، 
ــة نظــام کارآمــد و فراگیــر و جامــع تأمیــن اجتماعــی، توســعة کارآفرینــی و توانمندســازي فقــرا  برپای
را مدنظــر قــرارداد. بــه صورتــی کــه در نگــرش دســت اندرکاران تدویــن برنامــة چهــارم، ابعــاد توســعة 
ــگاه  ــش، جای ــردي، بیش از پی ــی ف ــت زندگ ــده و کیفی ــل آین ــع نس ــت، مناف ــد محیط زیس ــدار، مانن پای
روبــه رشــدي یافــت )ســازمان برنامــه  و بودجــه، 1378( کــه نشــان از وجــود نگرش هــاي انســان محور 
ــه  ــدرن ب ــی م ــاخص هاي زندگ ــه بیشــتر ش ــر چ ــعه و ورود ه ــارم توس ــة چه ــن برنام ــد تدوی در فراین
ــواده دارد )برنامــة چهــارم توســعه، 1388-1384(. مقایســة برنامــة ســوم و چهــارم  ســاختار نهــاد خان
ــر اســاس ایــدة زن در توســعه و برنامــة چهــارم  توســعه گویــاي آن اســت کــه برنامــة ســوم توســعه ب
ــی  ــواد مختلف ــدي، 1385: 144(. م ــت )احم ــده اس ــه و تنظیم ش ــعه، تهی ــیت و توس ــاس جنس ــر اس ب
ــة  ــواده و تهی ــاد خان ــم نه ــه تحکی ــوط ب ــح مرب ــة لوای ــم و ارائ ــه تنظی ــه ب ــارم توســعه ک ــة چه از برنام
برنامه هــاي پیشــگیرانه و تمهیــدات قانونــی و حقوقــی به منظــور رفــع خشــونت علیــه زنــان می پــردازد، 
اصطالحاتــی اســت کــه از ســند پکــن گرفته شــده اســت. بنابرایــن، تأثیــر اجــراي برنامه هــاي مختلــف 
توســعه در دورة اصالحــات، بــه همــراه اجــراي سیاســت هاي جمعیتــی وابســته بــه آن، موجــب گردیــد 
کــه تغییــر و تحــوالت عمــده اي در ابعــاد مختلــف نهــاد خانــواده و ســاختار جمعیتــی و مباحــث مرتبــط 
بــه آن شــکل گیــرد. به صورتــی  کــه گزارش هــا، حاکــی از آن اســت کــه میــزان اســتفاده از روش هــاي 
ــود  ــه حــدود 77 درصــد رســیده ب ــارداري، در دهــة ســوم انقــالب و در ســال 1389 ب پیشــگیري از ب
)دفتــر ســالمت خانــواده و جمعیــت، 1389(. در ذیــل سیاســت های جمعیتــی در دوران خاتمــی آورده 

شــده اســت:

سیاستهایجمعیتیمصوبشدهدربرنامةسوموچهارمتوسعه
در دو برنامــة ســوم و چهــارم توســعه، به طــور مشــخص بحثــی دربــارة کنتــرل افزایــش جمعیــت صــورت 
ــواده  ــر تقویــت نهــاد خان نگرفــت و سیاســت های کنتــرل موالیــد ماننــد گذشــته تکــرار نشــد؛ بلکــه ب

بــر اســاس آموزه هــای میــراث معنــوی جامعــة ایرانــی تأکیــد شــد.
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ــوم  ــة س ــون برنام ــی قان ــای بخش ــی حوزه ه ــای اجرای ــوص راهکاره ــران در خص ــت  وزی ــة هیئ مصوب
ــوب 1379/10/21  ــعه، مص توس

 مــادة 5، بنــد چهــارم بخــش بهداشــت و درمــان از قســمت راهکارهــای اجرایــی امــور اجتماعــی ایــن 
ــد و  ــد موالی ــتمرار سیاســت تحدی ــور اس ــی دارد، به منظ ــرر م ــت مق ــم جمعی ــة تنظی ــه، در زمین مصوب
ایجــاد تعــادل میــان منابــع و میــزان رشــد جمعیــت، سیاســت گذاری جمعیتــی در بخــش بهداشــت و 

درمــان بایــد بــر اســاس ایــن اصــول صــورت پذیــرد:

کاهشمیزانزادوولدومرگومیرمادرانونوزادان؛
- کم کردن بارداری در سنین کمتر از هجده سال و پیشگیری از بارداری های ناخواسته؛ 

-  اصالح موقعیت اجتماعی زنان و توانمندسازی آنان در فرایند توسعة کشور؛
ــت های  ــرای سیاس ــی در اج ــرورش عموم ــوزش  و  پ ــب آم ــطح مناس ــای الزم در س ــة آموزش ه -  ارائ

تحدیــد موالیــد؛
-  تشــویق روســتاییان بــه اقامــت در روســتا از طریــق فراهــم کــردن امکانــات بهداشــتی - درمانــی در 

روســتاها؛  
-  ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی برای اجرای دقیق قانون تنظیم خانواده؛ 

  برنامه ریزی برای بهبود کیفیت خدمات تنظیم خانواده و استاندارد کردن آن؛ 
ــه  ــردم ب ــویق م ــة تش ــان در زمین ــان و معلم ــون روحانی ــه همچ ــدان جامع ــارکت معتم ــب مش - جل

ــت. ــرل جمعی ــارداری و کنت ــگیری از ب ــن پیش ــای مطمئ ــتفاده از روش ه اس
ایــن مصوبــه بــرای نخســتین بــار رویکــردی جامــع بــه موضــوع نــرخ رشــد جمعیــت دارد. بــدون آنکــه 
سیاســت کنتــرل آمــاری در ایــن زمینــه در پیــش بگیــرد. بند»الــف« ایــن مــاده، بــرای نخســتین بــار 
در ایــن نظــام حقوقــی ایــران، عبــارت »ایجــاد تعــادل بیــن منابــع و میــزان رشــد جمعیــت« را بــه کار 
ــع موجــود در کشــور اســت؛  ــا مناب ــزان رشــد جمعیــت ب ــل می ــم و تعدی ــرد کــه هــدف آن تنظی می ب
امــا ایــن مصوبــه باوجــود اشــاره بــه ایــن هــدف مهــم، ســازوکارهای الزم بــرای تحقــق آن را مشــخص 
نمی کنــد و صرفــاً بــه بیــان برخــی راهکارهــای تشــویقی بهداشــتی و فرهنگــی می پــردازد. حــال آنکــه 
ایجــاد تعــادل میــان منابــع کشــور و نــرخ رشــد جمعیــت، مســتلزم ســاز و کارهــای اجبــاری، مشــارکتی 
ــن  ــا در ای ــه نه تنه ــت ک ــتی اس ــط زیس ــی و محی ــی،  فرهنگ ــادی، اجتماع ــراوان اقتص ــة ف و داوطلبان
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مصوبــه، بلکــه در دیگــر مصوبــات راجــع بــه تنظیــم جمعیــت نادیــده گرفته شــده اســت.
4-دولتمحموداحمدینژاد)دولتمهرورزیوعدالت(

در ســال 84 دکتــر محمــود احمدی نــژاد بــا گفتمــان جدیــدي در انتخابــات ریاســت جمهــوري پیــروز 
ــه  ــه نقــد بنیان هــاي نظــري رویکــرد دولت هــاي گذشــته ب ــا گفتمانــي انتقــادي ب ــژاد ب شــد. احمدي ن
توســعه و عملکــرد اقتصــادي آنــان پرداخــت و آنهــا را متهــم بــه عــدم توجــه همه جانبــه بــه مناطــق 
ــژاد  ــاس احمدي ن ــن اس ــرد. برای ــادي مي ک ــت اقتص ــة عدال ــه مقول ــی ب ــور و کم توجه ــف کش مختل
ــعه  ــارم توس ــة چه ــاص برنام ــورت خ ــور و به ص ــعه کش ــة توس ــن در برنام ــي بنیادی ــتار دگرگون خواس
)1388 - 1384( کــه در زمــان دولــت پیشــین طراحــي و توســط مجلــس بــه تصویــب رســیده بــود، 
ــس شــوراي  ــالب، کمیســیون برنامه وبودجــه مجل ــد از انق ــاي توســعه بع ــي برنامه ه ــي کل شــد )ارزیاب
ــان اقتصــاد  ــه آرم ــه حــد الزم ب ــاي توســعة کشــور ب ــه برنامه ه ــرد ک ــد مي ک اســالمي 1389( و تأکی
عدالــت محــور اســالمي تأکیــد ندارنــد و ایــن امــر تفاوت هــاي فاحشــي بیــن مناطــق مرکــزي کشــور و 
مناطــق پیرامونــي ایجــاد کــرده و وضعیــت طبقــات پائیــن جامعــه را بهبــود نبخشــیده اســت. بــر ایــن 
ــاً در  ــي - اســالمي، 1387( کــه نهایت ــت ایران ــراي اصــالح برنامــة چهــارم گام برداشــت )دول اســاس ب
بهمــن ســال 1386 برنامــة توســعة چهــارم مــورد بازنگــري قرارگرفتــه و بــه تصویــب قطعــي مجلــس 
رســید، امــا علي رغــم ایــن اقدامــات، بایــد گفــت کــه در ایــن دوران عمــاًل برنامــة چهــارم متوقــف شــد 
و انحــالل ســازمان برنامــه ایــن توقــف را تــداوم بخشــید. بــر ایــن اســاس دولــت نهــم جهت گیري هــاي 
مــورد نظــر خــود را در عرصــة اقتصــاد پیگیــري نمــود. احمدي نــژاد تأکیــد مي کــرد، دولــت در تــالش 
ــا را محقــق  ــزي و بانک ه ــت و برنامه ری ــه نظــام مدیری ــف ازجمل اســت اصالحــات در بخش هــاي مختل
ــه  ــام تحــول اقتصــادي را مطــرح ســاخت کــه درایــن راســتا دولــت اقــدام ب ــه  ن کنــد. وي برنامــه اي ب
ــع ســهام  ــر، توزی ــازده، طــرح مســکن مه ــاي زود ب ــام رضــا، طــرح بنگاه ه ــر ام ــدوق مه تأســیس صن

ــرد.  ــا ک ــت، طــرح هدفمندســازي یارانه ه عدال
ــاي  ــول و ارزش ه ــاي اص ــران، احی ــی ای ــت خارج ــژاد، سیاس ــوري احمدي ن ــت جمه ــول ریاس در ط
ســال هاي اولیــة انقــالب را تداعــی کــرد. وي وضــع موجــود نظــام بین الملــل را مــورد انتقــاد قــرارداد 
ــر 2009  ــرد. او در ســخنرانی 10 اکتب ــد ک ــر آن تأکی ــزوم تغیی ــر ل ــن نامناســب دانســتن آن، ب و ضم
ــی خــود دســت برنمــی دارد  ــاي انقالب ــچ گاه از ارزش ه ــران هی ــوري اســالمی ای ــه جمه ــرد ک ــالم ک اع
ــی  ــت خارج ــت سیاس ــرق اولوی ــه ش ــگاه ب ــه ن ــد. البت ــخ می ده ــرب پاس ــرق و غ ــاي ش ــه برنامه ه و ب
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دولت هــاي او را تشــکیل می دهــد. ایــن رویکــرد نشــانگر تفــاوت فاحــش سیاســت خارجــی احمدي نــژاد 
ــا و  ــان و پراگماتیســت ها داشــته اســت )موالن ــی اصالح طلب ــور پیشــین یعن ــا رویکــرد رؤســاي جمه ب
محمــدي، 1388(. او برعکــس رؤســاي جمهــور قبلــی ایــران، روابــط میــان کشــورهاي فقیــر و غنــی را 
نیــز مــورد انتقــاد شــدید قــرارداد و بیــان داشــت کــه جهــان نیازمنــد تحــوالت بــزرگ بــه نفــع همــة 
ملت هاســت کــه نشــان می دهــد رویکــرد احمدی نــژاد بــه توســعه بــر اســاس مکتــب وابســتگی بــوده 
اســت. بــر همیــن اســاس وي تــالش کــرد تــا سیاســت خارجــی فعاالنــه ای در گســترش روابــط بــا ایــن 
ــده اي از کارشناســان از سیاســت  ــا ع ــز باعــث شــد ت ــر نی ــن ام ــد. همی ــرار کن دســته از کشــورها برق
خارجــی وي بــا عنــوان جهــان ســوم گرایــی یــاد کننــد )ارغوانــی، پیرســالمی، 2013(. ایــن مؤلفه هــا 
حاکــی از بازگشــت معیارهــاي انقالبــی و ایدئولوژیکــی در سیاســت خارجــی ایــران بــود. غرب ســتیزی 
یکــی دیگــر از عناصــر گفتمانــی دولــت نهــم و دهــم در موضــوع زنــان اســت. نــگاه انتقــادی بــه غــرب 
ــان  و اتخــاذ مواضــع غرب ســتیزانه نه تنهــا در گفتمــان کالن دولــت وجــود داشــت، بلکــه در حــوزة زن
ــن عنصــر در  ــودن ای ــگ ب ــت از پررن ــان حکای ــون مســائل زن ــده شــده پیرام ــون تولی ــل مت ــز تحلی نی

گفتمــان دولــت دارد. 
 بنابرایــن دورة ریاســت جمهــوری احمدی نــژاد را می تــوان دورة ســتیز بــا رویکــرد نوســازی توســعه، و 
چرخــش بــه سمت وســوي اســتیالي رویکــرد مکتــب وابســتگی دانســت و در عرصــة توســعة اجتماعــی 
نیــز بــا رویکــردي غرب ســتیزانه، ســعی در پاسداشــت ارزش هــاي ســنتی در نظــام فرهنگــی بــا تمرکــز 
ــه  ــواده ب ــم خان ــرل جمعیــت و تنظی ــز سیاســت کنت ــواده داشــت و در همیــن راســتا نی ــر نهــاد خان ب
اجــرا درآمــده در ســال هاي بعــد از جنــگ را سیاســتی غربــی علیــه ایــران قلمــداد می نمــود و زمینــه 
ــواده و اجــراي سیاســت هاي افزایــش جمعیــت فراهــم  ــه نهــاد خان ــراي توجــه هــر چــه بیشــتر ب را ب

ــت: ــده اس ــژاد آم ــت احمدی ن ــی دول ــت های جمعیت ــل سیاس ــرد. در ذی می  ک

سیاستهایجمعیتیمصوبدربرنامةپنجمتوسعه
ــام در  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــوب مجم ــم، مص ــة پنج ــون برنام ــی قان ــت های کل ــرد سیاس رویک
تاریــخ 1387/10/21، تقویــت رشــد فکــری و علمــی و تــالش بــرای رفــع دغدغه هــای شــغلی، ازدواج، 
مســکن و آســیب های اجتماعــی آنــان، توجــه بــه مقتضیــات دورة جوانــی و نیازهــا و توانایی هــای آنــان 
ــن  ــد7( اســت. در ای ــادة35 بن ــان سرپرســت خانوار)م ــای محــروم و زن ــت از گروه ه ــادة13( و حمای )م
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قانــون در بنــد م مــادة 194 بــر جوان ســازی بافــت جمعیتــی مناطــق روســتایی و عشــایری و نیــز در 
مــادة 43 بــر تســهیل ازدواج و تحکیــم بنیــان خانــواده تأکیــد داشــت.

اصالحقانونتنظیمخانوادهوجمعیت
بدیهــی اســت کــه رویکــرد مــادة 1 قانــون تنظیــم خانــواده و جمعیــت دربــارة ممنوعیــت بهره منــدی 
فرزنــدان چهــارم بــه بعــد از مزایــای اجتماعــی و اقتصــادی و رفاهــی خانواده هــا آشــکارا تبعیض آمیــز 
ــل رویکردهــای واکنشــی  ــت و تعدی ــون صــورت گرف ــن قان ــه از ای ــی ک ــی انتقادات ــن در پ ــود؛ بنابرای ب
ــا هــدف  ــواده، مــورخ 1388/2/22 ب ــون اصــالح تنظیــم خان ــت و نهادهــای تقنینــی، قان دهــة 70 دول
تعدیــل موانــع و محدودیت هــای قانــون پیشــین تصویــب شــد. ایــن قانــون بــا الحــاق یــک تبصــره، بــه 
ــا از شــمول  ــد آنه ــی کــه یکــی از 3 فرزن ــد چهــارم خانواده های ــرر داشــت فرزن ــون، مق ــک قان ــادة ی م
ــده  ــد یادش ــه فرزن ــی ک ــارم خانواده های ــدان چه ــن فرزن ــده اند، همچنی ــون خارج ش ــای قان حمایت ه
حاصــل از دو یــا چنــد قلــو بــودن زایمــان اســت، از محدودیت هــای گفته شــده در مــادة 1 ایــن قانــون 

مســتثنا هســتند. 

قانونتسهیلازدواججوانان،مصوب1384/9/27
قانــون تســهیل ازدواج جوانــان، مصــوب 1384/9/27 دولــت را مکلــف می کنــد به منظــور توانمند ســازی 
ــدوق  ــیس صن ــم آورد: 1 - تأس ــهیالت الزم را فراه ــات و تس ــواده، امکان ــکیل خان ــرای تش ــان ب جوان
ــکن  ــوان »مس ــاختمانی به عن ــای س ــکن و واحده ــاز مس ــادة 1(؛ 2 - ساخت و س ــان )م ــة جوان اندوخت
موقــت« )مــادة 3(؛ 3 - فرهنگ ســازی و ترویــج الگوهــای مطلــوب ازدواج )مــادة 5(؛ 4 - ارائــه و اجــرای 
طــرح جامــع آمــوزش و مشــاورة پیــش  و  پــس از ازدواج )مــادة 8(. بااین حــال اجــرای قانــون تســهیل 
ــنامة  ــب اساس ــت و تصوی ــت دول ــون در هیئ ــن قان ــی ای ــة اجرای ــب آیین نام ــه تصوی ــل ب ازدواج در عم
اندوختــة جوانــان توســط مجلــس شــورای اســالمی موکــول شــده اســت، کــه تــا کنــون عملــی نشــده 

اســت.

قانونمدیریتخدماتکشوری
ــدی و  ــة عائله من ــه هزین ــک ب ــوری، کم ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــادة 68 قان ــد 4 م ــاس بن ــر اس ب
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ــه دارای همســر  ــون ک ــن قان ــر مشــمول ای ــرد شــاغل و بازنشســته و وظیفه بگی ــدان م ــه کارمن اوالد ب
ــد.  ــه فرزن ــر س ــاز و حداکث ــادل )200( امتی ــد مع ــر فرزن ــرای ه ــاز، ب ــادل )800( امتی ــند، مع می باش
حداکثــر ســن بــرای اوالدی کــه از مزایــای ایــن بنــد اســتفاده می کننــد به شــرط ادامــه تحصیــل و نیــز 
غیــر شــاغل بــودن فرزنــد، )25( ســال تمــام و نداشــتن شــوهر بــرای اوالد انــاث خواهــد بــود. کارمنــدان 
زن شــاغل و بازنشســته و وظیفه بگیــر مشــمول ایــن قانــون کــه دارای همســر نبــوده و یــا همســر آنــان 
معلــول یــا از کارافتــادة کلــی اســت یــا خــود به تنهایــی متکفــل مخــارج فرزنــدان هســتند از مزایــای 
ــادة  ــول و از کارافت ــدان معل ــوند. فرزن ــد می ش ــد بهره من ــن بن ــوع ای ــدی موض ــة عائله من ــک هزین کم
ــور نمی باشــند. ــه تشــخیص مراجــع پزشــکی ذی ربــط مشــمول محدودیــت ســقف ســنی مزب کلــی ب

طرحآتیةمهرامامرضا)ع(،مصوب1388/8/8
ــن  ــران به منظــور تأمی ــت  وزی ــام رضــا)ع(، مصــوب 8/8/ 1388 هیئ ــر ام ــة مه ــن آتی ــة تأمی ــن نام آیی
آینــدة فرزنــدان ایرانــی و بــرای مشــارکت و حمایــت از تهیــة مســکن، ازدواج، اشــتغال و تحصیــل آنــان، 
ــی پیش بینــی کــرده اســت )مــادة 2(. آیین نامــة  ــوزاد ایران ــرای هــر ن ــدازی را ب حســاب ســپردة پس ان
ایــن طــرح بــه ایــن شــرح اســت:  - متولــدان اول فروردیــن ســال 1389 بــه بعــد کــه پــس از تاریــخ 
ــاح  ــدت افتت ــد م ــپردة بلن ــاب س ــا حس ــراي آنه ــران( ب ــي ای ــک مل ــري )بان ــط مج ــه توس ــن مصوب ای
ــط  ــه توس ــال ک ــون ری ــغ 10 میلی ــه: مبل ــودي اولی ــود؛  - موج ــد ب ــرح خواهن ــمول ط ــود، مش مي ش
ــراي برداشــت 10  ــوزاد واریــز مي شــود؛ - ســن برداشــت: حداقــل 20 ســالگي ب ــه حســاب ن مجــري ب
ــط  ــد توس ــه بع ــال هاي دوم ب ــي س ــه ط ــي ک ــراي وجوه ــالگي ب ــه و 18 س ــه اولی ــال وج ــون ری میلی

ــود.  ــز مي ش ــن واری والدی

تأمیناجتماعی
قانــون تأمیــن اجتماعــی، حقــوق فراوانــی بــرای افــراد تحــت شــمول بیمــه مقــرر کــرده اســت: ازجملــه 
غرامــت دســتمزد کــه در دوران بــارداری پرداخــت می شــود: کمــک هزینــة ازدواج، مبلغــی اســت کــه 
ــه بیمــه  شــده پرداخــت می شــود و  ــای ازدواج ب ــردن هزینه ه ــم ک ــرای فراه ــق شــرایط خاصــی ب طب
ــدی  ــاص - در ازای عالقه من ــرایط خ ــق ش ــه - طب ــت ک ــی اس ــه مبلغ ــدی ک ــة عائله من ــک هزین کم

ــادة2(. ــود )م ــت می ش ــده پرداخ ــه بیمه ش ــا ب ــط کارفرم توس
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قانونحمایتخانوادهمصوب1391/12/1
برخــالف عنــوان کلــی آن، قانون گــذار بیشــتر بــر شــیوة حل و فصــل دعــاوی خانوادگــی متمرکــز شــده 
و از پیش بینــی بســیاری از ســازوکارهای حمایتــی ممکــن بــرای تســهیل تشــکیل و اســتحکام خانــواده 
ــی  ــول فراوان ــی در اص ــون اساس ــواده در قان ــت از خان ــرورت حمای ــه ض ــا آنک ــه ب ــت. البت ــده اس بازمان
ــی احتمــاالً  ــرای تحقــق آنهــا وضــع کنــد، ول ــد قوانیــن الزم ب پیش بینی شــده و قانون گــذار عــادی بای
ــا پرهیــز از افزایــش  ــوده کــه ب ــر ایــن ب ــواده ب ــون حمایــت از خان سیاســت تقنینــی قانون گــذار در قان
بــار مالــی دولــت، از مداخلــه در امــور خانــواده پرهیــز کنــد و نقــش داور در رفــع اختالفــات را بــر عهــده 

بگیــرد.

زنخانوادهمحور
ــردد.  ــان محســوب می گ ــان زن ــی در گفتم ــن عنصــر گفتمان ــژاد، مهمتری ــت احمدی ن ــواده در دول خان
دولــت احمدی نــژاد در بــدو شــکل گیری در اولیــن اقــدام مرتبــط بــا حــوزة زنــان بــه تغییــر نــام مرکــز 
ــی  ــوان مشــارکت و جایگزین ــردازد. حــذف عن ــواده می پ ــان و خان ــز زن ــه مرک ــان ب ــور مشــارکت زن ام
عنــوان خانــواده نمایــان کننــده تغییــر رویکــرد دولــت عدالــت بــا دولــت اصالحــات اســت و ایــن دولــت 
بــا ایــن اقــدام خواهــان تغییــر مســیر مســائل زنــان از گفتمــان غــرب بــر گفتمــان اســالمی اســت؛ کــه 
ایــن امــر در نــگاه کالن دولــت نیــز موردتوجــه بــوده اســت )ســازمان تبلیغــات اســالمی، 1389(. حضــور 
ــژاد حیطــة اثرگــذاری نقــش  ــواده تعریــف می گــردد. احمدی ن ــت، در خان ــان در دول و نقــش اصلــی زن
زنــان در خانــواده را در ســطح اجتماعــی تبییــن می نمایــد و معتقــد اســت اگــر زن هــا در دنیــا آن نقــش 
زن، مــادر، همســر و خواهــر بــودن خودشــان را کــه زیباتریــن نقــش عالــم هســتی اســت، به خوبــی ایفــا 

کننــد، می تواننــد همــة عالــم و جامعــه را اداره کننــد )ســازمان تبلیغــات اســالمی، 1389(.

5-دولتحسنروحانی)دولتتدبیروامید(
روحانــی بــا گفتمــان اعتــدال وارد کارزار انتخاباتــی شــد و گفتمــان او از ســوي مــردم نیــز مــورد پذیــرش 
قــرار گرفــت. اعتدال گرایــی بــه ایــن مفهــوم تلقــی می شــود کــه وزارت خارجــه از طریــق دیپلماســی، 
ــع دفاعــی و ســایر نهادهــا و نیروهــاي نظامــی و امنیتــی هــم  ــق پشــتیبانی صنای ــاع از طری وزارت دف
ــه  در جــاي خــود به صــورت متــوازن، در سیاســت خارجــی نقش آفرینــی کننــد و سیاســت خارجــی ب
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ــران در  ــن سیاســت خارجــی ای ــج ای ــل نشــود. نتای ــی و متمای ــاختارها قطب ــن س ــک از ای ــع هیچ ی نف
روابــط بین الملــل را نیــز می تــوان در پیگیــري اصــول مختلفــی نظیــر تعامــل ســازنده بــا دنیــا، امنیــت 
ــوازن،  ــی مت ــد جانبه گرای ــل، چن ــول در نظــام بین المل ــی معق ــی، تحول گرای ــت، عدالت طلب ــی مثب طلب
ــة  ــه نتیج ــوف ب ــی معط ــی و تکلیف گرای ــی، منزلت طلب ــی، صلح طلب ــوازن، کمال گرای ــعه گرایی مت توس

شــاهد بــود )دهقانــی فیروزآبــادي، 1393: 17 - 7(.
ــود،  ــتراتژیک ب ــات اس ــز مطالع ــس مرک ــوری، رئی ــت جمه ــل از ریاس ــه قب ــی ک ــی زمان ــن روحان حس
ــي نظــام اســت؛ یعنــي سیاســت هایي  ــي از سیاســت هاي کل ــاد داشــت کــه سیاســت هاي جمعیت اعتق
کــه بایــد در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مــورد بحــث و بررســي قــرار گیــرد و در نهایــت به عنــوان 
پیش نویــس خدمــت مقــام معظــم رهبــري تقدیــم شــود و بعــد از امضــاي ایشــان ابــالغ شــود. مســئلة 
تعییــن نــرخ رشــد جمعیــت در کشــور جــزء مــواردي اســت کــه بایــد در مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــا سیاســت هاي جمعیتــي  مــورد بررســی قــرار گیــرد و اگــر قــرار باشــد تصمیــم جدیــدي در رابطــه ب
ــد.  ــري کن ــا آن تصمیم گی ــه ب ــام در رابط ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــد مجم ــود، بای ــه ش کشــور گرفت
ــي جامعــه و مســئلة بیــکاري گمــان نمي کنــم  ــه وضعیــت کنون ــود: »البتــه باتوجه ب ــی معتقــد ب روحان
ــور  ــکاري را به ط ــئلة بی ــتیم مس ــا مي توانس ــر م ــد. اگ ــد باش ــت مفی ــد جمعی ــه رش ــه ب ــویق جامع تش
کامــل در کشــور حــل کنیــم   آن وقــت شــاید مي شــد بــه مســئلة افزایــش جمعیــت فکــر کــرد، ولــي در 

حــال حاضــر ایــن مســئله اصــاًل بــه صــالح نیســت« )امیــدی و قلمــکاری: 1398(.

سیاست هايکليجمعیت،ابالغيمقاممعظمرهبريمصوب1393/2/30
ــری و مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــام معظــم رهب ــت از ســوی مق ــی جمعی ــب سیاســت های کل تصوی
نظــام، یــک اقــدام اساســی بــرای کاهــش آشــفتگی و ناهمنوایــی در سیاســت کشــور در حــوزة جمعیــت 
بــود. ایــن ســند حقوقــی طــی 14بنــد، سیاســت نســبتاً جامــع و فــرا بخشــی را بــرای مدیریــت بخشــی 
شــاخص های جمعیتــی در ایــران ایجــاد کــرد. نکتــة مهــم در ایــن سیاســت، پرهیــز از سیاســت مداخلــه 
ــب  ــذار در تصوی ــت مایة قانون گ ــواره دس ــن هم ــش از ای ــا پی ــه ت ــت ک ــت اس ــاری جمعی ــرل آم و کنت
قوانیــن جمعیتــی بــوده اســت. نکتــة مهــم دیگــر ایــن ســند، توجــه بــه موضــوع مهــم ارتبــاط نزدیــک 
ــده  ــد 9 گفته ش ــه در بن ــت ک ــت اس ــژه محیط زیس ــر به وی ــای دیگ ــا حوزه ه ــی ب ــاخص های جمعیت ش
اســت. بــر اســاس آن جمعیــت کشــور بایــد متناســب بــا ظرفیــت زیســتی ســرزمین، بازتوزیــع فضایــی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            24 / 29

https://populationmag.ir/article-1-651-fa.html


رویکردهای توسعه ای و سیاست های جمعییت دولت ها در جمهوری اسالیم ایران                                        269

و جغرافیایــی شــود. همچنیــن توجــه بــه جمعیت پذیــری در مناطــق کم جمعیــت و محــروم و توســعة 
امکانــات در ایــن مناطــق از رویکردهــای مهــم ایــن ســند اســت. 

6-دولتسیدابراهیمرئیسی)کاروکرامت(
ــای  ــت آق ــتقرار دول ــادی از اس ــدت زی ــوز م ــه هن ــن مقال ــگارش ای ــان ن ــا زم ــه ت ــه اینک ــه ب ــا توج ب
رئیســی نگذشــته، ولــی بــا ایــن حــال مشــخص گردیــده کــه نظــر ایــن دولــت در انجــام سیاســت های 
جمعیتــی در راســتای تشــویق خانــواده هــا بــرای افزایــش فرزنــد آوری و تســهیل ازدواج جوانــان اســت. 
بهتریــن شــاهد ایــن ادعــا پیگیــری تصویــب قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت در جلســه 
ــس  ــواده مجل ــت از خان ــت و حمای ــی جمعی ــرح جوان ــترك ط ــیون مش ــورخ 1400/07/24 کمیس م
شــورای اســالمی و ابــالغ آن طــی نامــه شــماره 93982 مــورخ 1400/08/24 توســط رییــس جمهــور 
ــردی نمــودن،  ــه منظــور راهب ــون، ب ــن قان ــک ای ــاده ی ــق م ــی باشــد. طب ــط م ــه دســتگاههای ذیرب ب
ــی  ــورای عال ــات ش ــت مصوب ــا رعای ــون ب ــن قان ــرای ای ــر اج ــارت ب ــی کالن و نظ ــزی، ارزیاب برنامه ری

ــردد. ــور تشــکیل می گ ــس جمه ــه ریاســت رئی ــت ب ــی جمعی ــتاد مل ــی، س ــالب فرهنگ انق

بحثونتیجهگیری
ــت  ــرار داش ــت ق ــش جمعی ــر کاه ــز ب ــی نی ــش و گاه ــر افزای ــی ب ــا گاه ــی دولت ه ــت جمعیت سیاس
ــت.  ــوده اس ــاوت ب ــا متف ــی جامعه ه ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــات اجتماع ــرایط و مقتضی ــب ش و برحس
ــی  ــادی و اجتماع ــاختار اقتص ــوب س ــود و در چارچ ــوع خ ــداف متن ــاس اه ــر اس ــا ب ــن دولت ه بنابرای
کشورشــان، تدابیــر معینــی را بــه کار می بندنــد، تــا ســاخت و حــرکات جمعیــت را نیــز در حــد امــکان 
ــا ایــن اهــداف هماهنــگ و متعــادل ســازند. سیاســت های جمعیتــی ایــران پــس از پیــروزی انقــالب  ب

ــرد: ــه ســه دوره تقســیم ک ــوان ب ــز می ت اســالمی را نی
1-  دورة اول از اســتقرار نظــام جمهــوری اســالمی تــا ســال 1367 هرچنــد سیاســت مشــخص و مدونــی 
ــت  ــود )دول ــت ب ــش جمعی ــد و افزای ــر موالی ــت تکث ــی در جه ــری کل ــا جهت گی ــت، ام ــود نداش وج

ــازرگان و رجایــی و  میرحســین موســوی(؛   ب
ــت و  ــاری جمعی ــد انفج ــی از رش ــه مشــکالت ناش ــش ب ــی در واکن 2- دورة دوم سیاســت های جمعیت
ــان شــاخص های رشــد و توســعة  ــادل می ــت و ایجــاد تع ــرخ رشــد ســاالنة جمعی ــل ن ــا هــدف تعدی ب
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ــد )دولت هــای  ــه اجــرا درآم ــب و در ســال 1368 ب اقتصــادی و رشــد جمعیــت در ســال 1367 تصوی
ــان هاشــمی رفســنجانی و خاتمــی(؛ آقای

3- دورة ســوم کــه از ســال 1385 آغــاز می شــود بــا ایــن اســتدالل کــه اســتمرار بــاروری زیــر ســطح 
ــة ســالخوردگی جمعیــت، کاهــش حجــم و رشــد  ــی در زمین ــد پیامدهــای گوناگون جایگزینــی می توان
جمعیــت ملـّـی و... داشــته باشــد، انتقادهایــی از سیاســت های کنتــرل جمعیــت مطــرح و زمینــه را بــرای 

تغییــر رویکــرد سیاســت های جمعیتــی در جهــت تشــویق تکثــر موالیــد فراهــم کــرد. 
ــه  ــاي شــکل یافت ــن فراینده ــر و تحــوالت تاریخــی و همچنی ــا تغیی ــق ب ــج نشــان می دهــد، مطاب نتای
و چرخش هــاي صــورت گرفتــه در رویکردهــای توســعة دولت هــا، سیاســت های جمعیتــی آنهــا 
ــب  ــرد  مکت ــا رویک ــه ب ــی، ک ــی و روحان ــنجانی و خاتم ــمی رفس ــای، هاش ــت. دولت ه ــه اس تغییریافت
نوســازی توســعه و بــا شــاخص هایی همچــون توزیــع عادالنــة درآمــد، نیازهــای اساســی، توســعة انســانی، 
زن در توســعه، توســعة پایــدار، درصــدد تدویــن برنامــة رشــد و توســعة اقتصــادي آمدنــد، سیاســت هاي 
ــا  ــن دولت ه ــد. ای ــرا کردن ــت اج ــال جمعی ــة انتق ــازي نظری ــق پیاده س ــت را، از طری ــش جمعی کاه
تــالش کردنــد تــا بــا تعمیــم تجربــة تحــوالت جمعیتــی کشــورهاي غربــی، بــه ایــران، جمعیــت کشــور 
ــواده، رشــد جمعیــت را  ــا ایجــاد تغییــر در ســاختار خان را تحــت تأثیــر مدرنیزاســیون قــرار دهنــد و ب
ــه صورتــی  ــد. ب به تدریــج کاهــش دهنــد و باعــث ایجــاد تغییراتــی در ســاختار جمعیتــی کشــور گردن
ــطح  ــه س ــان ب ــاروري زن ــزان ب ــد، و می ــر می گذارن ــت س ــی اول را پش ــذار جمعیت ــه گ ــه پس ازآنک ک
جانشــینی و یــا زیــر ســطح جانشــینی کاهــش می یابــد، به تدریــج، بســته بــه نــوع ســاختار فرهنگــی و 
اجتماعــی کشــورها، تغییراتــی در وضعیــت زناشــویی و ازدواج آنهــا رخ می دهــد. ایــن تغییــرات شــامل 
کاهــش تشــکیل خانــواده و ازدواج، افزایــش تشــکیل زندگــی بــدون ازدواج، کاهــش عمومــی در بــاروري، 
ــد  ــش بع ــدآوری، کاه ــر در ازدواج و فرزن ــا، تأخی ــش طالق ه ــارج از ازدواج، افزای ــد خ ــش موالی افزای
خانــوار، افزایــش میــزان اشــتغال زنــان و اســتقالل مالــی آنهــا و ... اســت کــه درنتیجــه زمینــه را بــراي 
کاهــش رشــد جمعیــت فراهــم می ســازد. در مقابــل، برخــی دولت هــا، دولت هــای دهــة اول انقــالب و 
دولــت احمدی  نــژاد، معضــالت جمعیتــی کشــور را ناشــی از حلقه هــاي وابســتگی بــه کشــورهاي غربــی 
ــف در  ــرات مختل ــر و اســتعمارگونه، شــکل گیري تغیی ــر ســاختارهاي نابراب ــز ب ــا تمرک می دانســتند و ب
ــط  ــادي و...، توس ــی و اقتص ــاختار اجتماع ــالل در س ــتگی و اخت ــام وابس ــول نظ ــواده را معل ــاد خان نه

ــت.  ــی می دانس ــورهاي غرب کش
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