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اطالع نگاشت جمعیت

فردا دیر است

ݢروایت دغدغه های فرهنگی اجتماعی »دکتر مریم اردبیلی« ݢ
پزشک، آینده پژوه و کارشناس خانواده که پنج فرزند قدونیم قد دارد

جشنواره دائمی 
خانوداه های چندفرزند

 راه و رسم مبارزه با خطر سالخوردگی
در کشورهای جهان

 جوایز جهانی
برای فرزندآوری

4 و  5

گفت وگو با  امیرحسین حق خواه که ثابت کردگفت وگو با  امیرحسین حق خواه که ثابت کرد
با دستان خالی می شود به اندازه یک وزارتخانه کار کردبا دستان خالی می شود به اندازه یک وزارتخانه کار کرد

 ایران! ایران!
جوان بمانجوان بمان



ضمیمه هفتݡگی روزنامه قدس / ویژه تبیین بیانیه ݡگام دوم انقالب /  شماره دوازدهم / یکشنبه 10 آذر 1398 2

ایران! جوان بمان
ݡگفت وݡگو با  امیرحسین حق خواه ݡکه ثابت ݡکرد

با دستان خالی می شود به اندازه یک وزارتخانه ݡکار کرد

مصطفی مهدوی

 بزرگ ترین تهدید
برای ݡگام دوم انقالب

گام دوم انقالب،  کــه در  کننــد  گمــان  شــاید برخــی 
بــا فتنه هــای بســیاری روبه رو باشــیم و دشــمن در 
صدد تحمیل بیشــترین ضربه ها علیه مردم باشد؛ 
گام  اما نکته ضروری و مهم مغفول مانده در تحقق 
دوم و رســیدن بــه تمــدن نوین اســالمی، توجه به 

اعضای متشکل آن یعنی آحاد جامعه است.
کمیتــه رصــد و پایــش سیاســت های  طبــق اعــالم 
جمعیتی دبیرخانه شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
کاهــش موالیــد  کشــور درســال 98 بی ســابقه ترین 
خــود را طــی نیــم قــرن اخیر داشــته اســت. در این 
کــه طــی ســال های80 تــا 94  گــزارش آمــده اســت 
خ دادن بــوده  کشــور افزایــش موالیــد در حــال ر در 
اســت؛ امــا پــس از ســال 94 بــه علــت خالی شــدن 
توان درونی جمعیت، تعداد تولدها با شیب تقریبًا 
کاهــش یافتــه و در ســال 97 میــزان موالید  تنــدی 
کاهش  کشــور نسبت به سال قبل بیش از 8 درصد 
که در دو دهه اخیر بی ســابقه بوده اســت.  داشــته 
ضمــن ایــن مقایســه تعــداد موالید در شــش ماهه 
اول امســال بــا شــش ماهه اول ســال 97، نشــان از 
کاهــش 13 درصدی و حــدودا 92هزار نفری موالید 

دارد.
که 21درصــد از جامعه فعلی  نکتــه مهم این اســت 
ما را دهه شصتی ها و 30 درصد را دهه هفتادی ها 
و دهه هشــتادی ها تشکیل می دهند و این میزان 
در مورد دهه نودی ها تنها 9 درصد است. با توجه 
گر با همین روند  خ زاد و ولــد، ا کاهش شــدید نر به 
پیــش برویــم و بخواهیــم در بهترین حالــت همان 
دهــه  کــه  را  دوم  گام  جمعیتــی  هــرم  بیشــترین 
شــصتی ها هســتند در نظــر بگیریــم، ایــن جمعیت 
گر دهه  در 40 ســال آینده 80 ســاله خواهند بــود و ا
کنیم،  هفتادی ها و دهه هشــتادی ها را هم لحاظ 
که  در 40 ســال آینــده 60 تــا 80 ســاله خواهنــد بود 
که 24  بــا لحــاظ فــوت دهــه پنجاهی ها بــه ماقبــل 
درصــد جامعــه را تشــکیل می دهنــد، در مجمــوع 
که در زمان شکل گیری تمدن نوین  گفت  می توان 
کثریــت مردم  کیــد رهبر انقــالب، ا اســالمِی مــورد تا
ایران زمین بیشتر از 60 سال سن خواهند داشت. 
که بتوانیم  گــر ما جمعیِت جوانی نداشــته باشــیم  ا
توسط آن حکومت اســالم را اجرایی و پیاده سازی 
کارمان  کنیــم، دیگــر تمــدن نویــن اســالمی به چــه 
گــر در ایــن موقعیــت فشــار اقتصــادی و  می آیــد؟ ا
فرهنگــی و معیشــتی، جــوان مومــن انقالبــی یــا هر 
کشــور و میهن خود  کــه عالقه ای به آینــده  جوانــی 
گامــی بــرای رفــع چنیــن معضلــی بــر نــدارد،  دارد، 
قطعا تمدن نوین اسالمی و آینده ای پویا و شاداب 

و جوان و زیبا نخواهیم داشت. 
کــرده بود: »این  ح  یکی از دوســتان نویســنده مطر
معضل راهکاری جز عمل به قوانین موجود درباره 
فرزنــدآوری نــدارد.«  امــا به نظــر اینجانــب با توجه 
بــه بی خیالــی و بی تدبیــری و بی توجهــی دولت به 
ایــن امِر بســیار مهــم و حیاتی، نبایــد ُمعطل دولت 
و مجلــس ماند. دوای درد ما فقط و فقط جهادی 
کــه این  کــردن در ایــن مســیر مقدس اســت  عمــل 
کــه در آســتانه ظهور  مهــم فقــط بــا اعتقــاد به ایــن 
حضــرت بقیه اهلل االعظــم روح العالمیــن لــه الفداه، 
نیازمنــد تربیــت ســرباز و یاور برای یــاری ولی خدا و 

دین خدا هستیم محقق خواهد شد.

یادداشت
احسان کفشدار طوسی

دانشجوی دکترای فقه جزایی

که ایشــان  بحرانی اســت. یک مورد آن همان جریان فتنه 88 بود 
گفتند این  صاحــب و مــوالی خــود امــام زمان)عــج( را صدا زدنــد و 
کنید. مورد دیگر همین  کمک  مملکت مال شماســت و شــما باید 
که فرمودنــد: »خداوند باید این قضیه را بر ما  جریــان جمعیت بود 
کس در  ببخشــند«. این یعنی مســئله جمعیت بحرانی اســت. هر 
حــد خــودش، چه از طریــق تبلیغ، چه توجیه دیگــران و چه تکثیر 
گرفتــم در حد  نســل خــودش مســئول اســت. از ســال 90، تصمیم 

کاری انجام دهم. خودم برای رفع این دغدغه رهبری، 

کردید؟ ■ و برای این دغدغه چه 
ســامانه پیامکــی خریدم و شــروع به ارســال پیام هــای تبلیغی 

کردم.  برای فرزندآوری و افزایش جمعیت 
ابتدابــرای دوســتان و آشــنایان ارســال می کــردم. امــا به تدریج 
کــردم و به مدیران و مســئوالن  گســترده تر  دایــره مخاطبــان را  

کشور هم فرستادم. شهر، استان و 

■ فقط 
پیامک 

بود؟
همراهــی  بــا  نــه.   
طلبــه،  دوســتان 
را  دیگــری  کارهــای 
از  کردیــم.  شــروع  هــم 
طّراحی و توزیع پوسترهای 
کار  فرزنــدآوری   تبلیغاتــی 
هــر   . شــد  جدی تــر 

چنــد 

کردید و مبلغ دینی   ■ چرا خلبانی را رها 
شدید؟

کودکــی، هم خلبانی را دوســت داشــتم و هم طلبگی  از همــان 
کنم و بعد به حوزه  کالســیک را تمام  که دروس  گذاشــتم  را.  لذا بنا 
بروم. پس از دیپلم در موسســه ای آزاد در شیراز وارد رشته خلبانی 
شدم. با توجه به ارتباطی که با چند خلبان سرشناس کشور گرفته 
که داشــتم، ســال 80 بــرای اولین  بــودم و مطالعــات پیش پــروازی 
کــه طراحی  کــردم  کــت پــروازی بویینــگ 747 را ارائــه  بــار طــرح ما
کشــید و می توانســت در صورت حمایت و تأمین  آن دوســال طول 
گســترده در صنعــت هواپیمایــی  زیرســاخت ها، زمینــه پیشــرفت 
کند. اما با اینکه رسما ثبت شد و بنا بود برای سازمان  کشور ایجاد 
گونه ای دیگر رقم  صنایع ســنگین ساخته شود، مسیر زندگی ام به 

کنم.   خورد و نتوانستم امور مربوطه را پیگیری 

کرد ؟ که مسیر زندگی تان تغییر  ■ چه شد 
کم اســت و باید  که »وقت عمر  روزی در یکــی از مجــالت خوانــدم 
صــرف علــوم مفید شــود«. این جمله خیلــی برایم اثرگــذار بود. با 

گفتــم حــاال من بــروم خلبان شــوم آخرش چه می شــود؟  خــود 
طلبــه،  امــا  اســت.  آســمان  در  مسافرکشــی  نوعــی  خلبانــی 
سکان دار دین جامعه است و رسالت پیامبر در هدایت مردم را 

گرفتم وارد حوزه شوم.  ادامه می دهد. بنابراین تصمیم 

کردید و آمدید مشهد؟  ■ چرا شیراز را رها 
پــس از پایــان دوران ســربازی طلبگــی را بــه 

کــردم. ســال 85 وارد  صــورت آزاد شــروع 
مدرســه علمیــه امــام باقــر)ع( مشــهد 

شــدم و با امتحــان غیرحضوری پایه 
اول، طلبگــی را از پایــه دوم شــروع 

هــم  را  ســالش  یــک  البتــه  کــردم. 
کردم. ســطح دو  وقــف حفظ قرآن 
و سه را شش ساله در مدرسه امام 

کردم.  صادق)ع( تمام 

■ از چه زمانی دغدغه تبلیغ برای 
گرفت؟ فرزندآوری در شما شکل 

در سخنان رهبر معظم انقالب جست وجو 
که ایشــان توکل  کردم و  فقط دو جا دیدم 

کردند و این دو،  شــدید به خدا را اظهــار 
کشور.  یعنی دو نقطه بحرانی در تاریخ 

کشــور  کــه در راس  وقتــی یــک مقامی 
اســت فقط دو بار توکل شــدید خود 

را بیان می دارد، یعنی مسئله واقعًا 

یک جمله مسیر زندگی اش را تغییر داد و باعث شد سکان داری دینی در جامعه را به مسافرکشی در آسمان 
که  کید رهبر انقالب بر ضرورت افزایش جمعیت، مصمم می شود در راهی قدم بردارد  ترجیح دهد. پس از تا
کرده و  پای آن همه زندگی اش را بگذارد. این طلبه جوان زندگی در شیراز و تحصیل در رشته خلبانی را رها 
کشور راه می اندازد  کشوری فرزندآوری را به عنوان بزرگ ترین سمن تخصصی جمعیت در  از سال 90 شبکه 
و از هیچ فعالیتی در راســتای فرهنگ ســازی و ترویج فرزندآوری دریغ نمی کند. از انتشــار چهل شماره ماهنامه فرزندآوری و پژوهش 
ح جامع  که طر گرفته تا سخنرانی و تربیت مبلغ و فعالیت در فضای مجازی. چندسالی هم هست  مجموعه 110جلدِی فرزنِد بیشتر 

کرده است.  فرزندآوری و افزایش جمعیت را به مجلس و صداوسیما ارائه 
ثرش، تا االن 5 فرزند دارد و می گوید حتی فرزندان کوچکش  امیر حسین که 36 سال دارد به غیر از فرزنداِن به قول خود او مفقوداال

هم ُمبلغ هدف و مقصد او هستند.
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کار در کشور احتماال بودجه  ■ با این حجم گسترده 
کرده اید؟ مناسبی را جذب 

غالبــا فکــر می کننــد درآمــد میلیــاردی دارم. درحالی کــه همیــن 
شــهریه طلبگــی را میلیمتــری مدیریــت می کنــم. پــول نفــت و 
که هیچ؛ پول دوچرخه هم به جیب ما واریز نمی شــود!  پیــکان 
ولــی شــکرخدا برکــت دارد. اغلــب همــکاران ما صلواتــی و بدون 
کار می کننــد و برخــی اســاتید هم هزینــه رفت وآمد  حق الزحمــه 
کشــوری نیز  نمی گیرنــد. حتی حاال و پس از شــکل گیری شــبکه 
بودجه چندانی نداریم. با این وجود به خاطر تأمین اهدافمان، 
محصــوالت تولیــدی را بــا ســود حداقلی یــا حتی رایــگان عرضه 

کارهایمان آزاد است. می کنیم و حق نشر بسیاری از 

کردید؟ کجا تامین  ■ هزینه های اولیه برای شروع را از 

کار نــه بودجــه خاصــی داشــتیم و نه از جایــی حمایت  ابتــدای 
کــه شــامل طالهــای  را  می شــدیم. همــان دارایــی ناچیزمــان 
کردیم  همســرم و پس انــدازی بــرای خرید ماشــین بــود، هزینــه 
و حتــی بــرای چــاپ زینــک پوســترها بارهــا از اجاره خانــه زدم. 
کمــان زدیــم  بــا وجــود چندیــن فرزنــد، آن قــدر از خــورد و خورا
گاهــی از ایــن هم  کــه حــدود 50 روز فقــط نــان و پنیــر داشــتیم. 

سخت تر می شد و همان پنیر هم نبود.

■ همسرتان از وضعیت معیشتی شکایت نمی کرد؟
کنــون حتــی یــک بــار هــم اعتراض نکــرده و با عشــق  همســرم تا
که هر  والیت فقیه، همراه و همدل من در این مسیر است. چرا 
دوی ما مظلومیت ولی فقیه و جّد ایشــان امیرمؤمنان علی)ع( 

کرده ایم. را با همه وجود حس 

مدیریت میلیمتری شهریه طلبݡگی

کز همراهی  کافی یــا بودجه ای نداشــتیم و بســیاری از مرا پــول 
نمی کردنــد. امــا آثــار مــا حتی به دســت علمــا و بزرگان رســید و 
گســترده شــدن و اســتمرار فعالیتمــان بــه صــورت  جرّقه هــای 

منسجم و تخصصی تر زده شد. 
که دیدارهایی با علمای شــهرهای مختلف داشــتیم، از  گاهــی 
کار اظهار شــگفتی می کردنــد و بعضا می گفتند  حجم و وســعت 
کشــور انجام  کــه شــما با تــوکل برخــدا و مدیریت عالی در  کاری 

کار یک دولت است.  داده اید، 
کنون ســه بــار از معاونت های  از دفتــر رهبــر معظــم انقالب هــم تا
کرده اند.  گرفتند و مراتب تشکر حضرت آقا را ابراز  مختلف تماس 

گرفت ؟ ■ شبکه کشوری فرزند بیشتر از چه زمانی شکل 
کار آمدند  گروه »ایران جوان« پای  بعد از مدتی قرارگاه ولی امر و 
کشوری »فرزند بیشتر«  گروه با ما شبکه  و به مرور، از ادغام این 
کشــوری فرزند بیشتر و  گرفت. با تشــکیل شــبکه  رســما شــکل 
همکاری ســایر مؤسســات، پوســترها و جزوات زیــادی طراحی 
یــا بازطراحــی و بــه شــهرها 
و روســتاهای مختلف 
و  ارســال  کشــور 
کارهــا  ضمــن ایــن 
اعزام مبلغ، تربیت 
انتشــار  و  مــدرس 
ماهنامــه فرزنــد بیشــتر 

نیز انجام شد.

■ من از نوجوانی به خاطر دارم روی بسته 
محصوالت غذایی شعارهایی مانند فرزند کمتر، 

زندگی بهتر و... حک شده بود. اما اخیرا روی 
بسته های مواد غذایی دیدم که شعارهای 

کار با پیگیری شبکه  جمعیتی نوشته شده این 
بوده است؟

کردیم. شــعارهایی مانند »فرزندان  ما در شــبکه 200 شــعار تولید 
گل های خوشبوی بهشتی« و »بچه  نشاط زندگی اند«، »فرزندان 

داری، هنرمادر« و... 
کردیم  سپس شــعارها را به شــرکت های مختلف ایمیل و پیامک 
کسان، باباجون،  گرجی، پا کنون بیش از 50 شرکت از جمله  که تا
گلریز، تولد، فیــروز، تاژ، ارکید و  کاردن، بارپیچ،  گاز، پــاوه،  شــرکت 
پارس مــداد بــا این طرح همکاری و برخی حتی این شــعارها را به 
کرده و در همه محصوالتشــان استفاده  عنوان برند خود انتخاب 
کنــون تعامــل بــا شــرکت ها در قالــب ارســال یــک  می کننــد. هم ا
طــرح پنج صفحه ای شــامل توضیحاتی برای رؤســای شــرکت ها 

ودغدغه سازی نسبت به بحران های جمعیت است. 
کمپانی صهیونیســتی به شــرکت ها پیشــنهاد  پیــش از ایــن، یک 
کمتر، زندگی بهتر « را در محصوالت  گر شعار »فرزند  که ا داده بود 
کمپانی یک ســوم هزینه چاپ بســته بندی  کنند، این  ج  خود در
محصــوالت را متقبــل می شــود و حتی با اغفال برخی مســئوالن، 
که شــعار ضدافزایش جمعیت می زدند، تخفیف  به شــرکت هایی 

ارائه می شد.

■ رهبر انقالب در دیدار اخیرشان با تولیدکنندگان 
که ما ۲۰ سال دیگر فرصت داریم از  فرمودند 

ظرفیت پنجره جمعیتی استفاده کنیم چه باید کرد؟
کــه از پنجره جمعیتی بیــرون بروند  متولدیــن دهــه 50 و دهــه 60 
کرد و تمام مســئولیت  مــا به شــدت افت جمعیتی پیــدا خواهیم 
کــه احتیــاج بــه  می آیــد روی ایــن بخــش جامعــه. جامعــه پیــری 
کشــور دچــار  کنــد و زیرســاخت های  کار  مراقبــت دارد نمی توانــد 

تزلزل می شود.
کــه نــرخ رشــد جمعیتــش پاییــن بیایــد و از پنجره  هــر جامعــه ای 
ج بشــود، دچار بحران ســالمندی و انقراض نســل  جمعیتــی خار
کاهــش اقتدار و ضعیف شــدن  کاهــش جمعیت یعنی  می شــود. 
کشــور بــه لحــاظ اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی و بهداشــتی و 
فرهنگی. در رژیم اسرائیل هر خانواده باید 12 فرزند داشته باشد. 
که 8 فرزند و بیشــتر داشــته باشد مدال زن برتر می دهند.  به زنی 

کرد. پوتین هم این را در روسیه اعالم 
ببینیــد دشــمن مــا دارد این همه تبلیغــات برای فرزنــدآوری می 
که  کم است. اوایل انقالب  کشور ما 75 میلیون خیلی  کند. برای 
ما نه پیشرفت های هسته ای داشتیم، نه نانو، نه پتروشیمی، نه 
گفتند در ایران 200  کارشناس ها می  کشاورزی، تمام  پزشکی، نه 
کنند. آقای شــاهرخ  میلیــون نفــر می تواند به طور معمول زندگی 

چقدر الغر شده ای!
در مراســمی، هنــگام دریافــت لــوح تقدیــر، مدیــر حوزه 
گفتــم  گفــت فالنــی الغــر شــده ای؟  علمیــه خراســان 
گیرم.  کشتی می  شــوخی نیســت دارم با 80 میلیون نفر 
البتــه خــود مــن هم ابتــدا دچار شــبهه می شــدم و می 
گوینــد و از  گفتــم طرفــداران جمعیــت، یــک چیــزی می 
مشــکالت زندگــی خبــر ندارند امــا پس از مدتــی تحقیق 
بــه  نســبت  شــرعی  وظیفــه  از  گذشــته  شــدم  متوجــه 
فرزندآوری، مزایای فرزند زیاد خیلی بیشــتر از مشکالت 
آن اســت؛ هرچند وجود تسهیالت اجتماعی به ویژه در 
که  کــودک نیــز اهمیت ویــژه ای دارد  حمایــت از مــادر و 
کشــورهای اروپایی خیلی از ما  متاســفانه در این زمینه 

جلوتر هستند.

فݡکر نمی ݡکردیم
این قدر جوان باشید

که هر ســه  ح جمعیتــی به  مجلس رفته  تاحــاال ســه طر
بــه دلیل اتــکا به بودجــه دولتی، برگشــت خــورده. ولی 
کاربردی با 60 ماده،  ما در شــبکه فرزند بیشــتر، طرحی 
که بودجــه خاصی  کردیم  20 فصــل و پنــج بخــش ارائــه 
ح پــس از تأیید  را بــه دولــت تحمیــل نمی کند. ایــن طر
رهبری، در حال پیگیری است. البته بخش هایی از آن 
ح »رســانه و راهکارهای افزایــش جمعیت« با  ماننــد طر
ابــالغ شــورای عالی انقالب فرهنگی توســط رســانه ملی 
ح تنظیم شــد آن را به یکی  در حال اجراســت. وقتی طر
از فرزنــدان رهبــر معظم انقــالب دادم تا مطمئن باشــم 
بــه دستشــان می رســد و همیــن طور هم شــد. یک ماه 
گرفت و از شــرایطم جویا  بعــد، مســئول دفتر آقا تمــاس 
کجا هســتم؟ می گفــت فکــر نمی کردیــم اینقدر  کــه  شــد 

جوان باشید.

کــه از او به عنوان پــدر صنایع غذایی ایران یاد می شــود  ظهیــری 
که ما همین اآلن بالقــوه و نه بالفعل،  کــرده بود  در جایــی عنــوان 

کشور داریم. توانایی تأمین امنیت غذایی 400 میلیون نفر را در 

کیدات مکرر رهبر انقالب و ابالغیه  ■ با توجه به تأ
جمعیت االن متولی بحث جمعیت در کشور 

کیست؟
 در موضــوع جمعیت متأســفانه ســکان دار خاصی وجــود ندارد و 
کارهایی انجام  کنده و مقطعی  ارگان های مختلفــی به صورت پرا
می دهند. نه تنها ردیف بودجه ای نیست، بلکه مانع تراشی ها نیز 
بسیار است. حمایت های دستوری شاید زیاد باشد، اما در عمل 
چیزی مشاهده نمی شود. حتی بعضا ایده یا محصول ما را به نام 

خود معرفی و با آن جایزه یا حمایت میلیونی می گیرند. 

کار را چطور جلو  ■ پس با وجود این همه موانع 
می برید؟

کار بیاینــد.  رعایــت همیــن   بایــد بــا ظرافــت وارد شــویم تــا پــای 
ظرافت ها و پافشــاری بر این دغدغه جــواب می دهد. برخی افراد 
کنون خود  کار مخالــف جــدی فرزنــدآوری بودنــد ا کــه در ابتــدای 
مبّلــغ افزایــش جمعیــت شــده اند؛ حتــی یکــی از پزشــکان خانــم 
کتــاب ضدجمعیت با تیراژ ســه هزار نســخه نوشــته بــود، بعد  کــه 
کتابش را خــودش جمع آوری و  از مدتــی، نظــرش تغییر و دوهــزار 
کتــاب در حمایــت از افزایش  کــرد و حــاال هفت جلد  عذرخواهــی 

جمعیت نوشته است. 
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رهبــر معظــم انقــاب: یکــی از ظرفیتها »جمعیت جوان کشــور« اســت. به قول جمعیت شناســان، 
از  داریــم  فرصــت  دیگــر  ســال   ۲۰ مــا  میگوینــد  کارشناســان  اســت.  جمعیتــی  پنجــره ی  ایــن 
کاری نمیتوانیــم بکنیــم. کشــور وارد ســالمندی شــود، دیگــر  گــر  کنیــم. ا ایــن ظرفیــت اســتفاده 

فردا دیر است
آمــارهـــــایی جمعیتـــــی بـــرای بـــه خـــود آمـــدن
و  استفــــــاده از فـــــرصـــــــت پنجــــــره جمعیتـــی

گر به همین گونه پیش رویم در سه دهه آینده جزو کشورهای پیر جهان خواهیم بود طبق آمار ا

کارآفرینان و فعاالن اقتصادی با رهبر انقالب  |   ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ دیدار جمعی از تولیدکنندگان، 

فـرصــت طالیـی و محدود جمعیتـــی

سال 98 ؛ کمترین میزان تولدها در 50 سال اخیر!ترکیب جمعیت ایران )نتایج سرشماری 1395(

سرعت افزایش سالمندان: 3 برابر رشد جمعیت کشور

ایران؛ بعد از ارمنستان پایین ترین نرخ باروری در منطقه

کــه بیــش از دو ســوم جمعیــت در ســنین فعالیت یک مقایسه ساده در نرخ باروری پنجــره طالیــی بــه پدیــده ای مــی گوینــد 
بالقــوه نظــر اقتصادی باشــند.

 % 69.964-15 بـــــازه
سنـی

سهـــــــــم فعلـــــــــی
جمعیت مولد کشور 

مزایـای پنجـره جمعیتـــی

تعداد تولد )در هر هزار نفر(
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خیر
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 ط

سه
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نت

افزایش جمعیـــت
در سنیـن فعالـــیت

افزایش نسبت تولید کنندگان
به مصـــــــــــرف کننـــــــــــــدگــــان

ایجاد فرصت هایی برای رشد 
تولید سرانه و رشد اقتصـــادی

کودک و نوجوان
زیــــــــــــر 15 ســــــــال

% 24
 19/200/000نفر

جـــــــــــــــــــــــــوان
15 تــــــا 29 ســـالـــــــــه

% 25.1
 20/000/000نفر

میــان ســــــــــــال
30 تــــــــــا 64 ســـــــاله

%44.8
35/800/000 نفر

ســـــــــــالمنـــــــــد
65 ســــاله و بیشتـــر

%6.1
 4/900/000نفر

جمعیــــــت زنـــــــــان 
در ســــن بــــــاروری

+12/000/000 جمعیــــــت زنـــــــــان 
در ســــن بــــــاروری
 10/500/000نفر

جمعیــــــت زنـــــــــان 
در ســــن بــــــاروری
 22/700/000نفر

ـموالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

2.000.000والدت
ـموالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1.500.000والدت

جمعیــــــــــــــــــــــــــــــــت
ـموالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

- 8 0 0 / 0 0 0

ســـــــــــــــــــــــــال 94
20تولــــــــــــــــــــــــد 

ســـــــــــــــــــــــــال 90
23.700.000

ســـــــــــــــــــــــــال 95
20.000.000

ســـــــــــــــــــــــــال 95
18.000.000

ســـــــــــــــال 65
3/9تولــــــد 

ســـــــــــــــال 90
1/29تولد 

ســـــــــــــــال 95
1/24تولد 

ســـــــــــــــال 98
1تولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ســـــــــــــــــــــال 97
16/7 تولد 

ســـــــــــــــــــــال 98
14/5 تولد 

تــــــا پیــــــش از ســـال 1375
4۰% جمعیــــــت زیــــــــر ۱5سال 

از ســــــــــــــــــــــــــــــال 90
ورود به فاز میانسالی 

از ســــال 75 تــــــــا 90
فـاز جـوانی جمعیت 

ســـــــــــــــــال 1400 
عبور از از مرز ۱۰ % 

ســــــــــــــــــال 1420 
عبور از مرز ۱۹.4 %

ســـــــــــــــــال 1430 
عبور از مرز ۲6.۱ %
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کشور وضعیت ثبت موالید در 

خ رشد جمعیت سالمند: 3.۶2 %  نر

جمعیت جوان 15 تا 29 

 سهم سالمندی جمعیت

در ســـــــال 1394
 ۱/57۰/۰۰۰والدت 

در ســــــال 1395
۱/5۲۸/۰۰۰والدت

در ســـــــال 1396
۱/4۸7/۰۰۰والدت

در ســـــــــال 1397
۱/۳66/۰۰۰ والدت

کشـــــــــــــور بـــــــــرای ســــــــومین ســــــــــال متوالی  رشـــــــد منفـــــــــی  آمــــــار موالیــــــــــد در 

نرخ رشد جمعیت جوان

- % 3.24
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رهبــر معظــم انقــاب: یکــی از ظرفیتها »جمعیت جوان کشــور« اســت. به قول جمعیت شناســان، 
از  داریــم  فرصــت  دیگــر  ســال   ۲۰ مــا  میگوینــد  کارشناســان  اســت.  جمعیتــی  پنجــره ی  ایــن 
کاری نمیتوانیــم بکنیــم. کشــور وارد ســالمندی شــود، دیگــر  گــر  کنیــم. ا ایــن ظرفیــت اســتفاده 

فردا دیر است
آمــارهـــــایی جمعیتـــــی بـــرای بـــه خـــود آمـــدن
و  استفــــــاده از فـــــرصـــــــت پنجــــــره جمعیتـــی

گر به همین گونه پیش رویم در سه دهه آینده جزو کشورهای پیر جهان خواهیم بود طبق آمار ا

کارآفرینان و فعاالن اقتصادی با رهبر انقالب  |   ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ دیدار جمعی از تولیدکنندگان، 

فـرصــت طالیـی و محدود جمعیتـــی

سال 98 ؛ کمترین میزان تولدها در 50 سال اخیر!ترکیب جمعیت ایران )نتایج سرشماری 1395(

سرعت افزایش سالمندان: 3 برابر رشد جمعیت کشور

ایران؛ بعد از ارمنستان پایین ترین نرخ باروری در منطقه

کــه بیــش از دو ســوم جمعیــت در ســنین فعالیت یک مقایسه ساده در نرخ باروری پنجــره طالیــی بــه پدیــده ای مــی گوینــد 
بالقــوه نظــر اقتصادی باشــند.

 % 69.964-15 بـــــازه
سنـی

سهـــــــــم فعلـــــــــی
جمعیت مولد کشور 

مزایـای پنجـره جمعیتـــی

تعداد تولد )در هر هزار نفر(

خ رشـــــــد جمعیــــت نر

خیر
ه ا

ده
د 

چن
ی 

 ط
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قای
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یج
نت

افزایش جمعیـــت
در سنیـن فعالـــیت

افزایش نسبت تولید کنندگان
به مصـــــــــــرف کننـــــــــــــدگــــان

ایجاد فرصت هایی برای رشد 
تولید سرانه و رشد اقتصـــادی

کودک و نوجوان
زیــــــــــــر 15 ســــــــال

% 24
 19/200/000نفر

جـــــــــــــــــــــــــوان
15 تــــــا 29 ســـالـــــــــه

% 25.1
 20/000/000نفر

میــان ســــــــــــال
30 تــــــــــا 64 ســـــــاله

%44.8
35/800/000 نفر

ســـــــــــالمنـــــــــد
65 ســــاله و بیشتـــر

%6.1
 4/900/000نفر

جمعیــــــت زنـــــــــان 
در ســــن بــــــاروری

+12/000/000 جمعیــــــت زنـــــــــان 
در ســــن بــــــاروری
 10/500/000نفر

جمعیــــــت زنـــــــــان 
در ســــن بــــــاروری
 22/700/000نفر

ـموالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

2.000.000والدت
ـموالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1.500.000والدت

جمعیــــــــــــــــــــــــــــــــت
ـموالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

- 8 0 0 / 0 0 0

ســـــــــــــــــــــــــال 94
20تولــــــــــــــــــــــــد 

ســـــــــــــــــــــــــال 90
23.700.000

ســـــــــــــــــــــــــال 95
20.000.000

ســـــــــــــــــــــــــال 95
18.000.000

ســـــــــــــــال 65
3/9تولــــــد 

ســـــــــــــــال 90
1/29تولد 

ســـــــــــــــال 95
1/24تولد 

ســـــــــــــــال 98
1تولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ســـــــــــــــــــــال 97
16/7 تولد 

ســـــــــــــــــــــال 98
14/5 تولد 

تــــــا پیــــــش از ســـال 1375
4۰% جمعیــــــت زیــــــــر ۱5سال 

از ســــــــــــــــــــــــــــــال 90
ورود به فاز میانسالی 

از ســــال 75 تــــــــا 90
فـاز جـوانی جمعیت 

ســـــــــــــــــال 1400 
عبور از از مرز ۱۰ % 

ســــــــــــــــــال 1420 
عبور از مرز ۱۹.4 %

ســـــــــــــــــال 1430 
عبور از مرز ۲6.۱ %
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کشور وضعیت ثبت موالید در 

خ رشد جمعیت سالمند: 3.۶2 %  نر

جمعیت جوان 15 تا 29 

 سهم سالمندی جمعیت

در ســـــــال 1394
 ۱/57۰/۰۰۰والدت 

در ســــــال 1395
۱/5۲۸/۰۰۰والدت

در ســـــــال 1396
۱/4۸7/۰۰۰والدت

در ســـــــــال 1397
۱/۳66/۰۰۰ والدت

کشـــــــــــــور بـــــــــرای ســــــــومین ســــــــــال متوالی  رشـــــــد منفـــــــــی  آمــــــار موالیــــــــــد در 

نرخ رشد جمعیت جوان

- % 3.24
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مصاحبه: علیرضا   آقاجانی

جشنواره دائمی 
خانوداه های چندفرزند

روایت دغدغه های فرهنݡگی اجتماعی »دݡکتر مریم اردبیلی«
پزشک، آینده پژوه و ݡکارشناس خانواده ݡکه پنج فرزند قدونیم قد دارد

کارشناســی از منظر یک پزشــک، یک آینده پژوه  گاهی با یک لحن  گفت وگو  شــهاب الدین نجفی - البه الی 
که داده های علمی را به خط می کند تا ثابت شود  کارشــناس مســائل زنان و خانواده روبه رو می شوم  یا یک 
گاهی اما انگار همه جمله ها می ریزد توی قالب صحبت های  مســیر پیش رو از یک جایی به بی راهه رفته. 
که خاطره های جذابی از ســال های زندگی با همســر و فرزندانــش دارد. »مریم اردبیلی«  یــک مــادر دلســوز 
کرده،  که ســال ها خانــه داری  که پنج تا بچه در ســنین مختلف دارد؛ زنی  امــا ترکیبــی از همــه این هاســت؛ مادر 45ســاله اهل شــیراز 
کرده، ولی همزمان تا مقطع  که سال ها طبابت  که دکترای پزشــکی اش را از دانشــگاه شــهید بهشتی بگیرد؛ پزشکی  اما یادش نرفته 
کارگروه های فرهنگی اجتماعی کالن کشور است و  دکترای آینده پژوهی مشغول به تحصیل بوده است. حاال هم پای ثابت خیلی از 
البه الی روزمرگی های معمول یک خانواده عیال وار، این طرف و آن طرف سرگرم است به پژوهش، مقاله، تدریس و نشست علمی. 

االن دخترهای جوانی 

که  د 
ی پرسن
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آنچه در درونشان هست، می ریزند 
بیرون. آن هم بدون اینکه بخواهند 
از  یا  کنند  رفتار  بزرگسال  یک  مثل 
خیلی  انفعالی  صورت  به  طرف  آن 

کودک باقی بمانند. 

■ در نقطه مقابل، تعدد 
فرزندان چطور این 

آسیب را رفع می کند؟
که  می کند  کمک  فرزندان  تعدد 
را  والدگری شان  جایگاه  مادر  و  پدر 
مادر  و  پدر  که  حالی  در  پیدا  کنند. 
تا وقتی یک فرزند دارند، خیلی باید 
کنند  مشخص  که  بگذارند  انرژی 
یعنی چه.  بودن  فرزند  و  بودن  والد 
یکی تو«.  »یکی من،  می شود  اغلب 
هم عرض  را  خودشان  بچه ها  یعنی 
والدین  اینکه  یا  می بینند.  والدین 
منت  کلی  و  ندارند  را  بچه   حوصله 
که مثال »این  هم بر سر بچه هست 
ما  داری،  تو  که  امکاناتی  همه 
آن  ولی  نداشته ایم...«.  هیچ وقت 
هم  دارد،  احتیاج  بچه  که  چیزی 
سن و هم نفس و هم روح و هم بازی 
ادبیات  کند  درک  که  کسی  و  است 
و اندیشه اش را. حاال او هیچ کدام از 
این ها را ندارد و به جایش یک اتاق 
همین،  برای  دارد.  اسباب بازی 
نوع  سخت ترین  که  گفته ام  بارها 
تربیت فرزند، تربیت تک فرزند است. 
که پدر و مادر می خواهند  وقتی هم 
این قدر  کنند،  تربیت  را  تک فرزند 
که خوف می کنند از  اذیت می شوند 
که به  آوردن بچه های بعد. در حالی 
عقیده من، ریل تربیتی در خانواده، 
پس از بچه دوم تازه شکل می گیرد. 
که جای  ریل یعنی یک مسیر تربیتی 
والد و فرزند توی آن مشخص است، 
مشخص  چارچوب هایش  و  قوانین 
فضای  یک  حال  عین  در  و  است 
که  برای بچه ها هست  آزاد و وسیع 
داشته  همزیستی  و  تجربه  بتوانند 

باشند.

این  نیست.  فرزند  یک  از  بیش  برای  جایی  آن  در  که  زندگی ای 
سبک  زندگی به عقیده من شرایط خاصی را برای والدین و فرزندان 
در  تغییر  این  اثر  زندگی،  سبک  این  تکثیر  با  البته  می کند.  ایجاد 
کشورها شاهد  جامعه هم قابل مشاهده است. مثال ما در بعضی 
این بوده ایم که تمرکز بیش از حد والدین بر فرزند و توقعات افراطی 
کرده. این تا  آن ها از فرزندشان، مشکالت تربیتی فراوانی را ایجاد 
انسانی است  حدودی ثمره تک فرزندی است. ببینید، فرزند ما 
با همه استعدادها و ویژگی های خاص خودش. ما هم به عنوان 
که این فرزند به مرور،  پدر و مادر یا جامعه این اجازه را می دهیم 
کند.  این را  تجارب مختلفی را امتحان و استعدادهایش را پیدا 
من با تمام وجودم حس می کنم. چون به عنوان مادر پنج فرزند، 
یک  آبی،  گل  یک  دارم،  باغچه ام  در  قرمز  گل  یک  کرده ام  حس 
گل ها را هم  گل صورتی. همه این  گل سفید و یک  گل زرد، یک 
با ویژگی های متفاوتشان و همین تنوع و ترکیبشان دوست دارم. 
گل بیشتر نداشته باشم. آن وقت دوست  کنید من یک  حاال فکر 

گل های مختلف  که توی  دارم تمام ویژگی ها و عطر و بویی را 
می بینم، در همین یک گل ببینم. نتیجه اینکه توقع دارم یک 

ژن برتر داشته باشم یا یک نابغه پرورش بدهم. احساسم هم 
این است باید تمام تمرکزم را روی آن بگذارم. در نتیجه این 

بوده، چه  بچه هیچ وقت نخواهد فهمید چه موجودی 
ویژگی هایی داشته و چه چیزی می خواسته. 

■ البته ممکن است خانواده ای در عین 
تک فرزندی، خودش را از این آسیب ها دور 

نگه دارد.
هستند  خانواده هایی  حتما  صد.  در  صد 

که این آسیب ها را رفع می کنند. ولی باز 
چرا؟  دارد.  عمومیت  آسیب  این  هم 

چون خوِد تمرکز، به بچه ها آسیب 
که بچه های  می زند. من می بینم 

تک فرزند از یک طرف زیر ذره بین 
هستند و از طرف دیگر توقعات 
در  دارد.  وجود  آن ها  از  زیادی 
گر همین بچه  را مثل  که ا حالی 
قدیم ترها با 10تا بچه هم سن و 
کنی، این ها  سال خودش رها 
همه  و  می کشند  نفس  قطعا 

■ تا االن گفت وگوهای متعددی درباره 
جمعیت و فرزندآوری انجام شده. این بار اما 

که روبه روی  شاید تفاوت ماجرا در این باشد 
فردی نشسته ایم که هم خودش مادر پنج فرزند 
است و هم در فعالیت های اجتماعی متعددش، 

گوشه نگاهی به ترویج فرزندآوری دارد. بگذارید از 
خ  گر فرصت پیش رو برای رشد نر کنیم؛ ا اینجا شروع 

فرزندآوری از دست برود، چه تصویری مقابلمان 
قرار خواهد داشت؟

بحث عوارض این کاهش نرخ خیلی مفصل است. ما تنها کشوری 
رکورددارش  گرچه  ا شده.  باروری  نرخ  کاهش  دچار  که  نیستیم 
بررسی  را  مختلفی  کشورهای  باید  موضوع،  این  برای  هستیم. 
کاهش  که سالمندی جمعیت یعنی چه؟  کنیم تا متوجه  شویم 
از نرخ جایگزینی و  کمتر شدن نرخ رشد  باروری یعنی چه؟  نرخ 
مسائل و مشکالت اقتصادی، امنیتی و سیاسی اش چه معنایی 

دارد؟ 

■ و این بررسی ها انجام شده؟
کاهش نرخ رشد  که یکی از مهم ترین  عوارض  بله. امروز می دانیم 
کار جوان خواهد بود؛  کاهش نیروی  جمعیت در زمینه اقتصادی، 
کشور ما به طور جدی در سال های نه چندان دور با  که  مسئله ای 
آن مواجه خواهد شد. عالوه بر این، در زمینه عوارض سیاسی و 
کشور نیازمند  که در صورت ادامه همین روند،  گفت  امنیتی باید 
تعداد زیادی جمعیت مهاجر برای تصدی مشاغل مختلف خواهد 
و  آمده  نیازی پیش  کشورها چنین  که در بعضی  شد. همچنان 
زمینه ساز تغییرات فرهنگی و اجتماعی متعددی شده است. در 
در  هم  تغییراتی  جمعیت،  رشد  نرخ  کاهش  روند  ادامه  صورت 
سبک زندگی و مسائل اجتماعی ایجاد خواهد شد. خانواده های 
بدون  هم زیستِی  هم  با  که  افرادی  حتی  و  بی فرزند  و  تک فرزند 

ازدواج دارند، نتیجه برخی از این تغییرات است. 

کارشناس مسائل  ■ شما این موارد را از نگاه یک 
اجتماعی می بینید. مشتاقم از زاویه نگاه یک مادر 

کنید.  هم وضعیت پیش رو را تشریح 
ما االن در بعضی خانواده ها شاهد سبک زندگی خاصی هستیم 
یعنی  تک فرزندی«.  زندگی  »سبک  می گذارم  را  اسمش  من  که 

فضای  یک  حال  عین  در  و  است 
که  برای بچهها هست  آزاد و وسیع 
داشته  همزیستی  و  تجربه  بتوانند 

باشند.

گلها را هم  گل صورتی. همه این  گل سفید و یک  گل زرد، یک 
های متفاوتشان و همین تنوع و ترکیبشان دوست دارم. 
گل بیشتر نداشته باشم. آن وقت دوست  کنید من یک  حاال فکر 

گلهای مختلف  که توی  ها و عطر و بویی را 
بینم، در همین یک گل ببینم. نتیجه اینکه توقع دارم یک 

ژن برتر داشته باشم یا یک نابغه پرورش بدهم. احساسم هم 
این است باید تمام تمرکزم را روی آن بگذارم. در نتیجه این 

بوده، چه  وقت نخواهد فهمید چه موجودی 
هایی داشته و چه چیزی میخواسته. 

البته ممکن است خانوادهای در عین 
فرزندی، خودش را از این آسیبها دور 

هستند  هایی 
کنند. ولی باز 

چرا؟  دارد.  عمومیت  آسیب  این  هم 
ها آسیب 

که بچههای  بینم 
بین 

هستند و از طرف دیگر توقعات 
در  دارد.  وجود  ها 
 را مثل 
سن و 
ها 
همه  و  کشند 

خانواده هاى
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■ گفتید بچه ها بیش از هر چیز، هم سن و هم نفس 
و هم بازی می خواهند. این در خانواده چندفرزند با 

 شکل می گیرد؟
ً
تفاوت سنی بچه ها لزوما

بله. شاید برایتان جالب باشد که بگویم یک کار ساده در خانه چند 
فرزند... فکر کنید کاری مثل فرستادن بچه ها به مدرسه... همین 
می پیچیم...  برایشان  لقمه  می شوند،  آماده  می شوند،  بیدار  که 
وقتی تعداد بچه ها زیاد می شود، همین تجربه خیلی شیرین تر و 
کنید با یک خانواده تک فرزند.  خ می دهد. این را مقایسه  روان تر ر

کاری انگار تبدیل به یک  ■ در مدل چندفرزند، هر 
جشنواره جمعی می شود.

بله. انگار حیاتی در همه روند زندگی جریان دارد. مثال کشف اینکه 
کواریوم بچه به دنیا آورده. همین تجربه در خانه ما  ماهی توی آ
درباره  مدام  هم  با  همه  چون  چرا؟  می شود.  جذاب  برابر  ده ها 
یا فکر  را دارند.  با هم ذوقش  این تجربه صحبت می کنند. همه 
کنید خرید یک اسباب بازی جدید یا پیدا شدن یک اسباب بازی 
جذاب  خانه  توی  بچه ها  تکثر  با  تجربه ها  این  همه  قدیمی، 

می شود.

گروه هم ساالن یا  که بشود در  ■ و این چیزی نیست 
دورهمی های فامیلی جبرانش کرد؟

بعضی بچه ها می توانند هفته ای یا دو هفته ای یک بار این فرصت 
کنند. آن هم در صورتی که فرمول های  را توی یک میهمانی تجربه 
از  هم  را  فرصت  همان  است  ممکن  وگرنه  باشند.  بلد  را  تعاملی 
که بچه ها در خانواده چندفرزند در تمام  دست بدهند. در حالی 
روزهای زندگی، این را تجربه می کنند، حتی در دعواها. یعنی یاد 
دارند، مدل هایمان  اختالف سلیقه  با هم  نفر  که چند  می گیرند 
آشتی  هم  باز  ولی  می کنند،  قهر  می کنند،  دعوا  دارد،  فرق  هم  با 
این  گرفتن  یاد  زندگی می کنند.  زیر یک سقف  باز هم  و  می کنند 
این  آینده  خانوادگی  زندگی  برای  سرمایه  یک  رواداری  فرهنگ 

که در خانواده تک فرزندی حاصل نمی شود.  بچه هاست 

■ به این معنا، معتقدید تربیت بچه ها بعد از بچه  
اول و دوم برای خانواده ساده تر هم می شود.

هم  من  زیسته  تجربه  دارم.  باور  مسئله  این  به  واقعا  من  بله. 
که من در جریان  همین است و البته تجربه زیسته افراد متعددی 
دوم،  فرزند  از  بعد  که  گفت  باید  همین طور  بوده ام.  زندگی شان 
هم امکانات تربیتی افزایش پیدا می کند و هم دغدغه خانواده ها 
لباس  برای  خانواده  در  ما  که  دغدغه ای  آن  مثال  می شود.  کم 
اساس  یعنی  نبود.  پنجم  فرزند  برای  داشتیم،  اول  فرزند های 
امکانات، لباس ها، کتاب ها و اسباب بازی ها برای بچه های بعدی 
700کتابی  کتابخانه  یک  وارث  ما  پنجم  فرزند  مثال  است.  فراهم 
که  که  برای بچه های قبلی خریده بودیم. این در حالی است  بود 
خانواده ها فکر می کنند در صورت افزایش تعداد فرزندان، هزینه ها 

هم به همان نسبت رشد می کند.

که در خانواده های  کردم  ■ تا اینجا این طور برداشت 
چندفرزند، خودتربیتی راحت تر اتفاق می افتد 
و این یعنی می شود تمرکز کمتری روی بچه ها 

گذاشت. می شود گفت در این صورت مادر می تواند 
اولویت های دیگری برای خودش داشته باشد؟ 

می تواند روی رشد فردی یا اجتماعی  خودش زمان 
بیشتری بگذارد؟ 

که خوِد من در زمینه  های مختلفی فعالم و دوست  خب می دانید 
کلی من خانواده   دارم در همه شان هم قدمی بردارم. البته اولویت 
است، یعنی نقش همسری و مادری. این ولی به این معنا نیست 
گاهی مجبور نشده باشم در جزئیات اولویتی غیر از خانواده را  که 
انتخاب کنم. مثال حتما پیش آمده که بچه تب دارم را برای ساعتی 
کلی ام هم  کاری برسم. فرمول  گذاشته باشم تا به  پیش خواهرش 
که فکر می کنند استعداد و  که خانم ها در هر زمینه ای  این است 
توانایی دارند، چه در زمینه های فردی و چه خانوادگی اجتماعی، 
کنند.  یا در نگاه جهانی و تمدن ساز، برای شکوفایی شان تالش 
اولویت های  خاطر  به  را  عرصه  یک  است  ممکن  گاهی  البته 
خانوادگی شان به تعویق بیندازند، ولی نباید از استعداد و توانشان 

غافل شوند. چون در این صورت آن نقطه خالی و آن چاله سیاه 
صدمه  هم  مادری شان  به  همین  و  می ماند  باقی  وجودشان  در 
می زند. تا خود مادر شکوفا نباشد، نمی تواند بچه ها را شکوفا کند. 

■ و این مسئله در جاهایی با وظیفه مادری 
متعارض نمی شود؟ خود شما هم با مشغله های 

کارها  که داشته اید، حتما زمان هایی را برای  زیادی 
که می شده در خانواده گذرانده شود.  گذاشته اید 

در  همیشگی  اولویت بندی  یک  باید  نظرم  به  همین  برای  بله. 
می شویم  مجبور  جاهایی  یک  البته  باشیم.  داشته  ذهنمان 
کنیم یا به تعویق بیندازیم. من ولی سعی  یک چیزی را جابه جا 
کرده ام این عنصر به تعویق افتاده، خانواده ام نباشد. چون امور 
گر به موقع رسیدگی نشود، نتیجه  که ا خانواده به صورتی است 
این ها  همه  تربیت،  فرزندآوری،  ازدواج،  نمی دهد.  درستی 
یا  شغلی  ارتقای  مقاله،  ارائه  ولی  باشد،  خودش  زمان  سر  باید 
اتفاق بیفتد.  مسئولیت اجتماعی، عمومًا می تواند قدری دیرتر 
خارق العاده ای  زن  موفق،  مادر  از  نباید  معتقدم  همین  برای 

کارهایش  که 10تا دست دارد و به همه  کنید  تصور 
کم  جاهایی  یک  ما  همه  قاعدتًا  می رسد. 
از  است  ممکن  جاهایی  یک  می آوریم. 

مثال  بیاییم.  کوتاه  استانداردهایمان 
باید این قدر تمیز می بود، ولی  خانه مان 

نیست. در مقطعی ممکن است درس 
کند. مهم ولی این  یکی از بچه ها افت 
که مادر این قدر شور و انگیزه و  است 

که همه  نشاط و انرژی داشته باشد 
سر  برگرداند  را  این ها 

ریل خودش.

■ پس 
در مدل 

شما، 
مادر برای 

وظیفه 
مادری 

کوتاه بیاید. نباید از رشد اجتماعی خودش 
فقط هم در زمینه اجتماعی نیست. در همه زمینه هاست. یعنی 
نظر جسمی دارد ضعیف می شود،  از  گر احساس می کند  ا مادر 
کرده ام«  باید تدبیری بیندیشد. »من خودم را فدای بچه هایم 
ندارد. چون بچه ها یک مادر فداشده نمی خواهند.  اصال معنا 
کرده اند  که بیشترشان تحصیل  معتقدم مادرهای نسل جدید 
به  را  فرصت  این  باید  دارند،  اجتماعی  و  علمی  عالیق  کلی  و 
مشکل  البته  کنند.  تجربه  را  عالیق  این   که  بدهند  خودشان 
ساختار  ُسلبند.  خیلی  ساختارهای  که  است  این  ما  کشور  در 
نمی خواهد  اصاًل  یا  کار،  سر  می آیی  ساعت  هشت  یا  می گوید 
کاری،  فضای  باید  هم  مادر  ولی  کرد،  حل  باید  را  این  بیایی. 
که برایش  کند  تحصیلی و حتی خانوادگی اش را طوری انتخاب 
گر صرفًا برای درآمد برود سراغ  احساس شکوفایی بیاورد. یعنی ا
جوانی  دخترهای  االن  است.  کننده  فرسوده   برایش  این  کار، 
بچه؟«  یا  مادری  تحصیل؟  یا  »همسری  که  می پرسند  من  از 
به  شوید،  شکوفا  توانستید  گر  ا می گویم  من 
نتوانستید،  گر  ا ولی  می رسید،  همه اش 
فقط  که  نروید  تحصیلی  و  شغل  بار  زیر 
جزءبه جزِء  است.  درآمد  و  مدرک  برای 
باشد.  هدفمند  باید  تحصیل  و  کار 
که می تواند بچه  چنین مادری است 
کند.  هدفمند و خالق و نوآور تربیت 
در  من  می شود  چطور  وگرنه 
هم  جدید  کار  یک  زندگی ام 
بچه های  بعد  باشم،  نکرده 
تربیت  خالق  و  نوآور 
خالقیت  تا  کنم؟ 
مادر  درون  از 
 ، شد نجو

نمی شود. 

خردهروایتها

خیلی از دوست های من می گویند وقتی به اروپا یا  کرده انــد، بعــد از مدتی 1 کانــادا یــا آمریــکا مهاجــرت 
دلشــان می خواســته یک بچه دیگر هم بیاورند، ولی دوباره 
کــه برگشــته اند ایــران، فکرش از سرشــان پریده. ایــن تجربه 
کنیــد. چطــور می شــود در آن  خیلــی عجیبــی اســت. فکــر 
که هیچ دستور دینی در این زمینه ندارند، یک نفر  کشــورها 
کنــد از نظــر جامعــه این قــدر فرزنــدش خواســتنی  احســاس 

کرد.  است؟ اینجا هم باید این شرایط را فراهم 

که به دختــرش می گوید:  مــادر 9فرزنــد ســراغ دارم  گه بیشــتر از دو تا بچه آوردی، اســم من را دیگه 2 »ا
نیــار!« می پرســم: »چطــور خودتــان 9تــا فرزند آوردیــد، ولی 
االن راضی نیستین دخترتان دو تا بیشتر بیاورد.« می گوید: 
گــه دو تــا  »چــون این هــا جونشــو نــدارن. بچــه ام می میــره ا
که سطح منطقی  بیشتر بیاره.« یعنی باور جامعه این است 
فرزنــد در زندگــی امــروز همیــن دو تاســت. بــرای همیــن هم 
کــه بــه مــن می گوینــد: »بــه شــما نمیــاد پنج تــا بچه  هســت 
داشــته باشــین!« می گویــم: »یعنــی باید چــه اتفاقــی افتاده 
باشــد برایــم؟ مگــر مادرهای ما بیشــتر از این نداشــتن؟ چرا 

درباره اون ها این تصویر رو نداشتیم؟!«

سندی در یکی از مجتمع های آموزشی قم تدوین  کردیــم دربــاره فرزنــدآوری. یک دوره آموزشــی هم 3
کردیــم بــرای معلم هــای ایــن مجتمــع تــا یــاد بگیرند  برگــزار 
کننــد و احســاس  چطــور بایــد بــا والدیــن چندفرزنــد رفتــار 
کدام صفت خوِب  خوبی به آن ها بدهند. مثال اینکه بدانند 
بچه ها حاصل بزرگ شــدن در یک خانواده چندفرزند است 

و آن را به والدین انتقال بدهند. 

خیلــی مادرهــای چندفرزند تجربه های ســختی از  برخوردهــای اجتماعــی دارنــد. تجربه هــا تلــخ من 4
بهداشــتی،  کــز  مرا بــه  وقتــی  چــون  اســت.  کمتــر  ولــی 
مجتمع های دانشــگاهی یا مدارس بچه ها می روم، هر چند 
شــاید دلشــان بخواهــد بگوینــد: »چــه خبــره؟ چــرا پنــج تــا 
که اســتاد دانشــگاه  کســی  بچــه؟« ولــی رویشــان نشــود بــه 
اســت، حرفــی بزننــد. ولــی یــک مادر بــا بیشــتر از دو تــا بچه 
کند. ســخت اســت توی  ســخت می توانــد تــوی شــهر تــردد 
اتوبــوس ســوار شــود. چــرا؟ چون تعــداد متوســط بچه های 
مــادر  ایــن  نتیجــه  در  اســت.  ایــن  از  کمتــر  خانواده هــا 
انگشت نماست و در مطب، مدرسه، میهمانی و حتی پارک 

گاهی از دیگران طعنه هم می شنود. ناراحت است و 

 

به شما نمیاد پنج تا بچه داشته باشین!
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■ روسیه
خانه ای برای فرزند سوم

تـا  مالیـات  پرداخـت  از  می شـوند  فرزنـد  دارای  کـه  خانواده هایـی 
بـرای  مالـی  حمایت هـای  مـورد  و  هسـتند  معـاف  معینـی  سـقف 
فرزنـد  تولـد  بـرای  قـرار می گیرنـد. دولـت  فرزندشـان  و رشـد  تربیـت 
همچنیـن  می دهـد.  هدیـه  نـوزاد  مـادر  و  پـدر  بـه  خانـه  یـک  سـوم 
کمک هزینه  کـه دارای بیـش از دو فرزنـد می شـود، می توانـد  مـادری 
کودکسـتان رایگان، حمایت  کند. اسـتفاده از  قابل توجهـی دریافـت 
کاال و پرداخـت نقـدی بـه خانـواده هـا از دیگر  مالـی بـه صـورت سـبد 
روسـیه  مجلـس  نماینـدگان  دیگـر  طـرف  از  اسـت.  حمایتـی  مـوارد 
که توسـط »جـوزف اسـتالین« مبنی بـر جریمه  کردنـد قانونـی  تـالش 
اجرایـی  را  بـود  شـده  تصویـب  فرزنـد  بـدون  خانواده هـای  مالیاتـی 

کننـد. 

■ فرانسه
تشویق جدی برای فرزند سوم

مرخصـی  هفتـه   16 شـدن  بچـه دار  درصـورت  فرانسـوی  مـادران 
تولـد  از  از شـش هفتـه پیـش  کـه  کامـل دارنـد  بـا حقـوق و مزایـای 
کودکانشـان آغـاز می شـود. پـس از ایـن دوره والدیـن می تواننـد بـه 
مرخصـی سـه سـاله و بـدون حقـوق برونـد و بعـد از آن بـدون هیـچ 
فرانسـه خانواده هـا  بازگردنـد. در  بـه شـغل قبلی شـان  محدودیتـی 
در صـورت داشـتن فرزنـد سـوم مبلـغ 1000 یـورو بـه شـکل بالعـوض 
ج  مخـار کـه  می کنـد  تضمیـن  دولـت  همچنیـن  می کننـد.  دریافـت 
را  دانشـگاه  تـا  دبسـتانی  پیـش  از  هـا  خانـواده  فرزنـدان  تحصیـل 
خدمتـکار  فرزندشـان  تولـد  دلیـل  بـه  خانواده هـا  گـر  ا کنـد.  تامیـن 
از  می پـردازد.  را  هزینـه  ایـن  از  بخشـی  دولـت  کننـد،  اسـتخدام 
می تـوان  فرانسـه  کشـور  در  جمعیـت  افزایـش  سیاسـت های  دیگـر 
کـرد. دولـت فرانسـه،  کاال بـه خانواده هـا اشـاره  بـه اختصـاص سـبد 
کـه تـازه مـادر شـده اند، امکاناتـی نظیـر ویزیـت مجانـی  بـرای زنانـی 
دکتـر یـا برخـورداری از خدمـات پرسـتاری در خانـه را فراهـم می کند.

■ سوئد
کودک کمک هزینه اختصاصی برای 

اجـازه  هـا  آن  و  اسـت  مـاه   15 والدیـن  مرخصـی  کشـور  ایـن  در 
کودکشـان بـه طـور متنـاوب  تـا 8 سـالگی  از ایـن مـدت  دارنـد بعـد 
خـود،  حقـوق  درصـد   80 مرخصـی،  زمـان  در  و  بگیرنـد  مرخصـی 
خانواده هایـی  همچنیـن  شـوند.  بهره منـد  کاری  روز   480 معـادل 
از امکانـات  اقـدام می کننـد،  بـرای فرزنـد بعـدی  از 30 مـاه  کـه بعـد 

کـه  ویـژه ای برخـوردار می شـوند. یکـی از ایـن تسـهیالت اجتماعـی 
گ«  کـودکان سـوئدی قائـل اسـت »بـارن بیـدرا دولـت سـوئد بـرای 
مبلـغ  هزینـه،  کمـک  ایـن  اسـت.  کـودک«  هزینـه  همان»کمـک  یـا 
کـه  کودکـی  کـه دولـت سـوئد در ازای هـر  مشـخص و بالعوضـی اسـت 
کـودک بـه سـن 16 سـالگی  کـه  تـا زمانـی  در سـوئد متولـد می شـود 

می کنـد.  پرداخـت  والدیـن  بـه  برسـد 

■ نروژ
کودکان و مادران بهشت 

بـرای  شـغلی  مزایـای  دریافـت  همـراه  بـه  کاری  سـاعات  تخفیـف 
کـز رفاهـی و حمایتـی  والدیـن و تصویـب قوانینـی در زمینـه ایجـاد مرا
کـودکان، بخشـی از ایـن حمایت هاسـت. در  بـرای مراقبـت روزانـه از 
کـودک، پـدر و مـادر دو هفتـه مرخصـی  کشـور پـس از تولـد هـر  ایـن 
بیـن46  می تواننـد  آن هـا  مـدت،  ایـن  از  پـس  دارنـد.  حقـوق  بـا 
کامـل یـا 56 هفتـه مرخصـی بـا 80 درصـد  هفتـه مرخصـی بـا حقـوق 
انتخـاب  را  یکـی  تقسـیم  شـود،  والدیـن  میـان  بایـد  کـه  پرداختـی، 
کـه پـدران حتمـًا در امـر نگهداری  کننـد. بـه منظـور اطمینـان از ایـن 
کودکانشـان مشـارکت خواهند داشـت، پدران موظف  کردن  و بزرگ 
کار مرخصـی  کـم 10 هفتـه از ایـن دوران را از محـل  هسـتند دسـت 

بگیرنـد.

■ ژاپن
کودوموتیت خوشبختی با 

کشـور، قانونـی بـه نـام  بـرای بهبـود وضعیـت هـرم جمعیتـی در ایـن 
فرزنـد  کـه  خانواده هایـی  آن،  طبـق  کـه  شـد  وضـع  »کودوموتیـت« 
دریافـت  مالـی  کمـک  یـن  هـزار   13 تـا  ماهانـه  دارنـد،  سـال   15 زیـر 
می کننـد. همچنیـن پـدر و مـادر یـک بـه یـک می تواننـد بـا دریافـت 
نصـف حقـوق خـود تـا سـقف تعییـن شـده بـه مرخصـی برونـد و ایـن 
کار  کـه بعـد از آن می تواننـد بـدون هیـچ نگرانـی بـه  درحالـی اسـت 

قبلـی خـود بازگردنـد.

■ انگلستان
3 سال مرخصی با حقوق برای مادران

زایمـان  مرخصـی  هفتـه   52 اختصـاص  کشـور،  ایـن  سیاسـت های 
کـه 39 هفتـه آن بـا حقـوق اسـت؛ و 6 هفتـه اول  بـرای زنـان اسـت 
مرخصـی بـا 90 درصـد حقـوق اسـت و مابقـی آن، حداقـل دسـتمزد. 
نظـر  در  فرزنـد حقـوق هفتگـی  دارای  بـرای خانـواده   انگلسـتان  در 

گرفتـه شـده اسـت.
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دیدگاه

ضرورت تجدیدنظر در رویݡکرد 
ضدجمعیتی یارانه معیشتی

این  بر  به مردم  یارانه  اعطای  سیاست دولت در 
افراد خانواده  تعداد  که هرچه  استوار است  مبنا 
یارانه  از  خانواده  اعضای  سهم  باشد،  بیشتر 
عضو   5 از  بیش  خانواده  گر  ا و  می یابد  کاهش 
داشته باشد، به عضو ششم یارانه تعلق نمی گیرد. 
که  یارانه ای  مجموع  باشید،  مجرد  گر  ا شما 
است،  تومان   500 و  هزار   100 می کنید،  دریافت 
شما  یارانه  باشید،  نفره   5 خانواده  عضو  گر  ا اما 
گر عضو  کاهش می یابد، ا به 86هزار و 500 تومان 
یارانه  از  شما  سهم  باشید،  نفره  شش  خانواده 
کاهشی  روند  این  و  تومان است  هزار  حدود 72 

ادامه دار است.

 این رویکرد تخصیص یارانه هم بار منفی فرهنگی 
دارد و نوعی تقبیح اجتماعی فرزندآوری است، و 
که فرزندان  هم نوعی جریمه مالی خانواده هایی 
کامال  رویکرد  یک  بنابراین  می آورند.  بیشتری 

ضدجمعیتی و ضدخانواده است.
دولت در تخصیص یارانه، نه تنها باید این رویکرد 
را  معادله  باید  بلکه  بگذارد،  کنار  را  ضدجمعیتی 
یارانه  باید  متاهل  فرد  یک  کند.  برعکس  دقیقا 
عضو  بگیرد.  مجرد  فرد  یک  به  نسبت  بیشتری 
یک خانواده شش نفره حتما باید یارانه بیشتری 
بگیرد.  نفری  سه  خانواده  یک  عضو  به  نسبت 
نظر  در  یارانه  برای  که  ارقامی  همین  با  می توان 
کل یارانه، این  گرفته شده و بدون افزایش میزان 
کرد تا هرچه بر تعداد جمعیت  معادله را برعکس 
بیشتر  دریافتی  یارانه  می شود،  افزوده  خانوار 

شود.
کشور، سخن  درباره بحران جمعیتی پیش روی 
گفته شده، رهبر حکیم انقالب نیز پیوسته  بسیار 
مورد  آخرین  که  می دهند  هشدار  باره  این  در 
فعاالن  و  نظام  مسئوالن  با  اخیر  دیدار  در  آن، 
بود.  سوخت  قیمت  افزایش  از  پس  اقتصادی 
که باید سیاست های حمایتی از  دولت ما آنگونه 
این  انتظار  حداقل  اما  نمی کند،  اجرا  فرزندآوری 
اینچنینی  ضدجمعیتی  رویکردهای  که  است 
اتخاذ نکند. از جناب آقای رئیس جمهور انتظار 
سیاست  اصالح  دستور  وقت  ع  اسر در  می رود 

کنند.  جمعیت ستیز تخصیص یارانه را صادر 

یادداشت
سید یاسر جبرائیلی

کشــورهای بــرای تشــویق خانواده هــا بــه فرزنــدآوری  کشــورهای جهــان از پیــر شــدن جمعیــت خــود می ترســند. در همــه  بســیاری از 
سیاســت ها و برنامه ریزی هــای بســیاری وجــود دارد؛ نگاهــی داریــم بــه سیاســت گذاری های دولت هــای جهــان در مقولــه فرزنــدآوری. 
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