
31

مقدمه
تح��والت جمعیت��ی و آم��ار ش��اخص های 
جمعیت ش��ناختی نظی��ر ترکیب جنس��ی و 
الگوهای زندگی خانوادگی  سنی جمعیت، 
و رونده��ای مربوط به می��زان مهاجرت و یا 
تع��داد اعضای خانوار همگی جزو مهمترین 
مؤلفه ه��ای اجتماعی ب��وده و از اصلی ترین 
عوامل س��نجش ق��درت ملت ها محس��وب 
می شوند. از همین رو است که آمار مربوط 
به جمعیت از جایگاه باالیی در سیاست های 
راهب��ردی برخ��وردار ب��وده و می��زان خام 
جمعی��ت به ان��دازه ای در تعیین قدرت ملی 
تأثی��ر دارد ک��ه عواملی نظیر پیش��رفت های 
فناورانه و ش��هروندان آموزش دیده نیز هنوز 
از اهمی��ت آن در تولی��د ث��روت و قدرت 
کشورها نکاسته اس��ت. به همین دلیل است 
ک��ه پای��ش می��زان زاد و ول��د و الگوهای 

جمعیت ش��ناختی کش��ورهای مؤثر در نظام بین الملل در دستور کار 
صاحب نظران و کارشناس��ان راهبردی قرار داش��ته اس��ت که از آن 
جمله می توان به حساسیت موجود در میان نهادهای حاکمیتی غرب 
در ارتب��اط ب��ا افزایش جمعیت مس��لمانان و یا تأثی��ر جمعیت باالی 
چین و هند در پیش��برد برنامه های این کشورها در زمینه های مختلف 
اقتصادی و نظامی اش��اره کرد. البت��ه از این نکته مهم نیز نباید غفلت 
ک��رد که ایفای نق��ش مثبت در اقتدار ملی و توس��عه پایدار منوط به 
توازن جمعیت کش��ور با منابع طبیعی و اقتصادی بوده و در عین حال 
نیازمند س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها و سیاست گذاری متناسب 
در حوزه هایی نظیر آموزش و بهداش��ت اس��ت. بدیهی است که در 
ص��ورت عدم توجه به توان و مناب��ع طبیعی و یا غفلت از توازن کلی 
یا منطقه ای، میزان جمعیت و یا نرخ باالی رش��د آن می تواند خود به 
چالش های راهبردی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی 
و... انجامی��ده و امنیت و اقتدار ملی را به خطر بیاندازد. ارائه گزارش 
اولیه سرشماری سراسری سال 1395 در ماه های اخیر بهانه ای است تا 
ضمن مرور آخرین تحوالت روندهای جمعیتی مؤثر در امنیت ملی، 
چالش ها یا آسیب های احتمالی درباره آنها مورد تحلیل قرار گیرد. 
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انتشار نتایج سرشماری ۱۳۹5 در ماه های اخیر، آمار و اطالعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار می دهد که 
می توانیم بر مبنای آن به تحلیل و ارزیابی تحوالت جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی و نرخ رش�د جمعیت، 
تغییرات کمی خانوارها و س�بک زندگی خانوادگی و الگوی مهاجرت در کش�ور بپردازیم. تحلیل دقیق 
این ابعاد بر مبنای آمار به دست آمده نه تنها اولویت های سیاست گذاری جمعیتی را روشن می سازد، بلکه 

نقاط ضعف، چالش ها و آسیب های پیش رو را نیز نمایان می سازد.

تحلیل

اشاره:

سعید صادقی جقه*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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آمارهای جمعیتی 
همانطور که بر اساس برآوردهای جمعیت شناختی، پیش بینی می شد 
جمعیت ایران در سال 1395 با افزایشی یک میلیون و 200 هزار نفری 
نسبت به سال پیش، اندکی از 80 میلیون نفر فراتر برود، بر پایه نتایج 
حاصل از سرش��ماری س��ال 95، جمعیت ایران هنگام سرشماری به 
79میلیون و 926هزار نفر بالغ گردیده است که می توان این رقم را تا 
پایان سال 95، همان 80 میلیون نفر فرض کرد. بر اساس آمار مزبور، 
ایرانیان حدود 1/08درصد جمعیت دنیا را تش��کیل می دهند و ایران 

در جایگاه هجدهم کشورهای پرجمعیت دنیا قرار می گیرد. 
بر اس��اس یافته های سرشماری سال 1395، حدود 40 میلیون و 500 
هزار نفر مرد و اندکی بیش��تر از 39 میلیون و 400 هزار نفر، زن هس��تند. 
معنای ارقام مزبور این اس��ت که 51درصد از جمعی��ت ایران را مردان 
و 49درص��د را زنان تش��کیل می دهند و ح��دوداً در مقابل هر 103 نفر 
مرد، 100 نفر زن در کشور وجود دارد که اندکی بیشتر از میانگین های 
جهانی اس��ت که طبق آن، 102 مرد در مقابل 100 زن قرار دارد. نسبت 
جنسی برآمده از سرشماری سال 1395، با نسبت جنسی سرشماری قبل 
)1390( نی��ز تفاوت دارد ک��ه طبق آن، 102 مرد در مقابل 100 زن قرار 
داش��تند. اما از س��وی دیگر، با توجه به اینکه در سرشماری پیش از آن 
)1385( نسبت جنس��ی 104 بوده و در یک فاصله 10 ساله ابتدا به 102 
کاهش یافته و س��پس دوباره به 103 افزایش یافته است، به نظر می رسد 
روند مربوط به نس��بت جنسی در کشور از الگوی ثابتی پیروی نمی کند 
و یا اینکه در یکی از سرش��ماری ها، اندکی خطا وجود داشته است. در 
هر حال، با ف��رض ثابت بودن همه مؤلفه ها در س��ال های اخیر، افزایش 
نس��بت مزبور، در کنار واقعی��ت انکارناپذیر کاهش نرخ فرزندآوری و 
رواج روزافزون تک فرزندی در کش��ور، می تواند به این معنا باش��د که 
خانواده ه��ا در صورت برخورداری از فرصت انتخاب جنس��یت فرزند، 
بیشتر به س��مت داشتن تک فرزند پس��ر میل می کنند که مهمترین دلیل 
آن را ش��اید بت��وان در ذهنیت ها )و نیز برخی عینیت هایی( جس��ت که 
امتیازات و مطلوبیت پس��ران را بیش��تر از اوالد دختر ارزیابی می کند. بر 
اساس سرش��ماری سال 1395، نسبت جنسی در استان های بوشهر، یزد، 
اردبی��ل و کرمان به ترتیب 114، 106، 105 و 105 می باش��د که به ویژه 
در مورد اس��تان بوش��هر تفاوت قاب��ل تأملی با میانگین کش��وری دارد. 
تفاوت های مزبور که به احتمال زیاد ناش��ی از مهاجرت ش��دید مردان 
به این مناطق می باش��د، نگران کننده و شایس��ته بررس��ی است؛ چرا که 
می تواند آس��یب ها و نابس��امانی های اجتماعی زیادی در بر داشته باشد. 

بر عکس، در استان هایی نظیر گیالن، گلستان 
و خراسان شمالی نسبت جنسی به ترتیب 100، 
101 و 101 اس��ت که این امر نی��ز احتماالً به 
دلی��ل مهاجرت مردان از این مناطق روی داده 
اس��ت و می تواند توازن بهنجار اجتماعی را به 

هم زده و آسیب های اجتماعی را دامن بزند. 
بر اساس آمار سرشماری 1395، در حال 
حاضر میزان شهرنش��ینی در کشور 74درصد 
اس��ت؛ به طوری که روستانش��ینان حدود 20 
میلی��ون و 700 هزار و شهرنش��ینان نزدیک به 
59 میلیون نفر از جمعیت کش��ور را تش��کیل 
می دهن��د. در س��ال های اخی��ر و ب��ه موازات 
افزای��ش جمعیت کش��ور، شهرنش��ینی نیز به 
 صورت مستمر در حال افزایش بوده است؛ به  
طوری  که در فاصله کمتر از 10 س��ال، نسبت 
جمعیت شهرنش��ین کشور از حدود 69درصد 
در س��ال 1385 و 71/4درصد در سال 1390، 
به 74درصد کنونی رس��یده اس��ت. از س��وی 
دیگر میانگین سنی جمعیت کشور نیز که در 
س��ال 1385 حدود 24/7 ب��ود، در ادامه روند 
سالمندترشدن جمعیت، در سرشماری 1390 
به 29/8 س��ال و اکن��ون نیز به 31/1 رس��یده 
اس��ت؛ به ای��ن معنا که جمعیت ایران نس��بت 
به س��ال 1385 حدوداً پنج س��ال پیرتر ش��ده 
است، اگرچه هنوز 70درصد جمعیت کشور 
در س��نین بین 15 تا 64 س��الگی قرار داشته و 
فقط شش درصد از جمعیت باالتر از 65 سال 
دارند. کاهش نیروی کار و از بین رفتن موازنه 
بین منابع و مص��ارف صندوق های بیمه ای از 
جمله مهم ترین پیامدهای پیری جمعیت است. 
هر چه میزان جمعیت سالمندان افزایش یابد، 
تعداد مستمری بگیران کشور نیز افزایش یافته 
و بار سنگین تری بر دوش سازمان های بیمه ای 
خواهد افتاد. جمعیت مستمری بگیران کشور از 
سال 1365 تا 1390 بیش از هفت برابر افزایش 



33

ل
حلی

ت

یافته اس��ت و برخی کارشناسان بر این باورند 
ک��ه در وضعی��ت کنونی و ب��ا در نظرگرفتن 
نوسانات اقتصادی و ناکارآمدی های مدیریتی 
در صندوق ه��ا، برای حفظ تعادل میان منابع و 
شاغالن  بازنشس��تگی،  مصارف صندوق های 
بای��د تقریباً همه حقوق ش��ان را به عنوان حق 

بیمه بپردازند. 

زندگـی  الگوهـای  و  خانـوار  بعـد 
خانوادگی

بعد خان��وار نیز کم��اکان و در امتداد روند 
س��ال های اخیر در حال کاهش بوده است به 
 گونه ای که بعد خانوار در کش��ور اکنون به 
3/3 رسیده است. این رقم در سرشماری های 
اخی��ر یعنی 1390 و 1385 ب��ه ترتیب 3/5 و 
4 ب��وده اس��ت. نکت��ه قابل تأمل این اس��ت 
ک��ه بعد خانوار ک��ه در مناطق روس��تایی با 
فاصله ای قابل توجه، بیش��تر از مناطق شهری 
بود، در سال های اخیر رو به کاهش گذاشته 
اس��ت؛ به گونه ای که تف��اوت 0/5 واحدی 
در نس��بت بعد خانوار روستایی به شهری در 
س��ال 1385، اکنون به 0/1 رسیده است که 
این ام��ر نیز بیانگر همگن ترش��دن الگوهای 
زندگ��ی خانوادگی در مناطق روس��تایی و 
ش��هری اس��ت. از آنجایی که تغییر س��بک 
زندگی احتماالً نق��ش کم رنگی در کاهش 
بعد خانوار مناطق روستایی ایفاء کرده باشد، 
به نظ��ر می رس��د مهمترین عوام��ل کاهش 
تع��داد خان��وار در مناطق روس��تایی را باید 
به مهاجرت و کاه��ش فرزندآوری به دلیل 
ش��رایط نامس��اعد اقتصادی نس��بت داد که 
بخ��ش اعظ��م آن نیز در تغیی��رات اقلیمی و 
خشکسالی های مستمر ریشه داشته است. در 
کنار عوامل مزبور که بیشتر در مورد مناطق 
روس��تایی ص��دق می کند، تغییرات س��بک 

زندگی و نامس��اعدبودن وضعیت اقتصادی و معیشتی از جمله دالیل 
کاهش مستمر بعد خانوار در مناطق شهری به شمار می روند. 

همچنی��ن بر اس��اس گ��زارش مرک��ز آم��ار ای��ران از مراحل و 
چگونگی انجام سرشماری س��ال 1395، تعداد خانوارهای تک نفره 
و نی��ز تع��داد خانوارهایی که هر دو زوج ش��اغل بوده ان��د و هنگام 
سرشماری در محل حضور نداشته اند نیز افزایش یافته است. کاهش 
بعد خانوار به این معناس��ت که بسیاری از کارکردهای نهاد خانواده 
نظی��ر جامعه پذی��ری در کنار ب��رادران و خواهران و ی��ا آموزش از 
طریق س��المندان بر عهده سایر نهادهای رس��می تر گذاشته می شود. 
این امر فی نفس��ه آس��یب زا نبوده و صرفاً یک تغییر اجتماعی اس��ت 
اما اگر نهادهای رس��می نتوانند آن دسته از کارکردهای تعطیل شده  
نهاد خانواده را تحقق بخش��ند، در آن صورت بخش قابل توجهی از 
نیازهای فردی و اجتماعی ش��هروندان بی پاسخ مانده و کشور نه تنها 
از ظرفی��ت آنها بهره ای نخواهد برد، بلکه خود آنان نیز به کانون های 

آسیب پذیر و آسیب زا تبدیل خواهند شد. 
درب��اره بعد خان��وار همچنین باید به تفاوت هایی اش��اره نمود که 
میان مناطق کش��ور به چشم می خورد. در حالی که در استان هایی نظیر 
گیالن، تهران، البرز و آذربایجان ش��رقی بعد خانوار، اندکی کمتر از 
میانگین کش��وری است، این شاخص در اس��تان هایی نظیر کهکیلویه 
و بویر احمد، ایالم و هرمزگان بیش��تر از میانگین کش��وری هستند. با 
توجه به توضیحات فوق، به نظر می رسد در استان هایی که بعد خانوار 
بزرگ تر اس��ت، کارکردهای نهاد خانواده نیز قوی تر از س��ایر مناطق 
کشور بوده و خانواده ها استقالل بیشتری از دولت داشته باشند که الزم 

است این مورد در برنامه ریزی های مربوطه مورد لحاظ قرار گیرد. 

پراکندگی های جغرافیایی و نرخ رشد
بر اس��اس نتایج سرشماری 1395، هم اکنون اس��تان تهران با حدود 
13 میلیون نفر جمعیت، و با فاصله ای 6/5 میلیون نفری از اس��تان دوم 
)خراسان رضوی(، پرجمعیت ترین اس��تان کشور می باشد به  طوری 
 که جمعیت س��اکن این اس��تان که در س��ال 1385 حدود 11 میلیون 
و 345 هزار نفر و در س��ال 1390 ح��دود 12 میلیون و 183 هزار نفر 
بود، در س��ال 1395 به حدود 13 میلیون و 200 هزار نفر رسید که به 
تنهایی نزدیک به 17درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد. بعد از 
استان تهران، استان های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان 
پرجمعیت ترین استان های کشور هستند. در مقابل، استان ایالم که در 
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س��ال 1393، با حدود 575 هزار نفر کم جمعیت ترین اس��تان کشور 
بود، در س��ال 1395 نیز با افزایش��ی اندک و با جمعیتی حدود 580 
هزار نفر کم جمعیت ترین اس��تان کش��ور بوده است. البته باید توجه 
داش��ت که این آمار رقم خام جمعیت اس��تان ها را نش��ان می دهد و 
توج��ه به تراکم جمعیتی اس��تان ها می تواند در کن��ار آمار مذکور، 
روشنگر باش��د. بر اساس سرشماری مزبور، استان های تهران، البرز، 
گیالن و مازندران جزو متراکم ترین مناطق جمعیتی کش��ور هستند 
و در مقابل اس��تان های س��منان، خراس��ان جنوبی، یزد، سیس��تان و 
بلوچستان و کرمان جزو مناطق کم تراکم کشور به شمار می روند. 

در دوره پنج س��ال بین 1390 تا 1395، نرخ رشد جمعیت 1/24 
بوده اس��ت. با توج��ه به اینکه نرخ جانش��ینی جمعیت 2/1 اس��ت، 
نرخ مزبور بدان معناس��ت که ش��تاب رشد جمعیت پایین تر از سطح 
جانش��ینی اس��ت. البته باید یادآور شویم که این امر به معنای توقف 
رش��د جمعیت نیس��ت بلکه به آن معناس��ت که در یک بازه زمانی 
چند ده ساله جمعیت کشور به تدریج سالمندتر شده و جمعیت مولد 
کاهش خواهد یافت. روند کاهش��ی نرخ رشد جمعیت در سال های 
اخیر از جمله مهم ترین دغدغه های مس��ئوالن کش��ور بوده اس��ت. 
اجرای سیاس��ت های تنظیم جمعیت و کنترل موالید در دهه 1370، 
ش��رایط دش��وار اقتصادی و معیش��تی و افزایش می��زان تحصیالت 
ایرانیان و تغییر نگرش ها و سبک زندگی در جامعه جزو اصلی ترین 
عوامل کاهش نرخ رش��د جمعیت در ایران بوده اس��ت. نرخ مزبور 
که در اوایل دهه 1360 تا حدود 4درصد باال رفته بود، در سال های 
گذش��ته روندی کاهش��ی به خود گرفته بود. با اینکه تقریباً از سال 
1393 و 94 روند کاهش��ی آن متوقف شده بود اما نتایج سرشماری 
سال 1395 حاکی از این واقعیت است که این روند تداوم یافته و به 
1/24 رس��یده است. چون تداوم نرخ رشد کنونی جمعیت، می تواند 
در درازمدت کشور را با چالش های مختلفی مواجه کند، الزم است 
سیاس��ت های جمعیتی به نحوی تنظیم گردد که زمانی که جمعیت 
در اوایل دهه دوم 1400 به وضعیت سالخوردگی می رسد، کشور با 
بحران نیروی مولد روبرو نش��ود. با این حال، اغلب جمعیت شناسان 
با اش��اره به افزایش ساالنه یک میلیون نفر به جمعیت کشور، مسئله 
کاهش جمعی��ت را بحران فوری ارزیابی نکرده و بر این باورند که 
حت��ی اگر در آغ��از دهه اول قرن 1400، جمعیت کش��ور به حدود 
85 میلیون نفر برسد، ش��مار جمعیت و میزان رشد آن جای نگرانی 
نخواهد داش��ت زیرا همانطور که گفته شد، کشور با داشتن بیش از 

70درصد در سن فعالیت )15 تا 64 سالگی( 
در وضعیت نامطلوب��ی نخواهد بود. این امر 
تا حدودی ب��ا واقعیت ها و روندهای جهانی 
هم تطابق دارد. طب��ق قدیمی ترین آمارهای 
موجود، ایران در س��ال 1333 شمس��ی با 19 
میلی��ون و 300 ه��زار نفر جمعی��ت، حدود 
0/7درصد جمعیت دنیا را تش��کیل می داده 
اس��ت که هم اکنون این نسبت بیش از یک 
درصد است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت 
ک��ه به رغم افزایش هم زم��ان جمعیت دنیا و 
ایران، نرخ رش��د جمعیت در ایران نسبت به 

نرخ رشد جمعیت دنیا بیشتر بوده است. 
نرخ پایین رشد جمعیت در توازن جمعیتی 
داخل��ی و منطقه ای نیز اهمی��ت دارد. به رغم 
دقیق نب��ودن آماره��ا و یا حت��ی متناقض بودن 
بعض��ی آمارها، می توان گفت که رتبه جهانی 
ایران تقریباً پایین تر از بس��یاری از کشورهای 
جهان بوده و در این میان، نرخ رش��د جمعیت 
در اکثر همس��ایگان ایران نظیر عراق، ترکیه، 
افغانستان، ترکیه و پاکستان بیشتر از ایران است 
که می تواند در درازمدت بر مناسبات و روابط 
ایران با این کشورها تأثیرگذار باشد. از سوی 
دیگ��ر، نرخ رش��د جمعی��ت در برخی مناطق 
عمدتاً مرزی و محروم کش��ور نیز بسیار باالتر 
از میانگین کش��وری اس��ت ک��ه می تواند در 
میان مدت و درازمدت چالش های اجتماعی و 
امنیتی مختلفی به وجود بیاورد. به عنوان مثال، 
بر اساس نتایج سرش��ماری 1395، در حالیکه 
متوس��ط نرخ رش��د جمعیت در کشور 1/24 
درصد است، اما این نرخ برای استان هایی نظیر 
خراس��ان جنوبی، بوشهر و هرمزگان به ترتیب 
3/02، 2/41، و 2/39درصد بوده و بسیار باالتر 
از میانگین کش��وری است. در عین حال، نرخ 
مزبور در اس��تان های همدان و خراسان شمالی 
منفی بوده و در اس��تان های لرستان، کرمانشاه، 
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مرکزی و اردبیل به ترتیب 0/07، 0/07، 0/22، 
و 0/35درصد بوده و با فاصله ای زیاد، پایین تر 

از متوسط کشوری قرار دارد. 

مهاجرت 
آماره��ای مرب��وط ب��ه مهاج��رت از جمل��ه 
ش��اخص های بس��یار مهم جمعیتی هستند که 
عالوه بر جنبه های جمعیت ش��ناختی، شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مهاجران 
را نی��ز بازت��اب می دهن��د زیرا مهاج��رت با 
اهدافی نظیر مکان امن تر زندگی، ش��غل بهتر 
یا رفاه بیشتر انجام می شود. به دلیل قرارگرفتن 
نامتوازن بسیاری از زیرساخت ها و فرصت های 
اقتصادی و نیز تأسیس��ات فرهنگی، ورزش��ی 
و... کش��ور در پایتخ��ت و ی��ا برخ��ی مناطق 
مرکزی و ش��هرهای بزرگ، س��اکنان مناطق 
پیرامونی کش��ور راهی جز مهاجرت به مراکز 
بزرگ شهری و یا پایتخت نمی یابند. از همین 
رو اس��ت که بر اساس آمارهای موجود، نرخ 
رش��د جمعیت کشور کمتر از دو درصد بوده 
اما میانگین نرخ رش��د جمعیت شهرها بیش از 
13درصد اس��ت که حاکی از عدم توازن در 
افزایش جمعیت به نفع شهرهاس��ت. همانطور 
ک��ه پیش ت��ر گفته ش��د، بخش عم��ده ای از 
جمعیت ای��ران )حدود 17درصد( در اس��تان 
تهران تمرکز یافته است و حدود 20درصد نیز 
در هفت کالن شهر کشور متمرکز شده است. 
بر اساس نتایج سرشماری 1395، استان تهران 
مقصد حدود 20درصد کل مهاجران کش��ور 
بوده اس��ت که نس��بت به سرش��ماری 1390، 
2/5 درصد نی��ز افزایش نش��ان می دهد. پس 
از آن، اس��تان های خراسان رضوی و اصفهان 
ح��دود هفت درص��د و فارس و البرز ش��ش 
درصد از مهاجران را در خود جای می دهند. 
بحران جمعیت در ش��هرهای اقماری پایتخت 

به  اندازی جدی بوده اس��ت که رئیس کمیس��یون حمل و نقل شورای 
اسالمی شهر تهران چندی پیش، نسبت به رشد بی رویه جمعیت در شهر 
تهران و ش��هرهای اطراف آن هش��دار داد که از حدود پنج میلیون نفر 
برای استان و چهار میلیون نفر برای شهر تهران در سال 1355، اکنون به 
13 میلیون نفر در استان تهران و هشت میلیون نفر در شهر تهران افزایش 
یافته اس��ت. این افزایش عالوه بر رش��د تقاضا و نیاز به سرمایه گذاری 
بیشتر، مشکالت دیگری همانند ترافیک، آلودگی هوا، حاشیه نشینی و 
بزه کاری را به دنبال می آورد. از س��وی دیگر، در مناطقی که زمینه ها و 
حساسیت های قومی و مذهبی در آن ها وجود دارد، مهاجرت گسترده 
گروه ه��ای قومی و مذهبی باعث برهم خ��وردن توازن قومی و مذهبی 
این مناطق  ش��ده و بس��تری برای بروز مشکالت امنیتی و سیاسی فراهم 
می س��ازد. به عنوان نمونه می توان به روند مهاجرتی بخشی از جمعیت 
سیس��تان و بلوچس��تان به استان های خراس��ان و یا مهاجرت تعدادی از 
شهروندان کرد به ش��هر ارومیه اشاره کرد که در سال های اخیر برخی 

حساسیت ها و واکنش ها را برانگیخته است. 
مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور نیز از جمله موضوعات مهمی 
است که توأمان دارای جنبه های جمعیت شناختی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی است. پیش از این آمارهای مختلفی در خصوص مهاجرت 
ایرانی��ان، به ویژه مهاجرت نخبگان و فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با 
آن منتشر شده است که البته جوانب آسیب زای آن از بین رفتن زمینه 
اس��تفاده از تحصیل کردگان و یا لطمه خوردن به حیثیت ملی ایرانیان 
بیش��تر از جوانب فرصت زای آن بوده اس��ت که عموماً در آشنایی با 
علوم جدید خالصه می شود که آن هم در صورت بازگشت نخبگان 
مزب��ور معنا می یابد. البته ب��ا اینکه عموماً تصور می ش��ود ایران جزو 
کش��ورهای مهاجرفرست دنیا است، بررس��ی آمارهای سازمان های 
بین المللی نظیر س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه )2015( و بانک 
جهانی )2016( بیانگر این موضوع اس��ت که ایران جزو 20 کشور و 
حتی 30 کش��ور نخست مهاجرفرست دنیا محس��وب نمی شود. نرخ 
مهاجرت ایرانیان نسبت به کل جمعیت در کل 1/5درصد بوده است 
که بس��یار پایین ت��ر از میانگین جهانی 3/2درصدی اس��ت. مطالعات 
جدید نش��ان می دهد که تا کنون کشورهای ایاالت متحده آمریکا، 
کانادا، آلمان، انگلیس و س��وئد در صدر مقصد مهاجران ایرانی قرار 
داشته اند. پیرو تحوالت سیاس��ی داخلی و نیز رویدادهای بین المللی 
به نظر می رس��د مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور در ماه های اخیر 
کاهش یافته باشد. معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران چندی 

ل
حلی

ت
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پیش، ضمن اشاره به صدور 700 هزار سند مسافرتی ایرانیان در سال 
1393 و حدود 500 هزار سند در سال 1394، از کاهش 30درصدی 
مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور خبر داده و پیش بینی کرد که این 

روند کماکان ادامه یابد. 
اگرچه به دلیل حضور غیرقانونی بخش قابل توجهی از مهاجران 
خارجی در ایران، آمار دقیقی از تعداد آنها موجود نیست اما آمارهای 
موجود نیز به حد کافی می توانند اهمیت راهبردی و امنیتی مهاجران 
خارجی را نشان دهند. بر اساس نتایج سرشماری سال 1395، در حال 
حاضر تبعه های افغان با فاصله ای بسیار نسبت به عراقی ها، پاکستانی ها 
و ترکیه ای ها، جزو پرش��مارترین مهاجران خارجی در ایران هستند. 
افغان ها با جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری حدود 1/72درصد 
از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، اگرچه احتمال می رود جمعیت 
واقعی آنها بس��یار بیشتر باش��د. حضور مهاجران در کشور، در کنار 
مش��کالت اجتماعی و امنیتی، فرصت های فرهنگی بسیاری نیز ایجاد 
ک��رده و ابزاری برای گس��ترش عمق اس��تراتژیک کش��ور، تقویت 
قدرت ن��رم نظام و ابزار نفوذ و تحقق دیپلماس��ی عمومی به ش��مار 
می رود. بدیهی اس��ت در صورت تداوم رفت��ار کریمانه با مهاجران، 
آن ها به س��فرای دیپلماسی عمومی جمهوری اس��المی ایران تبدیل 
ش��ده و در تحق��ق منافع نظام و کش��ور به یاری م��ان خواهد آمد. به 
عن��وان نمون��ه ای از ایج��اد همدلی می��ان ایرانیان و افغانی��ان مهاجر 
می توان به ادای احترام گس��ترده مهاجرین افغانی نس��بت به شهدای 
آتش نش��ان پالسکو اشاره کرد که در بهمن 1395 و در ایستگاه های 
مختلف آتش نش��انی محل سکونت آنان مشاهد گردید. با این حال، 
حضور پرش��مار و طوالنی مدت افغانی ها در کشور و ارتکاب برخی 
جرایم توس��ط اقلیتی از آنها که توسط رسانه ها بزرگنمایی می شود، 
برخی واکنش های قوم محورانه از س��وی بخش��ی از جامعه ایرانی را 
برمی انگیزد ک��ه در برخوردها و یا پیش داوری ه��ای غیرمنصفانه از 

سوی مردم و برخی از مسئوالن  خود را نشان می دهد. 

نتیجه گیری
از ن��کات قابل توجه سرش��ماری اخیر در ایران، اس��تفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در انجام سرش��ماری و نیز مش��ارکت اینترنتی 
م��ردم در اج��رای آن ب��ود. این امر که برای نخس��تین ب��ار در ایران 
روی م��ی داد، با مش��ارکت 48/4درصدی مردم هم��راه بود و فقط 
کش��ورهای کانادا و اس��ترالیا که از سال 2006 سرش��ماری اینترنتی 

را آغ��از کرده اند، توانس��ته اند در س��ومین 
سرش��ماری خود از آن هنگام ب��ه ترتیب با 
می��زان مش��ارکت 68 و 55درص��دی باالتر 
از ای��ران قرار گیرن��د. با توجه ب��ه تغییرات 
س��ریع در الگوه��ای مهاجرت��ی و زندگی 
خانوادگ��ی در ایران، جا دارد با اس��تفاده از 
تجربه موف��ق اخیر، برنامه های��ی برای انجام 
سرشماری های س��االنه با استفاده از اینترنت 
تدوین ش��ود تا سیاس��ت گذاران بتوانند در 
کنار سرش��ماری های پنج س��ال یک بار، از 
آمار دقیق تر و به روزت��ر برای برنامه ریزی ها 

استفاده کنند. 
کاه��ش بعد خان��وار و افزای��ش تمایل 
ب��ه تک فرزندی که در بس��یاری از موارد با 
انتخاب تک فرزند پسر همراه است سرانجام 
عدم توازن جنس��ی در جمعیت کشور را به 
دنبال می آورد. اگرچه بنا به دالیل ش��غلی و 
جایگاه ها و وظایف اجتماعی متفاوت، مرگ 
و میر در میان مردان بیش��تر اس��ت اما ناگفته 
پیداس��ت که با فرض ثابت ماندن نسبت های 
جنس��ی مرگ و میر، به هم خوردن نس��بت 
جنس��ی زاد و ولد می تواند نهایتاً آشفتگی ها 
و آس��یب هایی را در حوزه ازدواج و مسائل 

اخالقی در برداشته باشد.
نتایج سرش��ماری 1395 نشان داد که بر 
خالف هم��ه تالش ها و اقدام��ات تبلیغی و 
ترویجی، نرخ رش��د در سال های اخیر روند 
نامطل��وب خود را حفظ ک��رد. این امر بدان 
معناس��ت که تا زمانی که اقتصاد کش��ور در 
وضعیت رونق قرار نگرفته باش��د، نمی توان 
انتظار داش��ت سیاس��ت های موج��ود برای 
افزای��ش فرزن��دآوری خانواده ه��ای ایرانی 
و افزای��ش ن��رخ رش��د جمعیت در کش��ور 

موفقیت چندانی داشته باشد. 

تحوالت جمعیتی در پرتو نتایج 
سرشماری 1395 


