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چکیده
یکی از اولویتهای نظام جمهوری اسالمی ایران وضع قوانین و مقررات عمومی در موضوع جمعیت
متناسب با شرایط جمعیتی و مبتنی بر الزامات «سیاستهای کلی جمعیت» ( )1393است .بنابراین ضروری
است ،مجموع ه قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگیهای جمعیتی بازنگری و روزآمد شود .برای
تحقق نظام جمعیتی مطلوب ،الزم و ضروری است که شاخصهایی مناسب برای تقنین سیاستهای
جمعیتی و فرزندآوری شناسایی شود .این امر محقق نمیشود ،مگر اینکه قوانین و مقررات جمعیتی دولت
جمهوری اسالمی ایران از اوایل انقالب اسالمی تاکنون ،آسیبشناسی شود .ضرورت تحقیق حاضر آن
است که سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری اهمیت بسزایی در تحقق برنامهی توسعهی دولت دارد و
از مؤلفههای اقتدار ،قدرت ملی و استحکام نظام است .بهعالوه دولت جمهوری اسالمی ایران ،در اتخاذ
سیاستها و قوانین جمعیتی با تناقضاتی مواجه شده که ناشی از نداشتن شاخصهای معین در تقنین
سیاستهای جمعیتی و بیتوجهی به شناور بودن موضوع جمعیت در زمانها و مکانهای مختلف است؛
بنابراین نگارندگان به شیوهی توصیفی و تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال هستند که «با توجه به
آسیبشناســی نظام قانونگذاری در حوزهی جمعیت ،کدام شــاخصها میتواند اهداف سیاستهای
مربوط به جمعیت را تأمین کند؟» با آسیبشناسی قوانین و سیاستهای جمعیتی کنونی ،آشکار خواهد
شــد که نظام جمعیتی کشــور آسیبدیده است؛ ازاینرو ،برای خروج از این وضعیت و رسیدن به یک
نظام جمعیتی مطلوب ،دولت باید در تقنین سیاستهای جمعیتی با لحاظ شاخصهایی ضریب خطای
قانونگذار را کاهش دهد تا در عین کارایی قوانین و اثربخشــی آن بتواند اهداف جمعیتیاش را محقق
سازد .از مهمترین شاخصهای شناسایی شده برای تقنین سیاستهای جمعیتی میتوان به مصالح عامه،
توجهبه اسناد باالدستی و اثربخشی آن در قوانین و مقررات مربوطه ،لحاظ نمودن منطقهگرایی و توجه به
کیفیت جمعیتی و تمرکز بر اصل تناسب اشاره کرد.
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 -1مقدمه و بیان مسئله

جمعیت یکی از مؤلفههای اقتدار ملی و عناصر اصلی دولت است .اتخاذ سیاستهای
جمعیتی مطلوب در اقتدار و امنیت کشور اثرگذار است و غفلت دولت از سیاستهای جمعیتی
مناسب ،آسیبهای جبرانناپذیری را برای دولت -بهجهت ضعف در نیروی انسانی و سرمایهی
اجتماعی کشور -بهدنبال خواهد داشت .مهمترین متغیر اثرگذار در بسیاری از سیاستگذاریها و
قانونگذاریهای دولت جمعیت و دگرگونیهای آن در گذشته ،حال و آینده است؛ بنابراین تحوالت
جمعیتی و فرزندآوری خانوادهها در بقای کشور و تحقق برنامهی توسعهی دولت اهمیت بسزایی
دارد (مشفق و همکاران .)2 :1391 ،تأثیر جمعیت در افزایش اقتدار ملی را نیز نباید انکار کرد و هنوز
هم نیرومندترین دولتها از میان پرجمعیتترین آنهاست (کاتوزیان :1394 ،ج  ،1صص .)14-16

طبق مقدمه قانون اساسی و بنابر اصل چهارم این قانون ،كليهی قوانین و مقررات مدنی ،جزایی،
مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران باید براساس موازین

32

اسالمی باشد .همچنین مطابق اصل ( )72قانون اساسی ،سیاستهای تقنینی مدنظر قانونگذار
نیز نباید با موازین دینی مغایرت داشته باشد .از اینرو قوانین و سیاستهای جمعیتی نیز باید در
چارچوب شرع و موازین اسالم تصویب شود .بررسی مبانی و مستندات شرعی فرزندآوری  -چه
با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد افزایشی  -موضوع پژوهش پیشرو نمیباشد ،اما بهاجمال باید
گفت سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری -چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد افزایشی -نهتنها
محذور شرعی ندارد ،بلکه موضوعی شناور است که به جهت مصالح عامه و مقتضیات زمانی و
مکانی متغیر است (غمامی و عزیزی.)128 :1393 ،

جمعیت و فرزندآوری موضوعی شناور در زمان و مکان است؛ بدین ترتیب مداخالت دولتی در
عرصهی جمعیت  -چه بهصورت کاهش جمعیت و چه بهصورت افزایش جمعیت -باید براساس
مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح جامعه متغیر باشد (خمینی :1378 ،ج  ،5ص .)183

با توجه به شناور و متغیر بودن سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری در ادوار مختلف ،قوانین
ناظر به آن متفاوت است ،گرچه ممکن است در برههای دولت سیاست نادرستی را اتخاذ کرده
باشد ،اما این به معنای نفی شناور و متغیر بودن سیاستهای جمعیتی در ادوار مختلف نیست
(ملک افضلی اردکانی و هاشمی.)14-18 :1394 ،

در این پژوهش فرض بر این است که سیاستگذاری جمعیتی و فرزندآوری از اختیارات دولت
است ،بنابراین نگارندگان در پی پاسخگویی به این سؤال هستند که «با توجه به آسیبشناسی نظام
قانونگذاری در حوزهی جمعیت ،کدام شاخصها میتواند اهداف سیاستهای مربوط به جمعیت را
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تأمین کند؟» برای پاسخگویی به این سؤال مهم ،ابتدا باید معلوم شود که دولت تاکنون در موضوع
قوانین و مقررات جمعیتی چه اقداماتی انجام داده و با چه آسیبها و خألهایی روبهرو است؟ برای
دستیابی به نظام جمعیتی مطلوب ،باید شاخصهای حاکم بر قوانین و مقررات جمعیتی کشف
شود و موردنظر قانونگذار قرار گیرد .گفتنی است مقصود نگارندگان از اصطالح «دولت» فقط
قوه مجریه نیست ،بلکه معنای عام آن یعنی حکومت است که نهادهایی همچون رهبری ،شورای
عالی انقالب فرهنگی و قوای سهگانه را نیز دربرمیگیرد.
 -2مفهوم سیاستهای جمعیتی و انواع آن

سیاستهای جمعیتی 1مجموعهای از اصول ،تدابير و تصمیمات مدون جمعیتی است که از
سوی دولت برای هماهنگ ساختن اركان ،نهادهای اجتماعی ،اقتصادی و مقررات و نظامات آنها
اتخاذ میشود و حدود فعالیتهای دولت را در ارتباط با مسائل جمعیتی و یا اموری که نتایج
جمعیتی را به دنبال دارند ،تعیین میکند؛ درواقع هدف سیاستهای جمعیتی ،برنامهریزی برای
تأثیرگذاری در تغییرات جمعیتی و حفظ تعادل ساختار کلی جمعیت است (گزارش شورای عالی
انقالب فرهنگی ،14 :۱۳۹۳ ،یاراحمدی خراسانی۵۷ :۱۳۹۳ ،؛ امانی.)65 :1388 ،

این سیاستها بهخصوص وقتی در عرصهی عمومی کشور الزماالتباع شده و تمام قوانین و
مقررات کشور را در برگیرد ،ضمن تأمین منافع عمومی با هدایت ،نظارت و الزام حقوقی نهادهای
عمومی و شبه عمومی از پیری جمعیت جلوگیری میکند (.)Chin & Choi,1998:3

بنابراین سیاستهای جمعیتی ،برنامهها و اقدامات مشخصی است که دولت بهوسیلهی آنها،
مستقیم یا غیرمستقیم در تغییرات جمعیتی مداخله میکند .سیاستهای جمعیتی مستقیم
بهمنظور تغییر رفتار جمعیتی خاص  -برای مثال کاهش یا افزایش جمعیت -با توجه به اقتضائات
جوامع مختلف میتواند به شیوههای مختلفی اتخاذ شود .درعینحال این سیاستها در طول زمان
ثابت نیستند و شرایط خاص جمعیتی در هر کشور لزوم تجدیدنظر و بازنگری در سیاستهای
جمعیتی آن کشور را ایجاب میکند (علیئی 2 :1394 ،و .)3

دولت سیاستهای جمعیتی غیرمستقیم را الزاماً با هدف تغییر در جمعیت اعمال نمیکند،
بلکه این سیاستها با دگرگونسازی جنبههای دیگری از شرایط زندگی و رفتار مردم در رفتار
جمعیتی آنها تأثیر میگذارد (سوختانلو و رحمتآبادی.)48 :۱۳۹۲ ،

1. Population Policy.
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سیاستهای تقنینی جمعیت ناظر به قوانین و مقرراتی است که در مفاد الزامات حقوقی به نحو
عامالشمول ،اصالح الگوهای جمعیتی نهادهای دولتی و عمومی را به معنای عام مطالبه خواهد
کرد .درواقع مطابق نظریهی حقوق عمومی ،دولت را در ثقل توجه قرار داده است (کالنتری:۱۳۷۸ ،

 .)۱۳متأسفانه در این سیاستها بیشتر بر افزایش یا کاهش جمعیت توجه شده ،حال آنکه برای
سیاستگذاری و قانونگذاری در موضوع فرزندآوری به شاخصهای مطلوب توجه نشده است
(معزی.)۱۱۵ :۱۳۷۱ ،

 -3سیاستهای جمهوری اسالمی ایران و تحوالت تقنینی آن

دولت ،بهمعنای حکومت ،بهمثابه مهمترین مرجع سیاستگذاری است که به دلیل برخورداری
از قدرت قانونی ،سیاسی و همچنین دراختیارداشتن منابع مالی و نیروهای اجرایی نقشی ارزنده
و تأثیری ماندگار در پاسخدهی به آسیبها و بحرانهای ناظر بر نهادهای اجتماعی ازجمله
نهاد خانواده دارد؛ همچنانکه عملکرد نادرست دولت نیز به همان اندازه در توسعه و گسترش

34

آسیبهای اجتماعی و تبدیل آنها به بحرانهایی فراگیر مؤثر خواهد بود (جاوید و مهاجری.)9 :1397 ،

دولت جمهوری اسالمی ایران در حوزهی سیاستگذاری جمعیتی سه دورهی متفاوت را
پشت سر گذاشته؛ از اوایل انقالب تا سالهای میانی دههی شصت ،روند جمعیت افزایشی بوده،
از سالهای میانی دههی شصت تا اوایل دههی نود سیاستهای جمعیتی تحدیدی بوده و از
اوایل دههی نود به بعد گفتمانی درزمینهی لزوم بازنگری در سیاستهای جمعیتی سابق در
بعد کمی و لزوم فاصلهگیری از سیاستهای کاهش جمعیت بوده است (علیئی 18 :1394 ،و 19؛
مهزیار.)32 :۱۳۹۳ ،

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تغییرات و تحوالت گستردهای در ساختارها و برنامههای سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی کشور روی داد .در سايهی همين تحوالت ،رشد سریع مواليد و افزایش جمعیت
در این دوره به چشم میخورد .از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش باروری در این دهه میتوان به
مواردی همچون نادیده انگاشتن قوانین مرتبط با حداقل سن ازدواج ،تمایل به ازدواج در سنین
پایین و افزایش میزان ازدواج در سالهای بعد از جنگ ،تدوین قوانین و مقررات موافق زادوولد
باال و بهوجود آمدن این انتظار که دولت جمهوری اسالمی ایران نیازهایی چون بهداشت ،تغذیه
و آموزش را برای فرزندان بهرایگان برآورده خواهد کرد ،اشاره کرد .گرچه افزایش رشد جمعیت
در این بازهی زمانی با استقبال روبهرو شد ،ولی مشکالت تأمين غذا ،امکانات آموزشی و خدمات
بهداشتی  -درمانی توجه مسئوالن برنامهریز کشور را به لزوم احیای سیاست تنظیم خانواده و
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تحديد مواليد جلب کرد .بر این اساس ،دولت در سال ( )1367سیاستهای جمعیتی خود را که
جنبهی تحديد مواليد داشت ،رسماً اعالم و بهعنوان جزئی از اولین برنامهی توسعه اقتصادی و
اجتماعی کشور به اجرا گذاشت (کالنتری۱۳ :۱۳۷۸ ،؛ متین و دونلو.)74 :۱۳۸۳ ،

مخالفت نکردن و حتی حمایت برخی روحانیون از برنامههای دولت ،زمینهساز اقدامات و وضع
قوانینی برای تحدید نسل ازجمله تصویب «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» در سال ( )1372شد.
این قانون مهمترین قانون در اجرای سیاست تحديد نسل و کاهش نرخ باروری به شمار میرفت.
ماده یک و تبصره آن ،1دربارهی محدودیت استفاده از امتیازات پیشبینیشده در قانون کار مصوب
( ،)۱۳۶۹قانون تأمین اجتماعی مصوب ( )۱۳۵۴و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ()1386
بهخوبی نشاندهندهی غالب شدن اجبار بر رویکردهای فرهنگی در این قانون در زمینهی عملی
کردن سیاستهای تحدیدی جمعیت است.
محدویتهای پیشبینیشده در قانون کار مصوب ( )۱۳۶۹و قانون تأمین اجتماعی مصوب
( ،)1354بدین شرح بود:
الف) مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن 2برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک
سال از تصویب این قانون متولد میشوند ،از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر
خواهد شد.
ب) هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری  ،برای فرزندان چهارم و بعد
3

که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد میشوند ،به عهدهی کارگر خواهد بود.
ج) حق بیمهی فرزندان ،4برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب
این قانون متولد میشوند ،بهصورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفهی تأمین اجتماعی از
بیمهشده دریافت میگردد.

5

صاحبنظران در این دوره ،سیاستهای جمعیتی کنترل مواليد را عامل اصلی کاهش باروری
و در کنار آن عواملی مانند افزایش آگاهی و سطح سواد بهویژه برای زنان و افزایش سن ازدواج
به علت طوالنیشدن دورهی تحصیل ،توسعهی اجتماعی مناطق روستایی و گسترش شبکههای
 .1در ماده یک این قانون ،تأکید شده« :كليه امتیازاتی که در قوانین ،بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیشبینی و وضعشدهاند
در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد میشوند ،قابلمحاسبه و اعمال نخواهد بود و
فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد میشوند ،کماکان از امتیازات مقررشده برخوردار میباشند».
 .2موضوع ماده ( )76قانون کار ،مصوب ( )1369مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .3موضوع ماده ( )78قانون کار ،مصوب ( )1369مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .4موضوع ماده ( )59قانون تأمین اجتماعی مصوب (.)1354
 .5قانون تنظیم خانواده مصوب (.)1372
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بهداشتی و همچنین موافقت علمای مذهبی و حمایت آنها را در کاهش باروری مؤثر دانستهاند
(شیخی65 :1379 ،؛ کریمی۹۹ :۱۳۹۳ ،؛ علیئی.)22 :1394 ،

اولین زنگ خطر کاهش جمعیت برای ایران پس از سرشماری سال ( )1385به صدا درآمد.
این سرشماری گویای آن بود که کشور از نظر کاهش جمعیت در کوتاهمدت ظاهرا ً مشکلی نخواهد
داشت ،اما در دهههای آینده با مشکل تحدیدنسل و پیری جمعیت مواجه خواهد شد ،زیرا کاهش
نرخ رشد جمعیت اگر مسیری پیشرونده داشته باشد ،پس از مدتیکنترلناپذیر خواهد شد و
یا با سختی فراوان میتوان آن را متوقف کرد و با این روند کشور با چالشهای متعددی روبهرو
خواهد شد .ازاینرو در سالهای اخیر ،نهادهای مختلف کشور برای خروج از این وضعیت و رسیدن
به نقطهی مطلوب توجه خود را به تقنین سیاستهای جمعیتی برای ارتقا و افزایش نرخ باروری
جمعیت معطوف کردهاند (سیاح و همکاران 4 :1391 ،و 5؛ زنجانی۱۳۷۱ ،؛ .)51-55

بدینترتیب در بازهی سوم جمعیتی -از آغاز دههی نود و با توجه به تأکید رهبر معظم
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انقالب -بهمنظور تشویق خانواده به فرزندآوری بیشتر مقرراتی وضعشده که مهمترین آنها تصویب
قانون «اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» است .بهموجب این قانون ،کلیه محدودیتهایی
که در قوانین مختلف براساس تعداد فرزندان ایجادشده ،لغو گردید .قانون مصوب سال ()1392
بهنوعی نقطهی عطف و پاشنه آشیل قوانین جمعیتی است که با رویکردی متفاوت از دهههای
گذشته وضعشده است.
در سال  ،1391شورای عالی انقالب فرهنگی با تکیهبر رهنمودهای مقام معظم رهبری طرحی
را با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» 1به مجلس پیشنهاد کرد .بخشی از این طرح
مربوط به سیاستهای اشتغال و امر فرزندآوری خانوادهها و بخش دیگر آن مربوط به تسهیالت
تشکیل خانواده است .در این طرح برای تشويق خانوادهها به فرزندآوری امتیازات و تسهیالتی
همچون افزایش مرخصیهای زایمان ،کاهش ساعات کار ،تخفیفها و معافیتهای مالیاتی
پیشبینیشده است ،اما بهدليل تحمیل بار مالی به دولت و فقدان ردیف بودجه برای اجرایی
کردن آن ،این طرح هنوز تصويب نشده است؛ برای مثال در مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی
 .1از مهمترین مزایا و تسهیالتی که در این طرح برای تشویق در امر فرزندآوری پیشبینیشده است عبارتاند از :الف) پوشش
بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دوسالگی کودک؛ ب) اختصاص بستهی بهداشتی-درمانی
رایگان و سبد تغذیهی رایگان ماهانه؛ ج) افزایش مدت مرخصی استعالجی زایمان به  ۹ماه؛ د) طرح آتیه فرزندان؛ هـ) درنظر
گرفتن تسهیالت برای مادران دانشجو؛ و) پرداخت وام قرضالحسنه فرزند؛ ز) کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن
ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیالت آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح.

آسیبشناسی سیاستهای تقنینی جمعیتی جمهوری اسالمی ایران

به افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر بهازای هر فرزند و امکان گذراندن دورهی تحصیلی
خود بهصورت نیمهحضوری یا مجازی ،فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار
موظف ،ايجاد امتيازات خاص و تسهیالت الزم در طرح دورکاری و نیمهحضوری و سایر شیوههای
مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر پنج سال اشاره شده است که باید
دستورالعمل اجرایی آن را وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تهیه کنند .درحالیکه این مصوبات در قوانین کار پیشبینینشده است (عظیمزاده اردبیلی و خدایی،

 .)19 :1391مثال دیگر آنکه بهموجب این طرح ،دولت مکلف شده برای شاغالن دارای بیش از سه
ف مالیاتی 1درنظر گیرد.
فرزند تخفی 
بیتوجهی دولت به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و وضعیت نامطلوب قانونگذاری
موجب شد که بهرغم هشدارهای مداوم مقام معظم رهبری هیچکدام از اقدامات قانونی این سند
به نتیجه نرسیده و بهنوعی رها شود.
ح نشان میدهد که بهرغم تحوالت جمعیتی و تأکیدات مقام معظم
بالتکلیف ماندن این طر 
رهبری اقدامات تقنینی با سیاستهای جمعیتی همگام نبوده و زمینههای قانونی الزم برای این
مهم فراهم نشده است؛ بهگونهای که بخشی از قوانین موجود با این سیاستها تناسب الزم را
نداشته و حتی در برخی موارد در تعارض با آنهاست (حبیبنژاد 21 :1396 ،و  .)22با درنظر گرفتن
این شرایط ،لزوم اصالح کارشناسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و نیز طی مراحل قانونی
آن بیش از هرزمان دیگری ضرورت دارد.

2

البته پس از هفت سال فراموشی در کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی ،اخیرا ً در جلسه
 98/7/15کمیسیون فرهنگی مجلس ،اصالحاتی بر این طرح به پیشنهاد شورای عالی انقالب
فرهنگی مجلس انجام شده است.
در سال  1393سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری (حفظه اهلل) 3ابالغ
شد .ارتقای جمعیت با افزایش نرخ باروری ،رفع موانع ازدواج ،تسهیل و ترویج تشكيل خانواده
و فرزندآوری ،اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بهویژه در دورهی بارداری و شیردهی و
 .1ماده ( )32طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در سال ( )1392مقرر میدارد« :به منظور رعایت عدالت مالیاتی و تشویق
تشکیل خانواده و افزایش باروری ،دولت مکلف است مالیات بر درآمد حاصل از حقوق و دستمزد را متناسب با تغییرات در
بعد خانوار تا سن بیست سالگی فرزندان و یا پدر و مادر تحت تکفل سرپرست خانوار از طریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد
به خانواده محاسبه نماید».
تاریخ آخرین بازدید 2. http / rc . majlis . ir / fa / legal _ draft / show/1017057 98/8/23 :

 .3براساس بند « »1اصل ( )۱۱۰قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
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پوشش بیمهای هزینههای زایمان ،ترویج سبک زندگی اسالمی  -ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب
سبک زندگی غربی ،رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد سازوکارهای
مناسب ازجمله مواردی است که در این سند بدان توجه شده است.
در سند سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری ( ،)1394بندهای
« 1»45و « 2»46به موضوع جمعیت و خانواده توجه شده است .ماده ( )102قانون برنامه پنجساله
ششم توسعه مصوب ( )1395نیز بر ضرورت تغییر در سیاستهای کلی جمعیت و فرزندآوری
تأکید کرده است.
بنابراین آنچه از فحوای اسناد جمعیتی بهدست میآید ،نقش و جایگاه ویژهی افزایش جمعیت
در تضمین و ارتقای قدرت و امنیت ملی و همچنین رشد و توسعه کشور است که باید بهعنوان
یک فرصت و امتیاز مدنظر دولت بهخصوص نهادهای مرتبط اجرایی قرار گیرد (عظیمزاده و جاللی،
.)13 :1397
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-4آسیبشناسی قوانین و مقررات جمعیتی موجود

با توجه به سیر تحول سیاستهای جمعیتی و بهتبع آن قوانین و مقررات که از زمان انقالب
اسالمی ایران تاکنون بهاجمال گفته شد ،این نگرانی وجود دارد که بهموجب کاهش تدریجی
میزان باروری طی سالهای نهچندان دور کشور با رشد منفی جمعیتی مواجهشود و نتیجهی
آن سالخوردگی جمعیت است؛ بنابراین آسیبشناسی قوانین و مقررات جمعیتی موجود در نظام
حقوقی ایران الزم و ضروری است .در این قسمت به آسیبهایی که در سیاستهای اتخاذی و
قوانین موضوعه بر دولت وارد است ،اشاره میشود.
سیاست کاهش جمعیت بیش از دو دهه از اولویتهای اصلی دولت بوده و قوانین و مقرراتی
درراستای کاهش نرخ باروری و تشویق خانوادهها به فرزندآوری کمتر وضع شده است .البته از
سال ( )1390تاکنون ،مقام معظم رهبری (حفظه اهلل) ضمن تأکید بر درستی سیاستهای تحديد
نسل در برههای از زمان ادامهی آن را از دههی هفتاد به بعد نادرست دانستهاند 3.به این ترتیب
 .1فرهنگسازي و ايجاد زمينهها و ترتيبات الزم براي تحقق سياستهاي كلي جمعيت.
 .2تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش
سازندهی آنان.
 .3معظمله در این زمینه میفرمایند« :سیاست تحديد نسل در يك برههای از زمان درست بود ،يك اهدافی هم برای آن معین
کردند .ما در سال  ۷۱به همان مقاصدی که از تحديد نسل وجود داشت ،رسیدیم .از سال  ۷۱به این طرف ،باید سیاست را
تغيير میدادیم ،خطا کردیم ،تغيير ندادیم .امروز باید این خطا را جبران کنیم .اگر به همین ترتیب پیش برويم تا چند سال دیگر
نسل جوان ما کم خواهد شد که امروز قاعدهی جمعیتی ما جوان است و بهتدریج دچار پیری خواهیم شد .بعد از گذشت چند
سال ،جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیری جمعیت با کاهش زادوولد همراه است» (بیانات رهبری در دیدار

آسیبشناسی سیاستهای تقنینی جمعیتی جمهوری اسالمی ایران

ت افزایش جمعیت در اولویت برنامههای دولت قرار گرفت و در سالهای اخیر قوانین و
سیاس 
مقرراتی پیرامون سیاستهای جمعیتی با رویکرد افزایش جمعیت تقنین شد؛ برایمثال ،ماده
واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ( ،1)1392بر سیاستهای جمعیتی و زمینهسازی
برای رشد باروری ،شناور بودن سیاستهای جمعیتی و قوانین و مقررات متناسب با زمان و مکان
تأکید دارد .مطابق تبصره « »1این ماده واحده ،دولت میتواند هر پنج سال یکبار -با توجه به
نتایج سرشماریهای عمومی نفوس ،ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی
و اجتماعی -در چارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه
پنجساله با ارائه اليحه به مجلس شورای اسالمی نسبت به برقراری امتیازات یا ايجاد محدودیتها
براساس تعداد فرزندان اقدام کند .این موضوع از نکات مثبت این قانون است که به شناور بودن
قوانین و مقررات جمعیتی متناسب با زمان و مکان توجه داشته است ،اما هنوز نقصها و خألهایی
دراینباره مشاهده میشود که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
 -1-4فقدان اثربخشی و کارآمدی قوانین

قوانین و مقررات تشویقی اعمالشده باید بهگونهای باشد که طیف وسیعی از مشوقهای کارا
و مؤثر را دربرگیرد؛ بر این اساس اگر قرار است اجرای این نوع از سیاستهای جمعیتی به ترغیب
فرزندآوری بینجامد ،باید به همهی جنبههای آن توجه کرد و مشوقهای پیشبینیشده کارایی
ق مادی انگیزهی
الزم را داشته باشد .نمیتوان انتظار داشت که تنها پیشبینی تعدادی مشو 
فرزندآوری در میان جامعه را به وجود آورد .درحالیکه رویکرد حاکم بر قوانین و مقررات رغبتی
در میان مردم به وجود نمیآورد و اثربخش نیست؛ برای نمونه ،وفق بند « »4مادهی ( )68قانون
مدیریت خدمات کشوری یک امتیاز بسیار حداقلی برای هر فرزند ،معادل  ۲۰۰امتیاز محسوب
کرده است .بهعالوه این بند جزء فوقالعادههای غیرمستمر است که آثار مداوم بهویژه در دورهی
بازنشستگی را ندارد.
 -2-4تبعیض در اعطای تسهیالت

مورد دیگر ،چگونگی امتیازدهی دولت است؛ بدین معنی که دولت در مواقع سلب امتیاز همهی
شهروندان را از یک امتیاز مشخص محروم میکند ،اما در مواقع امتیازدهی تنها بخشی از افراد را
با کارگزاران نظام بهمناسبت ماه مبارک رمضان ،مورخ .)1391/5/3
 .1ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده« :از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،كليه محدودیتهای مقرر
در قانون تنظيم خانواده و جمعیت مصوب  ۱۳۷۲و اصالحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل
یا فرزندان آنان محدودیت ایجادشده است ،لغو میشود».

39

مطالعات راهبردی زنان  /دوره بیست و دوم /شماره  / 86زمستان 1398

مشمول اعطای تسهیالت میکند 1.چنانکه بهموجب تبصره « »2ماده ( )1قانون اصالحی (،)1392
برای تشویق کارمندان دولت به فرزندآوری بیشتر ،مشوقهای مادی همچون سکه درنظر گرفته
است ،اما برای سایر کارکنان دولت که بالغ بر دو میلیون نفرند ،مشوقی برای فرزندآوری نیاندیشیده
است .این نگاه تبعیضآمیز از دیگر آسیبهای قوانین جمعیتی است که عالوه بر مغایرت با بند
« 2»9اصل ( )3قانون اساسی باید حل شود.
 -3-4پیشبینی نشدن منابع تأمین مالی

ا ِعمال سیاستهای مؤثر و مناسب تشویقی متضمن صرف هزینههای باالیی است که موفقیت
آنها را به میزان هزینهکرد دولت وابسته میکند؛ برای نمونه ،طبق قانون اصالح تنظيم خانواده و
جمعیت مصوب ( ،)1392به دولت اجازه دادهشده که مرخصی زایمان مادران را تا نه ماه افزایش
دهد و همسر آنها نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شود ،اما این ماده دولت
را در افزایش مرخصی زایمان مکلف نکرده است؛ ازاینرو بسیاری از سازمانها و نهادها بهدلیل
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داشتن بار مالی این قانون را اجرا نمیکنند و با نه ماه مرخصی مادران موافقت نمیکنند و همین
امر موجب ضعف و ناکارآمدی قانون شده است .اجرانشدن قانون افزایش مرخصی زایمان از شش
ماه به نه ماه و طرح پروندههای متعدد در دیوان عدالت اداری با این موضوع باعث شد که هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری رأیی برای ایجاد وحدت روی ه درخصوص افزایش مرخصی زایمان از
شش ماه به نه ماه در تاریخ  ،94/2/19صادر کند .رأی وحدت رویه بدین شرح است:
بهموجب تبصره « »2ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب
سال ( )1392به دولت اجازه دادهشده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش
دهد و هیئتوزیران نیز در راستای این اختیار بهموجب بند یک تصویبنامه شماره /92091
ت ،46527مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام
با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط تعیین کرده است .نظر به اینکه شعب  45و 10
و  4دیوان عدالت اداری ،در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع
خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه ،به وارد دانستن شکایت
حکم صادر کردهاند؛ به همین جهت در راستای ماده ( )90قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال  1392مفاد آرای مذکور بهعنوان رأی وحدت رویه برای

 .1مادهی ( )۱قانون تنظیم خانواده سال .۱۳۷۲
.2رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه ،در تمام زمينههاي مادي و معنوي.
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شعب دیوان عدالت اداری ،ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزماالتباع است.

1

از طرفی ،بسیاری از سازمانها ممكن است به دلیل داشتن بار سنگین مالی با نه ماه مرخصی
زایمان موافقت نکنند؛ پروندههای متعددی از اجرانشدن قانون در راستای تأمین پرداخت حقوق و
مزایای دوران مرخصی زایمان از سوی سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری مالحظه میشود؛
برای مثال در شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در پروندهای با موضوع پرداخت حقوق و
مزایای دوران مرخصی زایمان بهموجب دادنامه شماره ()1391/11/15 - ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸
مقرر شده است:
نظر به اینکه شاکی از کارکنان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشمول مقررات
قانون تأمین اجتماعی است و با توجه به اینکه مشارالیها با وضع حمل از اسفندماه ()1390
تا شهریورماه ( )1391از مرخصی دوران استعالجی زایمان استفاده کرده ،بر اساس مفاد
تبصره « »3ماده ( )۸۴قانون مدیریت خدمات کشوری ،ماده ( )59قانون برنامه پنجم توسعه
و ماده ( )6۴قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعالجی از تکالیف سازمان تأمین
اجتماعی است ،لذا دیوان به صدور رأی مبنی بر پرداخت توسط سازمان تأمین اجتماعی
مبادرت نموده است.

در پروندهای دیگر در شعبه سوم دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت حقوق و مزایای دوران
مرخصی زایمان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران
بهموجب دادنامه شماره(  ،)۱۳۹۱/۱۲/۶ - ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳دیوان عدالت اداری مقرر شد:
نظر به اینکه شاکی کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مطابق ماده ( )۱۰۱قانون
مدیریت خدمات کشوری هرچند از حیث نظام حمایتی ،بیمه و بازنشستگی تابع صندوق
تأمین اجتماعی است ،لیکن از حیث حقوق و مزایا تابع مقررات استخدام کشوری است،
بنابراین با توجه بهمراتب فوق و ماده ( )6۴قانون تأمین اجتماعی ،حکم الزام وزارت امور
اقتصادی و دارایی به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان ،صادر کرده و شکایت به
طرفیت صندوق تأمین اجتماعی به جهات فوق را رد کرده است.

بهدلیل تعارض آراء بین شعب دیوان عدالت اداری ،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از
بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرد:

1. http://divan-edalat.ir/aho-detail/8940
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بهموجب ماده ( 1)26آییننامه مرخصیها موضوع مواد ( )48( ،)47و ( )49قانون استخدام
کشوری که با توجه به سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری ،همچنان مبنای عمل در
دستگاههای دولتی است ،بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تأکید شده است
و از سوی دیگر مطابق بند « » ۹ماده ( ،2)2تبصره ماده ( 3)29و ماده ( )6۴قانون تأمین
اجتماعی در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق
یا مزد بیمهشدگان را پرداخت کنند و با دریافت حقوق و مزایا توسط بیمهشده در این
ایام سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به پرداخت حقوق ایام مذکور را ندارد؛ لذا با عنایت
به تکلیف دستگاهها و شرکتهای دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان تکلیفی
متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ ضمن آنکه تبصره « »2قانون اصالح قانون تنظیم
جمعیت و خانوادهها مصوب  ۱۳۹۲ /۳ /۲۰که بر اجازه دولت به اجرای تبصره مذکور مبنی
بر افزایش مدت مرخصی زایمان از  ۶ماه به  ۹ماه داللت دارد نیز مؤید تکلیف دولت به
پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است.

42

این رأی برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزماالتباع
است 4.برایناساس در این سالها ،دعاوی متعددی علیه سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت
اداری درخصوص موضوع افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نهماه مطرح شده که در برخی
پروندهها  5شعب دیوان عدالت اداری مستند به الزام سازمان به اجابت خواستهی شکات حکم
صادر کرده است.

6

بدین ترتیب در تقنین سیاستهای جمعیتی ،مرجع معینی که موظف به پرداخت بار مالی
مزایای فرزندآوری باشد ،به صراحت معرفی نشده است .در برنامه بودجه کشوری نیز ردیف بودجه
 .1ماده  26قانون مرخصیها« :به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل تا سه فرزند ،سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم
ت و براي وضع حمل دوقلو چهار ماه و براي وضع حمل دوقلو بهباال يك سال معذوريت با استفاده از
به بعد دو ماه معذوري 
ي استعالجي محسوب ميشود و تشخيص
حقوق و فوقالعادههايمربوط داده ميشود .معذوريت وضع حمل جزو مرخص 
تاريخ شروع آن برعهده پزشك معالج است».
 .2بند « »9ماده ( )2قانون تأمین اجتماعی «غرامت دستمزد به وجوهي اطالق ميشود كه در ايام بارداري ،بيماري و عدم توانائي
موقت اشتغال بهكار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود».
 . 3غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بهعهدهی سازمان تأمین اجتماعی ميباشد.
4. http://divan-edalat.ir//aho-detail/8940

 .5دادنامههای شماره  ۲۲۴-۲۲۵مورخ  ۹۵/۴/۲۲و شماره  ۶۴مورخ  ۹۴/۱/۳۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .6مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در آذر ( )1397دستور داد ،به منظور حفظ منافع و مصالح سازمان و پیشگیری از پرداخت
هزینهی دادرسی غیرضروری از مدیریت درمان تأمین اجتماعی استانها خواسته ،ترتیبی اتخاذ شود تا در مواردی که آراء
بدوی دیوان عدالت درخصوص بهرهمندی از  ۳ماه مازاد بر  ۶ماه مرخصی زایمان ،به صدور رأی به نفع شاکیه منجر میشود
و بیمه شده نیز حائز شرایط قانونی دریافت کمک بارداری میباشد ،نسبت به اجرای دادنامه بدوی اقدام و از ثبت دادخواست
تجدیدنظر خودداری کند.
)(https://www.isna.ir/news/97072815553/
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و تأمین اعتبار مالی برای موضوع دیده نشده است .همين امر  -تأمین نکردن اعتبار مالی توسط
دولت  -موجب شکایات متعددی به دیوان عدالت اداری شده است؛ چراکه سایر دستگاهها و
سازمانهای دولتی و غیردولتی از پرداخت مزایا و حقوق مرخصی زایمان اجتناب میکنند و این
نتیجه الزماالجرا نبودن قوانین و مقررات دراینباره است.
 -4-4پیشبینی نشدن سازوکارهایی برای رفع موانع اقتصادی فرزندآوری

اصل فرزندآوری موضوعی تحمیلی بر خانوادهها نیست ،بلکه عموم خانوادههای سنتی خود
به فرزندآوری تمایل دارند ،اما مشکالت و چالشهای موجود بر سر راه آنها بهویژه اقتصادی مانع
از این امر میشود؛ لذا در قدم اول باید بسترهای الزم را برای فرزندآوری فراهم کرد؛ البته نباید
تصور کرد که دولت در ابتدا میبایست به فکر حل مشکالت اقتصادی جامعه باشد و پساز آن به
ال واضح است ،زیرا جمعیت و اقتصاد پیوند وثیقی
بحث جمعیت بپردازد .نادرستی این تلقی کام ً
با یکدیگر دارند و اصلیترین و مهمترین عامل رشد و توسعهی اقتصادی جوامع نیروی انسانی
آنهاست .یک جامعهی سالخورده قطعاً نمیتواند اقتصادی پویا داشته باشد؛ لذا دولت میتواند با
مشوقهای اقتصادی همچون معافیتهای مالیاتی یا ارائه تسهیالتی به خانوادههای با تعداد فرزند
باال -برای رفع مشکالت اقتصادی خانوادهها و تمایل آنها به فرزندآوری باال -گامهای مؤثری بردارد.
 -5-4رعایت نکردن آمایش سرزمینی و سیاستهای منطقهگرایی

چگونگی توزیع مکانی جمعیت از مباحث مهم ساختار جمعیت است که ابعاد مختلفی دارد.

7

توزیع جمعیت در ایران در مناطق مختلف ،نامتناسب و نامتعادل است و این امر معلول عوامل
طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور است؛ بدینمعنا که در برخی مناطق شهری
و روستایی جمعیت انبوه است و در پارهای مناطق ،جمعیت پراکندهای زندگی میکنند .از سویی،
همهی مناطق ایران اعم از نواحی شهری و روستایی کشور منابع ،امکانات و امتیازهای یکسانی
ندارند و از سوی دیگر ،توزیع نامتناسب جمعیت موجب شده که بسیاری از سیاستهای توسعهی
شهری و روستایی در عمل ناکام و ناموفق بماند و دولت با مسئلهی بیشجمعیتی در کالنشهرها
و جریان خالیشدن سکنه از روستاها مواجه شود (مهاجرانی .)2 :1389 ،بنابراین دولت در تقنین
 .7ابعاد توزیع مکانی جمعیت عبارتاند از:
الف) توزیع بهینه فیزیکی جمعیت که عبارتاند از تعداد مناسبی از جمعیت ساکن در یک مساحت معین.
ب) توزیع بهینه اقتصادی جمعیت که شامل جمعیتی است که بر اساس پتانسیلهای اقتصادی در یک منطقه زندگی میکنند.
ج) توزیع بهینه سیاسی -نظامی جمعیت که بهترین ترکیب و تراكم جمعیت براساس نیروها و گرایشهای سیاسی در منطقه
را تعيين میکند (محمدی.)69 :۱۳۸۹ ،
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سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری خانوادهها بایستی -علیرغم توجه به افزایش یا کاهش نرخ
باروری -به مؤلفههای دیگری ازجمله چگونگی توزیع یا تراکم جمعیت توجه کند؛ چراکه برخی
مناطق ایران تراکم جمعیتی باالیی دارند ،درحالیکه برخی دیگر از مناطق کشور تراکم جمعیتی
پایین دارند .بهدلیل انباشت و تمرکز امکانات اقتصادی و اجتماعی در مناطق پرتراکم و سیر
مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کالنشهرها روزبهروز این نامتوازنی بیشتر میشود؛
بنابراین متناسب با مناطق شهری و روستایی و با توجهبه وضعیت جمعیتی خاص هر منطقه
قوانین متناسب با آن منطقه الزم است ،ولی تاکنون در قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران
به آمایش سرزمینی و وضعیت تراکم مناطق توجهای نشده است (رضوانی.)10 :۱۳۸۱ ،

براساس آخرین سرشماری مرکز ملی آمار ایران در سال ( ،)1395وضعیت تراکم مناطق بدین
شرح است :نواحی شمال و شمالغرب از متراکمترین نواحی ایران هستند و در مقابل نواحی جنوب
شرق و شرق جمعیت پراکندهای دارند .تهران پرتراکمترین و سمنان کمتراکمترین استانهای
ایران هستند.

1
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آیا بهتر نیست به استانهایی همچون سمنان -که منابع معدنی متنوع و غنی ،وسعت زیاد،
جمعیت کمتراکم و امکانات بسیاری دارد و براین اساس امکان فرزندآوری در این منطقه بهنسبت
سایر مناطق ایران و امکانات موجود بیشتر است -در سیاستهای تقنینی جمعیتی توجه ویژه شود؟
بهعالوه نامتعادلی جمعیتی ،توزیع نامناسب و تراکم بیشازحد جمعیت در استانهایی همچون
تهران ،البرز ،گیالن و غیره وجود دارد .از آنجا که افزایش جمعیت اقتضائات خاص خودش را
دارد ،الزم و ضروری است قوانین و مقررات جمعیتی ،منطقهای و جامعنگر باشد؛ بهگونهای که
هم به نواحی روستایی و هم به نواحی شهری توجه داشته باشد .همچنین ضروری است ،رویکرد
قوانین و مقررات ناظر به فرزندآوری در مناطق شهری و روستایی کمتراکم با امکانات مناسب ،در
اولویت قرار گیرد تا مؤثر واقع شود؛ بهخصوص که در شرایط حاضر در مقایسهی بین سرشماری
سال ( )1390و ( )1395مشکالت آمایش سرزمینی تشدید شده است (ایزدی 84 :1380 ،و .)85

توجه به برنامهها و سیاستهای پیشین جمعیتی دولت و قوانین موجود دراینبار ه حاکی است
که به موضوع «آمایش سرزمینی و سیاستهای منطقهگرایی» توجه چندانی نشده است؛ حال آنکه
در سیاستهای کلی نظام (ابالغی از سوی مقام معظم رهبری) مصوب ( ،)1385در ماده ( )19به
آمایشهای سرزمینی اشاره شده است .ضمن اینکه تقنین سیاستهای جمعیتی واحد برای تمام
1. https://www.amar.org. ir
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شهروندان مغایر اصول حقوقی خدمات عمومی بهویژه اصل تناسب است (طباطبایی مؤتمنی:1387 ،

 ،)71-80زیرا طبق اصل تناسب در قواعد حقوق عمومی ،دولت باید بر اساس نیازها و مسائل هر
منطقه سیاستها و ابزارهای خاص و مناسب آن منطقه را به کار برد (طباطبایی مؤتمنی:۱۳۸۷ ،

269؛ موسیزاده)55 :1384 ،؛ برایمثال ،مناطق مرزی کشور بهدلیل داشتن اقلیتهای دینی ،نژادی
و قومی مختلف وضعیت امنیتی خاصی دارند و سیاستهای افزایش جمعیت و فرزندآوری در این
مناطق اهمیت امنیتی باالیی دارد .کاهش جمعیت و بهتبع آن برهمخوردن ساختار جمعیتی در
این مناطق تهدیدی برای امنیت و حتی استقالل آنها خواهد بود .در مقابل ،در کالنشهرهایی
مانند تهران ،تراکم جمعیت بسیار باالست و همین موضوع منشأ مشکالت فراوانی است .در اینگونه
مناطق افزایش جمعیت بر مشکالت کنونی ازجمله بیکاری ،حاشیهنشینی ،آلودگی هوا ،مخاطرات
ناشی از بیماریهای همهگیر میافزاید.
براساس اصل تمرکززدایی در قواعد حقوق اداری ،اعمال سیاستهای واحد در سراسر کشور
موجب حادشدن مشکالت میشود؛ بدینترتیب نمیتوان برای تمام مناطق کشور باوجود تفاوتهای
متعدد اقلیمی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی سیاست تقنین واحد و یکسانی را لحاظ کرد ،بلکه
بنابر مقتضیات زمانی ،مکانی و مصالح عامه الزم است ،در مناطق پرجمعیت ،سیاستهای کنترلی
و تحدیدی اجرا شود و در مناطق کمجمعیت ،سیاستهای ازدیاد موالید اجرا شود (موسی زاده،
84 :1384؛ کریمی.)96 :۱۳۹۳ ،

 -6-4بیتوجهی به توزیع متوازن و متعادل ساختار جمعیتی کشور

توزیع نامتعادل و نامتوازن امکانات و خدمات رفاهی در سراسر کشور بسیاری از مردم را مجبور
کرده برای بهرهمندی از این امکانات و فرصتهای شغلی ،رفاهی و تحصیلی بهسوی کالنشهرها
سرازیر شوند .طبیعتاً زندگی روستایی شرایط خاص خود را دارد و شهرنشینی بهویژه زندگی در
کالنشهرها اقتضائات دیگری را میطلبد؛ بنابراین کاهش جمعیت تنها یکی از مشکالت جمعیتی
کشور به شمار میرود و در کنار این مسئلهی مهم باید به آسیب جدی ساختار جمعیت توجه کرد.
کاهش جمعیت روستاها و سرریز شدن جمعیت به شهرها بهشدت ساختار جمعیت را با مشکل
مواجه کرده است .برای برونرفت از این آسیب دولت باید عالوه بر توجه به بعد کمی جمعیت
به توزیع منطقی امکانات ،خدمات رفاهی و آمایش سرزمینی مبتنی بر منطقهگرایی توجه کند،
زیرا بین این دو موضوع همبستگی باالیی برقرار است .بدین ترتیب تالش دولت برای فرزندآوری
خانوادهها در راستای افزایش جمعیت بهتنهایی کافی نیست ،بلکه مشکل برهم خوردن ساختارهای
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جمعیتی مسئلهای جدی است که عالوه بر تأثیر در نرخ رشد جمعیت تأثیرات منفی بسیاری هم
در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد ،فرهنگ و امنیت خواهد گذاشت (همان).

ضروری است ،تمرکز برنامههای جمعیتی دولت ناظر بر مناطق کمتر توسعهیافته و روستاها
باشد تا در عین حرکت بهسوی افزایش جمعیت مشکالت فعلی را مرتفع کند و از بحرانهای
بعدی جلوگیری شود؛ برای مثال دولت با دراختیار گذاشتن تسهیالتی همچون واگذاری زمین
کشاورزی به روستاییان یا واگذاری مسکن در حاشیهی شهرهای بزرگ برای خانوادههای با تعداد
ال سه یا بیشتر -میتواند بخشی از مشکالت اقتصادی آنها را تأمین و درواقع انگیزهای
فرزند باال-مث ً
برای فرزندآوری ایجاد کند.
 -7-4خأل قانونی در حوزهی سیاستهای جمعیتی غیرمستقیم

نگاهی اجمالی به محتوای قوانین و مقررات عمومی حاکی است که دولت بیشتر به سیاستهای
مستقیم توجه داشته ،درحالیکه وضع قوانین و مقررات مستقیم برای پاسخگویی به این بحرانها
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و مشکالت کافی نیست و اگر برفرض هم بتواند مؤثر واقع شود ،تأثیراتی سطحی و زودگذر خواهد
داشت .ضروری است ،برای خروج از این وضعیت و رسیدن به نقطهی مطلوب در ارتقا و افزایش
نرخ باروری ،دولت بیشتر توجه خود را به تقنین سیاستهای جمعیتی غیرمستقیم معطوف کند،
زیرا سیاستهای جمعیتی غیرمستقیم تنها با هدف کاهش یا افزایش جمعیت اتخاذ نمیشود،
بلکه به جنبههای دیگری از شرایط زندگی ازجمله رفتار جمعیتی کشور توجه دارد؛ بنابراین ضریب
موفقیت اتخاذ سیاستهای جمعیتی غیرمستقیم بیشتر است (علیئی3 :1394 ،؛ .)weeks, 2002

 -8-4غفلت از علل عینی و ذهنی کاهش جمعیت

ممکن است تصور شود ،همانگونه که با اجرای قوانین و مقررات جمعیتی ،جمعیت کشور
کاهش چشمگیری داشته است ،با توقف اجرای این فعالیتها نیز روند کاهش جمعیت متوقف
خواهد شد و دوباره جمعیت کشور رو به فزونی خواهد گذاشت .این استدالل نتیجهی این امر است
که گمانشود فرایند کاهش جمعیت منحصر در بعد کمی و ناظر بر سیاستهای جمعیتی است،
زیرا بیشتر دغدغههای مطرحشده در سیاستهای جمعیتی جمهوری اسالمی ایران از بعد کمی
و بهویژه جنبهی کنترلی موالید بوده است .حال آنکه عوامل دیگری همچون رشد شهرنشینی،
تغییر سبک زندگی ،تغییر الگوهای فرهنگی و دینی و افزایش اشتغال زنان در بازار کار در کاهش
جمعیت مؤثر بوده و دولت از آن غفلت کرده است؛ بنابراین توقف اجرای قوانین و مقررات تحدید

آسیبشناسی سیاستهای تقنینی جمعیتی جمهوری اسالمی ایران

جمعیتی گام نخست و تنها بخشی از پازل جمعیت به شمار میرود و رساندن جامعه به نرخ رشد
جمعیت مطلوب نیازمند گامهای بعدی است (غمامی و عزیزی.)125-127 :1393 ،

 -9-4تصمیمات و اقدامات دولتی مغایر با سیاستها و قوانین حمایت از فرزندآوری

مطابق سیاستهای کلی جمعیت ،ارکان نظام و دستگاههای ذیربط موظفاند «برای جبران
کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری» اقدامات متعددی همچون «ارتقاء پویایی ،بالندگی و
جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» (بند« ،)1تسهیل و ترویج تشکیل
خانواده و افزایش فرزند» (بند « ،)2خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت
سالمت باروری و فرزندآوری» (بند  ،)4و  ...را انجام دهند ،اما در عمل مقررات موضوعه و اقدامات
دولت رویکردهای متهافتی را دنبال میکند که به حمایت نکردن از فرزندآوری و القاء ناکارآمدی
سیاستهای یاد شده منجر میشود؛ برای مثال هیئت وزیران در ماده ( )6آیین نامه تبصره ()۱۴
قانون بودجه سال ( )۱۳۹۹کل کشور -به شماره /27261ت57700هـ مورخ -1399/3/19که
شامل منابع و مصارف  ۲۵۰هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها است برخالف سیاستهای کلی
جمعیت و ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه ،مقرر میدارد« :موالید جدید صرفا با تأیید وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندسازی یارانهها
با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود ».چنین حکمی در شرایطی
است که به اذعان مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ،نرخ رشد جمعیت
در سال ( )1398در اثر کاهش  ۱۷۰هزار نفری در آمار ساالنه موالید کشور بهرقم بیسابقهای (به
کمتر از یک درصد) رسیده است (ایران .)1399/3/1 :به عالوه اینکه این حکم با مندرجات قوانین
حاکم نیز تعارض بیّن دارد؛ چراکه از یک سو وفق بند ( )1تبصره ( )1قانون بودجه (،)1399
وظیفهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی «نسبت به شناسايي و حذف سه دهك باالي درآمدي
از فهرست يارانهبگيران با ارائه دلیل و مدرک به افراد اقدام كند» است و اختیاری در رابطه با
مطلق موالید  -غیر از موالیدی که در سه دهک باالی درآمد خانوار قرار میگیرند -ندارد .به
عالوه آنکه وفق «ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» (« )1392از تاریخ
الزماالجراءشدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب
 ۱۳۷۲/۲/۲۶و اصالحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان
آنان ایجاد شده است ،لغو میشود ».بنابراین مقرره دولت که مشعر به حذف یارانه موالید است،
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مغایر قانون و سیاستهای کلی جمعیت و خانواده است .دیگر آنکه طبق ماده ( 1)86قانون تأمین
اجتماعی ،کمک عائلهمندی منحصرا ً تا دو فرزند بیمهشده پرداخت میشود که این مقرره هم با
سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری باال منافات دارد.
بنابراین با توجه به آسیبهای حاکم بر سیاستها ،قوانین و مقررات در خصوص فرزندآوری
میتوان اذعان نمود که نظام جمعیتی کشور آسیبدیده است ،زیرا اختالل در یک جزء این نظام
در سایر بخشها نیز اختالل ایجاد میکند و اینها سلسلهوار بایکدیگر ارتباط مییابند .تا بهامروز
در کشور به دلیل اعمال قوانین بازدارنده ،نرخ باروری در حال کاهش بوده است .چنانچه روند فعلی
از لحاظ موانع فرهنگی و قوانین تنبیهی و تفکرات مخالف فرزندآوری ادامه یابد ،در سالهای آتی
با کاهش جمعیت جوان و درنتیجه تنزل جدی نرخ باروری مواجه خواهیم بود (سیاح و همکاران،
.)243 :1391

درنتیجه نگارندگان در نوشتار حاضر در پی آن هستند که مبتنی بر اسناد باالدستی مرتبط با
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حوزهی فرزندآوری ،شاخصهایی بر تقنین سیاستهای مرتبط با فرزندآوری در جمهوری اسالمی
ایران کشف و شناسایی کنند.
 -5شناسایی شاخصهای مطلوب حاکم بر قوانین و مقررات جمعیتی

بازمهندسی تقنین نظام جمعیتی مطلوب در کشور بهنقد و تحلیل قوانین و مقررات جمعیتی
دولت جمهوری اسالمی ایران در دهههای گذشته نیازمند است .برای تحقق نظام جمعیتی مطلوب
الزم است ،شاخصهای مطلوب حاکم بر قوانین و مقررات جمعیتی در جمهوری اسالمی ایران
شناسایی شود ،زیرا صرف سیاستگذاری دولت دربارهی فرزندآوری ،قوانین و مقررات جمعیتی
را اصالح و تکمیل نمیکند.
 -1-5مصالح عامه

سیاستهای جمعیتی موضوعی است که چه در ساحت سیاستهای کنترلی و چه در ساحت
سیاستهای ازدیاد جمعیت با شرایط مکانی ،زمانی و مصالح جامعهی اسالمی ارتباط مستقیمی
دارد و در ظرف زمان و مکان شناور است؛ برای مثال ،اگر برآورد دولت بر این باشد که در پیش
ت میشود مشروط بر آنکه
 .1ماده  ۸۶قانون تامین اجتماعی :کمک عائلهمندی منحصرا ً تا دو فرزند بیم ه شده پرداخ 
• بیم ه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روزکار را داشته باشد.
• سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا ً بهتحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیمارییا نقص
عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ( )91اینقانون قادر به کار نباشند.
میزان کمک عائلهمندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانهکارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه میباشد.

آسیبشناسی سیاستهای تقنینی جمعیتی جمهوری اسالمی ایران

گرفتن سیاستهای افزایش جمعیت به مصلحت جامعه است ،باید تمام توان دولت در راستای
هدایت خانوادهها برای گرایش به فرزندآوری باشد و دولت تمام توان خود را در سیاستگذاری و
قانونگذاری بر جامعهی پرجمعیت بگذارد.
ت ترکیبی از کودکان ،جوانان ،میانساالن و سالخوردگان است؛
از سویی ،ساختار جمعی 
بهبیاندیگر درواقع ساختار کلی جمعیت مانند یک اندامواره است که بین تمام بخشهای آن
نوعی تعادل پویا و تجدیدشونده هم در زمان کنونی و هم در آینده برقرار است و نمیتوان یک
وضعیت جمعیتی ثابتی را بهعنوان یک وضعیت ایدئال در نظر گرفت .چنانکه نمیتوان نسبت
به روند تغییرات کمی و یا ساختاری جمعیت بیتفاوت بود ،زیرا سالمت ،تعادل و کارایی همهی
بخشهای یک کشور درگرو کمیت و کیفیت منابع انسانی است که آن را راهبری مینماید (سیاح
و همکاران.)229 :1391 ،

از سوی دیگر ،زمانی سیاستهای تقنینی دولت مطلوب ارزیابی میشود که مبتنی بر مصالح
عامه و مقتضیات زمانی و مکانی با رویکرد آیندهنگری باشد ،زیرا مسئلهی فرزندآوری موضوع
شناوری است که درک متفاوت و مختلفی را از لزوم سیاستهای کنترلی یا ازدیاد جمعیتی
در ادوار مختلف به دست میدهد و درک ثابتی وجود ندارد .چنانچه بنابر مقتضیات زمانی و
مکانی و مصالح عامه این امکان وجود دارد که در منطقهای سیاستهای کنترلی اجرا شود و در
منطقهی دیگر ،سیاست ازدیاد موالید؛ همچنانکه امکان دارد این سیاستهای تقنینی در برههای
سیاستهای ازدیاد جمعیت باشد و در زمان دیگر سیاستهای کنترلی در باب جمعیت لحاظ
شود (ملک افضلی .)14 :1394 ،درهرصورت ،دولت در اعمال سیاستهای تقنینی نهتنها وضعیت
کنونی جامعه ،بلکه آینده را نیز باید در نظر داشته باشد؛ چراکه اگر به مصلحت نسلهای آینده در
تقنین سیاستهای جمعیتی توجه نشود ،نسلهای آتی با مشکل مواجه میشوند .بنابراین از آنجا
که مسائل مربوط به فرزندآوری از سیاستهای حاکمیتی است و ماهیتی متغیرگونه دارد ،الزم
است که دولت مطابق شرایط و موقعیتهای زمانی و مکانی رصد مستمر کند و براساس این رصد
مستمر ،کارشناسی و دوراندیشیهای دقیق قانونگذاری کند .بنابراین آن دسته از سیاستهای
جمعیتیای موفق است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی قانونگذاری و مقرراتگذاری شود
(خمینی :1378 ،ج  ،5ص.)183
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 -2-5منطقهگرایی جمعیتی

در چند دههی اخیر ،با توجه به اینکه همهی مناطق و نواحی منابع ،امکانات و امتیازات
یکسانی ندارند ،بسیاری از دولتها سیاستهای جمعیتی را بهمنظور دستیابی به اهدافی مانند
کارایی اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،ثبات و پایداری سیاسی ،توزیع عادالنهی درآمد و بهبود
کیفیت محیط زندگی متناسب با نواحی مدنظر تقنین میکنند ( &Herington, 1989: 89-101
. (Unchs,1985:23

در جهان ،دولتها موضوعهای جمعیتی را در چارچوب سیاستهای منطقهای ،1قانونگذاری
و مقرراتگذاری میکنند ،زیرا هماهنگی بین سیاستها و قوانین از یکسو و توزیع جمعیت و
منطقهگرایی از سوی دیگر در تحقق سیاستهای جمعیتی مطلوب مؤثر است ( & Borgegard

Hakansson,1998: 39؛ رضوانی .)76 :۱۳۸۱ ،حال آنکه توزیع جمعیت در ایران در مناطق مختلف
نامتناسب و نامتعادل است .این امر معلول عوامل طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
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است .به همین دلیل بند ( )9سیاستهای کلی جمعیت ،دولت را به «بازتوزیع فضایی و جغرافیایی
جمعیت ،متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار
جمعیتی» موظف کرده است .ناهماهنگی در توزیع نامتعادل جمعیتی ایران اقتضا میکند که دولت
از شاخص منطقهگرایی برای تقنین سیاستهای جمعیتی بهره برد ،زیرا ساختار جمعیتی کشور
در سالهای اخیر بسیار ناموزون شده و تراکم باالی جمعیتی در برخی مناطق و کاهش محسوس
جمعيت در برخی نواحی دیگر مشکالت متعددی را به وجود آورده است .بدینترتیب با درنظر
گرفتن اینکه منابع کشور برای اجرای سیاستهای جمعیتی محدود است ،اهمیت منطقهگرایی در
تقنین سیاستگذاری جمعیتی در ایران بیشتر نمایان میشود (غمامی و عزیزی.)149-151 :۱۳۹3 ،

منطقهگرایی جمعیتی از راهبردهایی است که در تقنین سیاستهای جمعیتی در قانونگذاری
ایران اثر بسزایی دارد .این راهبرد میتواند دولت را برای نیل به جمعیتی با ساختاری متناسب و
موزون یاری رساند .بنابراین یکی از شاخصهای مهم تقنین سیاستهای جمعیتی ،منطقهگرایی
و توجه به تراکم جمعیت در شهرها و روستاهاست .ازاینرو الزم است ،به قوانین و مقررات ناظر بر
افزایش جمعیت در استانهای کمتراکم توجه بیشتری شود؛ چراکه لزوم کارآمد کردن منطقهها
برای ایجاد انگیزهی فرزندآوری ضروری است.

1.Regional policy

آسیبشناسی سیاستهای تقنینی جمعیتی جمهوری اسالمی ایران

همچنین اجرای سیاستهای تشویقی دولت باید بیشتر به روستاها و شهرهای با جمعیت کم
و یا متوسط معطوف شود .بدینترتیب هم میتوان به توزیع مجدد جمعیتی دستیافت و هم مانع
مهاجرت بیرویهی مردم از روستاها و شهرهای کوچک به کالنشهرها شد و از بسیاری مشکالت
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در آینده جلوگیری کرد.
اجرای سیاستهای جمعیتی دولت براساس شاخص منطقهگرایی مداخلهای غیرمستقیم است
که بهتر میتواند به فرزندآوری خانوادهها کمک کند ،زیرا مشکالت متعدد زندگی در کالنشهرها و
شهرهای پرتراكم همچون آپارتماننشینی و کوچک شدن خانهها مانع تمایل خانوادهها به فرزندآوری
ص منطقهگرایی در تقنین سیاستهای جمعیتی موجب توجه ویژهی
بیشتر است .توجه به شاخ 
دولت به مناطق کمجمعیت و همچنین توزیع منابع مالی دولت با لحاظ شرایط و ویژگیهای هر
منطقه خواهد شد .بدینترتیب که میزان تخصیص بودج ه در مناطق کمجمعیت بیشتر از مناطق
پرجمعیت و شهرها باشد تا ضمن جلوگیری از بزرگ شدن بیشتر کالنشهرها ،جمعیت کشور
نیز افزایش یابد .بهعبارت دیگر ،برنامهریزیهای همهجانبه برای نقاط کمجمعیت و ایجاد امکانات
و تسهیالت شغلی و رفاهی در مناطق کمجمعیتتر اعم از روستاها و شهرهای کوچک ،عالوه بر
آبادانی این مناطق به افزایش جمعیت و بازتوزیع جمعیت نیز کمک میکند.
طبق این شاخص شناساییشده ،دولت باید عالوه بر توجه به بعد کمی جمعیت ،به توزیع
منطقی امکانات ،خدمات رفاهی و آمایش سرزمینی مبتنی بر منطقهگرایی توجهکند ،زیرا بین
این دو موضوع همبستگی باالیی برقرار است؛ برای مثال ،معتبرترین مراکز آموزشی و دانشگاهی
س شده است و ساالنه جمعیت زیادی از دانشجویان و پژوهشگران به
دولتی در کالنشهرها تأسی 
این کالنشهرها جذب میشوند .حالآنکه اگر این مراکز معتبر در شهرها و مناطقی تأسیس شود
که تراکم جمعیتی باالیی ندارد ،طبیعتاً جمعیت زیادی را به خود جذب میکند و پس از مدتی
بر جمعیت ثابت آن منطقه افزوده میشود .بنابراین هرچند رویکرد قوانین و مقررات بر افزایش
جمعیت است ،اما چون دولت با رویکرد منطقهگرایی به سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری توجه
نکرده ،ازاینرو در برنامههای جمعیتیاش موفق نخواهد شد.
 -3-5اصل تناسب

دولت برای قانونگذاری و مقرراتگذاری اختیاراتی دارد تا بهوسیلهی آن بتواند منافع و مصالح
عمومی را تضمین کند ،اما همواره این بیم وجود دارد که مداخلهی دولت موجب نشود به حقوق
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افراد تعدی شود .یکی از اصولی که به سنجش و ارزیابی این قسم از اقدامات دولت میپردازد،
اصل تناسب 1است (طباطبایی مؤتمنی۴۰۹ :۱۳۸۷ ،؛ رستمی و سلیمی.)3 :1397 ،

ف و آسیبهای مسائل جمعیتی در سیاستگذاری و قانونگذاری جمهوری
توجه به نقاط ضع 
اسالمی ایران ضرورت بهرهگیری از اصل تناسب را بهعنوان شاخص کلیدی حقوق عمومی برای
سنجش و ارزیابی قوانین و مقررات جمعیتی دولت برای این نظام آشکار میکند.
اصل تناسب بهعنوان یکی از اصول کلی حقوقی ،اعمال اقتدار و اختیارات دولت را در چارچوب
موازین قانونی مهار میکند .این اصل اجازه نمیدهد ،دولت و مقامات عمومی با این توجیه که
اقتدارات ویژه دارند
ش از حد در حوزهی خصوصی مداخله کنند (برلیان،
از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بی 
 87 :1396و 88؛ رستمی و سلیمی.)1 :1397 ،

تناسب و تعادل بین اقدامات و اهداف قانونی دولت جوهرهی اصل تناسب است .به بیان

52

دقیقتر ،اصل تناسب اقتضا میکند که پاسخ حقوقی به مشکل باید با ماهیت و شدت مشکل
تناسب داشته باشد .درواقع ،اصل تناسب وسیلهای برای ایجاد تعادل بین اقدامات و اهداف دولت
است ()Kavanagh,2009:233

بنابراین میتوان از اصل تناسب برای ارزیابی شایستگی قوانین و مقررات جمعیتی دولت با
اهداف سیاستهای جمعیتی استفاده کرد .صرف قانونگذاری و مقرراتگذاری جمعیتی در موضوع
فرزندآوری کافی نیست ،بلکه باید قوانین و مقررات با اهداف جمعیتی کشور متناسب باشد .اصل
تناسب اصلی ساختارمند است که میتواند تناسب قوانین و مقررات با اهداف جمعیتی را ارزیابی
کند (.)Thomas,77 :2000

بدیهی است سیاستهای جمعیتی و قوانین مربوط به فرزندآوری خانوادهها مربوط به حوزهی
خصوصی است و به یقین مداخلهی دولت در این حوزهی خصوصی تبعاتی دارد .منتها شناسایی
اصل تناسب -شاخص حاکم بر مداخالت دولت در نهاد خانواده -موجب میشود که کمترین
آسیب بر نهاد خانواده وارد شود ،زیرا محال است هم اهداف دولت دربارهی نظام جمعیتی مطلوب
محقق شود و هم از مداخله در نهاد خانواده بپرهیزد.
 .1اصل تناسب یکی از اصول کلی حقوقی و مبنایی برای نظارت اعمال دولت برای اولینبار در حقوق عمومی آلمان شناخته
و استفاده شد؛ این اصل یکی از اصول مهم عمل دولت شناخته شد ،اما اعمال اصل تناسب محدود به این کشور نشده و از
آنجا به سایر نظامهای حقوقی مانند فرانسه ،کانادا ،انگلستان و امریکا راهیافته است .در مباحث حقوق عمومی ،اصل تناسب
در کنترل صالحیتهای اختیاری مقامات عمومی مطرح میشود ،اما در اینجا ناظر به مداخلهی دولت در نهاد خانواده بحث
خواهد شد (مرادی برلیان و زارعی.)150 :1393 ،

آسیبشناسی سیاستهای تقنینی جمعیتی جمهوری اسالمی ایران

رعایت اصل تناسب موجب میشود که سیاستهای تقنینی جمعیتی دولت با اهداف
سیاستهای کالن جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی سازگار باشد .ازاینرو ،به نظر نگارندگان
اصل تناسب -که یکی از شاخصهای مطلوب دولت در بحث سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری
است -کارایی فراوانی دارد .طبق این اصل ،میتوان میزان صحت سازوکارهای اتخاذی مربوط به امر
جمعیتی و فرزندآوری دولت را ارزیابی کرد .درواقع ،اصل تناسب اقتضا میکند ،قوانین و مقررات
جمعیتی متناسب با ساختار جمعیت کشور و در راستای اهداف سیاستهای جمعیتی کشور برای
تحقق نظام جمعیتی مطلوب وضع شود .اگر قوانین و مقررات جمعیتی دولت با ساختار جمعیت
کشور متناسب باشد ،به یک رشد متعادل جمعیتی و مطلوب دست خواهیم یافت.
 -4-5اثربخشی قوانین جمعیتی

میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده را اثربخشی میگویند .اثربخشی قوانین از
1

ویژگیهای اصلی نظام حقوقی است .درواقع ،مهمترین مالک ارزیابی مطلوبیت قوانین و مقررات
جمعیتی میزان اثربخشی آنهاست (واعظی و موسوی.)4 :1391 ،

اثربخشی قوانین یکی از شاخصهای حاکم بر قوانین و مقررات جمعیتی است ،بدین معنا که
قوانین و مقررات فرزندآوری تا چه میزان توانسته اهداف سیاستهای جمعیتی کالن کشور را
تأمین کند .اگر نظام جمعیتی کشور به اهداف جمعیتی خود نرسد ،بدان معناست که قوانین و
مقررات تقنین شده ،مؤثر و کارا نبوده است .اثربخشی قوانین و مقررات جمعیتی هنگامی حاصل
میشود که الف) نیازهای جمعیتی کشور بهدرستی تبیین شود؛ ب) قوانین و مقررات مناسبی
برای رفع نیازهای جمعیتی کشور تقنین شود؛ ج) قوانین و مقررات وضعشده ،بهدرستی در مناطق
مختلف کشور اجرا شود؛ د) ارزیابی مناسبی از قوانین و مقررات جمعیتی انجام شود تا درنهایت
به دستیابی اهداف جمعیتی منجر شود .آن زمان است که میتوان ادعا کرد ،شاخص اثربخشی در
تقنین سیاستهای جمعیتی لحاظ شده است .بنابراین اگر مداخالت و برنامهریزیهای جمعیتی
دولت مؤثر واقع شود و رشد جمعیت کشور از سیاستگذاری جمعیتی دولت پیروی کند ،از وقوع
رشد منفی جمعیتی پیشگیری شده و درنهایت به یک رشد متعادل جمعیتی دست خواهیم یافت.
دراینصورت میتوان از بههم خوردن موازنهی ساختار سنی جمعیت جلوگیری کرد.

1. Effectiveness
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جمعبندی و نتیجهگیری

سیر تحول سیاستهای جمعیتی و قوانین ناظر به آن نشان میدهد که دولت جمهوری
اسالمی ایران مدام سیاستهای جمعیتی را تغییر داده و سه دورهی متفاوت را پشت سر گذاشته
است .البته این قوانین و مقررات با آسیبهایی همراه بوده که مانع تحقق اهداف سیاستهای
جمعیتی جمهوری اسالمی ایران شده است؛ چراکه دولت از این مهم غافل شده که سیاستگذاری
و قانونگذاری باید متناسب با شاخصهای مطلوب حمایتی و اثربخشی تدوین شود .در مقالهی
پیشرو ،از آنجا که بازنگری و تجدیدنظر در قوانین و مقررات جمعیتی برای نیل به نظام جمعیتی
مطلوب الزم و ضروری است ،برخی قوانین و مقررات جمعیتی آسیبشناسی شد و برای رفع آن و
رسیدن به نظام جمعیتی مطلوب شاخصهایی شناسایی شد که از نوآوریهای این پژوهش است.
مشکالت و آسیبهای بسیاری در قانونگذاری جمعیتی ایران وجود دارد که آشفتگی و
ت اجرا نداشتن تحقق مزایا و حقوق
منسجم نبودن قوانین ،تبعیض در اعطای تسهیالت ،ضمان 
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مرخصی زایمان و بار مالی سنگین آن برای دولت ،بیتوجهی به آمایش سرزمینی و تراکم جمعیت
ازجملهی این آسیبهاست .این آسیبها موجب شده ،قوانین و مقررات همگام در راستای تحقق
سیاستهای مطلوب جمعیتی جمهوری اسالمی ایران همسو نباشد.
نتایج بهدستآمده در این نوشتار ،نظام راهکارهایی را پیشنهاد میدهد که اگر قوانین و مقررات
ناظر به سیاستهای جمعیتی از این شاخصهای مطلوب پیروی کند ،از وقوع رشد منفی جمعیتی
پیشگیری کرده و درنهایت یک رشد متعادل جمعیتی به دست میآید ،زیرا صرف تصویب قوانین
و مقررات موجب تحقق نظام جمعیتی مطلوب نمیشود ،بلکه بیش از هرچیز باید شاخصهایی
حاکم باشد که مطلوبیت قوانین و مقررات را ارزیابی کند .مصالح عامه ،منطقهگرایی جمعیتی ،اصل
تناسب و اثربخشی از جمله شاخصهای مطلوبی هستند که نگارندگان با توجه به آسیبشناسی
قوانین جمعیتی آنها را شناسایی کردهاند:
الف) مصالح عامه :با توجه به ماهیت متغیر جمعیت باید شرایط ،موقعیتهای زمانی و مکانی و
مصلحت کشور رصد مستمر شود و براساس این رصد مستمر و دوراندیشیهای دقیق قانونگذاری
شود .ازاینرو ،باید در تقنین قوانین مصلحتسنجی لحاظ شود.
ب) منطقهگرایی جمعیتی :وضعیت تراکم جمعیت و توزیع نامتعادل آن و محدودیت منابع
مالی دولت ازجمله عللی است که نگارندگان را به معیار منطقهگرایی جمعیتی رهنمون ساخت؛
بهعالوه در سایر دولتهای جهان ،منطقهگرایی جمعیتی راهبردی مؤثر در سیاستهای جمعیتی
شناخته شده است .توجه به قوانین و مقررات جمعیتی در ایران نشان داد که به آمایش سرزمینی
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و منطقهگرایی توجه چندانی نشده است ،زیرا باید بر اساس نیازها و مسائل اجتماعی در هر منطقه
سیاستها و ابزارهای خاص آن منطقه را به کار برد .بهاینترتیب نمیتوان برای تمام مناطق کشور
باوجود تفاوتهای متعدد اقلیمی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی یک سیاست تقنینی واحد و یکسان
را لحاظ کرد .بنابراین در نظام جمهوری اسالمی ایران با بهرهگیری از ظرفیت این شاخص میتوان
از به هم خوردن موازنهی ساختار جمعیتی کشور جلوگیری کرد .حتی اگر رویکرد قوانین و مقررات
بر افزایش جمعیت باشد ،چون در شهرهای بزرگ و روستاهای محروم بهدلیل فقدان ساختارهای
مناسب ،انگیزه و امکان فرزندآوری بیشتر نیست ،سیاستهای جمعیتی دولت موفق نخواهد بود.
ف و آسیبهای مسائل جمعیتی در سیاستها و
ج) اصل تناسب :با توجه به نقاط ضع 
قانونگذاریهای جمهوری اسالمی ایران ،بهرهگیری از ظرفیت اصل تناسب که یکی از شاخصهای
مطلوب دولت در بحث سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری است ،ضرورت دارد .براساس اصل تناسب
قوانین و مقررات جمعیتی متناسب با ساختار جمعیت کشور وضع میشود بهگونهای که کمترین
آسیب به خانوادهها و جامعه وارد شود.
د) اثربخشی قانونگذاری و مقرراتگذاری :سیاستهای تقنینی جمعیتی به دو شکل مستقیم و
غیرمستقیم انجام میشود .این سیاستها در کشورهای توسعهیافته بیشتر معطوف به سیاستهای
تقنینی غیرمستقیم است؛ چراکه قوانین غیرمستقیم در سیاستهای جمعیتی مطلوب اثربخشی
بیشتری دارد.
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