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 جمعيت و توسعه
٢

 
مسأله جمعيت امروزه از حادترين مشكالت كشورهاي توسعه نيافته است بنابراين برخورد آگاهانه 

در تجربه كشورهاي توسعه يافته به اعتبار مالحظات مربوط به جمعيت و . با آن مهم است
 :ين كشور را به سه قسمت تقسيم مي كنند تاريخ ا،توسعه

  دوره باال بودن همزمان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و مير -١
  دوره انفجار جمعيت -٢
  دوره پايين بودن همزمان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و مير -٣

 را شامل مي شود به طوري كه تا اين دوره ١٧٥٠دوره اول در كشورهاي توسعه يافته تا سال 
 سال بوده در اين دوره با توجه به رابطه ميان تعداد ٣٥الترين سطح از نرخ اميد به زندگي حدود با

جمعيت و ميزان بازده اقتصادي و رابطه جمعيت و قدرت نظامي و قدرت سياسي يك كشور اكثريت 
كساني كه درباره جمعيت بحث كرده اند ارزيابي كامال مساعد و مثبتي نسبت به رشد جمعيت 

 در ميان دانشمندان جهان تعداد كساني كه كوچكترين نگراني ١٧٥٠ته اند به طوري كه تا سال داش
محاسباتي كه براي اين دوره شده نشان مي دهد تا قبل از . از اين بابت داشته اند بسيار محدود است

ر در حاليكه د)  نسل١٤٠٠٠( هزار سال طول كشيد تا جمعيت جهان دو برابر شود ٣٥، ١٦٥٠سال 
بنابراين هرچه به . جمعيت جهان دو برابر مي شود) كمتر از يك نسل( سال ٤٠حال حاضر هر 

. مي گيرددوران معاصر نزديك مي شويم روند پرشتاب افزايش جمعيت سرعت بيشتري به خود 
 ميليون نفر به جمعيت جهان اضافه شد در حاليكه در ٤٨٠ كال ١٧٥٠مثال از سال اول ميالدي تا 

  ١. به ازاي هر شش سال اين مقدار به جمعيت جهان افزوده مي شود١٩٨٠دهه 
 به بعد شروع مي شود و در آن ١٧٥٠دوره دوم دوره انفجار جمعيت است اين دوره از سال 

به دليل آنكه دستاوردهاي . آهنگ نرخ مرگ و مير بسيار سريع تر از نرخ زاد و ولد مي باشد
كه در نظريه هاي جمعيت با نقطه عطفي   اين دوره استبهداشتي قابل توجهي حاصل شده لذا در

از آن زمان تا كنون در . درباره جمعيت مشخص مي شود» نظريه مالتوس«روبرو مي شويم كه با 
كه براساس  برخورد با نظريه مالتوس با يك وضعيت متعارض روبرو هستيم از يك طرف هنگامي

مالحظه مي شود كه مطالب وي تفاوت بنيادي با شرايط موجود به ارزيابي اين نظريه مي نشينيم 
واقعيت هاي موجود دارد و از طرف ديگر حتي امروز هم هيچ بحث عميق و عالمانه درباره جمعيت 
مطرح نمي شود مگر اينكه ابتدا همراه با توجه و تاكيد به نظريه مالتوس باشد دليل مطلب ياد شده 

قا تحت تاثير مسائل و شرايط امروز است در حاليكه اگر اين است كه داوري ما از نظريه مالتوس عمي
در . خود را با وضعيت زمان مالتوس تطبيق دهيم عظمت و ارزش علمي ديدگاه او مشخص مي شود

زماني كه نظريه مالتوس ارائه شد مجموعه اي از تحوالت رخ داد كه حكايت از آن داشت كه اگر 

                                                      
ت نيز با ساير  بايد توجه داشت كه ارقام مزبور برايندي از روندهاي متفاوت در كشورهاي جهان است و مسائل كشورهاي توسعه نيافته از اين جه-١

براي مثال در صورت تداوم روندهاي موجود، در حالي كه جمعيت كشور آفريقايي كنيا در هجده سال دو برابر مي . كشورهاي توسعه يافته متفاوت است
قرن بيست و يكم، گزارش جهان در آستانه .  سال است١٣٦٤ سال و سوئد ١٩٠ سال، فرانسه ٩٩شود، مدت زمان مورد نياز براي چنين تحولي براي آمريكا 

 .١٥٢كلوپ رم، مجموعه نويسندگان، ترجمه علي اسدي، انتشارات سازمان آموزش انقالب اسالمي، ص 
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 براي مثال در آن دوره نرخ رشد ،ايه تعجب باشدت مايسكسي به اندازه مالتوس نگران نمي شد مي ب
  ١. درصد رسيده بود٤ به ١٧٥٠ يك درصد بوده در ١٧٢٠جمعيت انگلستان كه در دهه 

 جنگ هاي طوالني انگلستان و ؛ از طرفي سال دو برابر شد٢٥٦جمعيت آمريكاي شمالي طي 
ن با يكي از بي سابقه ترين قحطي ها فرانسه و محاصره انگلستان توسط ناپلئون باعث شد انگلستا

در عين حال در آن دوران انگلستان از نظر الگوي توزيع درآمد و ثروت نيز يكي از . مواجه شود
ناهنجارترين دوران هاي تاريخي خود را مي گذراند به طوري كه تعداد فقرا به بي سابقه ترين اندازه 

ك اقليت محدود و برخوردار در باالترين سطح در عين حال اشرافيت و تجمل گرايي ي و رسيده بود
 در آن دوران از جمله مظاهر مهم اشرافيت عبارت بود از تعداد خدمه و چراگاه .خود قرار داشت

هايي كه مهمترين كاربرد آن به عنوان محلي براي سواركاري اشراف بود كه هر دوي اينها به شكل 
در چارچوب . ايي تاثير مي گذاشتمعني داري روي توليد كشاورزي به خصوص در زمينه مواد غذ

ه هاي سنتي كشاورزي ميزان محصول مستقيما با تعداد افراد شاغل در بخش كشاورزي مربوط شيو
مي شود بنابراين بر اثر رقابتي كه بين ثروتمندان جامعه روي تعداد خدمه در گرفته بود هر روز به 

آمدند و از نظر توليد   اشراف در ميتعداد فراواني كشاورزان از روستاها كنده شده و به خدمت
اقتصادي اين مساله به معناي كاهش نيروهاي مولد در بخش كشاورزي و نهايتا توليد محصوالت 
غذايي بود از طرف ديگر با توجه به يك مظهر ديگر اشرافيت كه عبارت بود از ميزان وسعت چراگاه 

ص مي يافت، گرايش به وسيع تر كردن ها و مراتعي كه براي اسب دواني و تفريحات اشراف اختصا
آنها در شرايط محدوديت شديد زمين كشاورزي در انگلستان به معناي كاهش بيشتر زمين هاي 

عنصر ديگري هم در آن دوره به موارد مزبور اضافه شده بود و آن رونق بي سابقه . قابل كشت بود
 باعث شد تقاضا براي پشم فوق اين مساله. صنعت نساجي در نيمه قرن هجدهم در انگلستان بود

د و هرقدر از استقبال بيشتري برخوردار مي شبنابراين دامداري نسبت به زراعت . العاده افزايش يابد
براساس .  نياز به تبديل زمين هاي كشاورزي به مرتع افزايش مي يافتيرد،گتعداد دام ها بيشتر مي 

او در كتاب .  را درباره جمعيت ارائه كردمجموعه اين مالحظات بود كه مالتوس نظريه مشهور خود
 : خود تصريح مي كند

اگر ما زمين حاصلخيز و مرغوب زياد مي داشتيم مشكلي نبود و «
مي توانستيم اميدوار باشيم توليد مواد غذايي هم با تصاعد هندسي 

بنابراين . اما واقعيت اين است كه زمين مرغوب كم است. افزايش يابد
ه صورت تصاعد هندسي افزايش مي يابد افزايش در حاليكه جمعيت ب

 ».مواد غذايي به صورت تصاعد حسابي سخت نگران كننده است
از ديدگاه مالتوس فقدان خردمندي كافي و آينده نگري در ميان فقرا ريشه اصلي مشكل بود 

ي روشن ، مساله را به اندازه كاف»فقرا مسئول فقر خويشتن هستند«جمله مشهور او مبني بر اينكه 

                                                      
 . ١٢ در تدارك قرن بيست و يكم، پال كندي، ترجمه عباس فجر، انتشارات طرح نو، ص - ١
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در چارچوب اصول كالسيك اقتصادي، مالتوس مساله را اينطور توضيح داد كه وقتي  ١.مي كند
براساس فروض كالسيك در . درآمد افزايش مي يابد انتظار مي رود ميزان زاد و ولد افزايش يابد

ش د افزايش مي يافت باعث كاهوقتي زادوول. در نظر گرفته مي شودبلندمدت ميزان توليد ثابت 
. درآمد سرانه شده و اين مساله نيز به نوبه خود موجب مي شد گرايش فقرا به زاد و ولد كاهش يابد

 سئلهم مي توانست مشكل گشاي اين »دست نامرئي «،بنابراين از ديدگاه مالتوس در شرايط متعارف
توس اما شرايط استثنايي دوران انفجار جمعيت و حاكميت نگرش ايستا موجب شد مال. مهم باشد

بنابراين هم به . ديدگاه هايي افراطي در زمينه مواجهه با اين رشد سرطاني جمعيت پيشنهاد كند
اعتبار شيوه هاي او براي برخورد با اين مساله و هم به اعتبار نحوه ابراز نگراني توسط وي ارائه نظريه 

 . مالتوس با واكنش هاي بسيار شديد روبرو شد
گروه اول را جناح هاي .  برابر ديدگاه مالتوس موضع گيري كردندبه طور كلي دو گروه عمده در

ه اي از متفكرين و نظريه يل مي دادند و گروه دوم را مجموعمذهبي و به ويژه ارباب كليسا تشك
. ، از آنها نام برده مي شود شامل مي شدند»سوسياليست هاي تخيلي«پردازاني كه تحت عنوان 

ي نگراني مالتوس را بي مورد مي دانستند زيرا در كتب آسماني كاتوليك ها براساس تعاليم اله
تصريح شده كه خداوند هر آنچه مورد نياز جامعه بشري است را خلق كرده و در اختيار انسان قرار 

امكانات ناشي » توزيع«داده بنابراين مشكل به دليل افزايش جمعيت نيست بلكه از شكل و شيوه 
 .شود مي

را پيش كشيدند و » فقر اجتماعي«ي نيز با منطقي شبيه به آنها ايده سوسياليست هاي تخيل
براي اولين بار اين ادعا را با ضوابط علمي مطرح كردند كه اگر سطح رفاه افزايش يابد نرخ زاد و ولد 

بنابراين با نگاهي تاريخي به اين مساله مي بينيم تا زماني كه رابطه معني داري . كاهش خواهد يافت
اد جمعيت و قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي وجود داشت همه متفكرين و سياست بين تعد

. مشاهده مي كردندگذاران همسويي كاملي ميان افزايش جمعيت و افزايش قدرت در همه عرصه ها 
تصريح مي كند يكي از علل مهم سعادت ملل قديم و » انينوقروح ال«اي مثال منتسكيو در كتاب بر

تصريح » قرارداد اجتماعي«يا روسو در كتاب . نا كثرت نفوس آن ملل بوده استتمدن هاي آنها هما
 .مي كند براي يك دولت بدترين قحطي كمبود انسان هاست

حتي در آستانه انقالب صنعتي جامعه شناس برجسته اي مانند اميل دوركهايم ميان افزايش 
ماعي و از اين طريق تكامل جمعيت و ميزان تراكم جمعيت و امكان پذير شدن تقسيم كار اجت

 ميالدي ١٨٠٠حدود سال  در چنين فضايي مالتوس در. مظاهر زندگي رابطه معني داري قايل بود
منتشر » تحقيق در اصل ازدياد نفوس و تاثير آن در سعادت بشر«كتاب مشهور خود را تحت عنوان 

ايده اصلي و . برانگيخته شد و همانگونه كه ذكر شد واكنش هاي بسيار شديدي درباره نظريه او كرد
محوري مالتوس در اين كتاب اعالم روند پرشتاب فاصله ميان تعداد جمعيت و قابليت و توانايي 

                                                      
ينه براي اصالح وضع فقرا اساسا باطل و مردود است و به صورت عامل ل به هر اقدام جدي در اين زمس مالتوس تصريح مي كند كه در عين حال تو- ١

 : براي توضيح اين مطلب نگاه كنيد به. بازدارنده اي مانع پيشرفت اجتماعي خواهد شد
Thomas, R.Malthus, an essay on the principle of population, (ed: Anthony Flew), penguin, ١٩٧٠.  
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بخش كشاورزي به پاسخگويي براي نيازهاي غذايي جمعيت بود مالتوس با اينكه در زمره 
 جزو گروه اقتصاددانان اقتصاددانان كالسيك قرار دارد به اعتبار اين نگراني شديدي كه ابراز كرد

ر نظريه پردازان اقتصادي كالسيك كه بدبين كالسيك قرار گرفت به عبارت ديگر علي رغم ديگ
معتقد بودند نيروهاي بازار در مورد جمعيت هم مانند هر مساله ديگري عدم تعادل ها را به راحتي 

پذير   موجود امكانبرطرف خواهند كرد مالتوس نشان داد چنين روندي در صورت ادامه وضعيت
 .نخواهد بود

از ديدگاه اقتصاددانان خوش بين كالسيك روند ايجاد تعادل در زمينه جمعيت با تكيه بر عنصر 
دست نامرئي به اين ترتيب بود كه رشد اقتصادي منجر به تشويق زاد و ولد مي شد اما بالفاصله به 

. ي از درآمد ملي نصيب افراد شودواسطه ثبات درآمد كل افزايش جمعيت باعث مي شد سهم كمتر
 .شد مي) از نظر آنها(بنابراين گسترش فقر در اين مرحله موجب كاهش زاد و ولد 

با توسعه به تدريج در دو جهت مورد توجه قرار گرفت از يك جهت بحث از جمعيت و رابطه آن 
زايش تقاضا براي به واسطه رابطه جمعيت با افزايش توليد، تخصصي شدن توليد و تقسيم كار و اف

كاالها و خدمات، روندهاي افزايش جمعيت مثبت ارزيابي شد اما از طرف ديگر به واسطه نقشي كه 
افزايش جمعيت در زمينه كاهش فرصت هاي سرمايه گذاري و تخريب منابع طبيعي محدود داشت 

 .به صورت انتقادي مورد توجه قرار گرفت
 گذاران و دانشمندان درباره امكان پذيري وان گفت حساس كردن سياست بتدرواقع شايد

بي ترديد ديدگاه . نامطلوب بودن رشد جمعيت درواقع يكي از بزرگ ترين خدمات مالتوس است
مالتوس مثل هر نظريه پرداز ديگر به شدت از شرايط تاريخي معين تبعيت مي كند بنابراين وقتي 

قرار مي گيرد يك تئوري نامربوط و نظريه مالتوس مستقل از شرايط خاص آن دوره مورد توجه 
بسيار ضعيف به نظر مي رسد در حاليكه وقتي شواهد تاريخي آن روز انگلستان در نظر گرفته شود 

هايي كه نسبت به داليل عدم تحقيق پيش بيني هاي او در ارزيابي . دي رسخواهدمنطقي به نظر 
وس بوده است يعني مالتوس صورت گرفته، گفته مي شود چهار اتفاق عمده مانع تحقق نظر مالت

انقالب صنعتي، : انقالب كشاورزي، دوم: نتوانسته بود چهار روند عمده اساسي را پيش بيني كند؛ اول
از طريق اين چهار روند براي كشورهاي . ظهور اشكال جديد استعمار: پديده مهاجرت و چهارم: سوم

هايي ايجاد شد كه بتوانند با  ند فرصتصنعتي كه براي اولين بار با پديده انفجار جمعيت روبرو شد
 .پرداخت حداقل هزينه و خسارت دوران انفجار جمعيت را پشت سر گذارند

به زبان اعداد و ارقام مي توان گفت در انگلستان در اثر انقالب هاي صنعتي و كشاورزي در كل 
 ميزان توليد ملي در قرن نوزدهم جمعيت اين كشور چهار برابر افزايش پيدا كرد اما در همين دوران

 يا در زمينه مهاجرت در ابتداي قرن بيستم اگر فرصت هاي ١.اين كشور بالغ بر چهارده برابر مي شد
مهاجرت براي جمعيت انگلستان وجود نمي داشت رقم ساكنان اين كشور تقريبا بايد دو برابر مي 
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مهاجرفرستي رابطه معني جمعيت مهاجرت كردند پديده   در طي اين قرن نزديك به نيمي از١.شد
اين رابطه موجب شد تا براي مثال نه تنها انگستان از عوارض دوران . داري با استعمار پيدا كرد

انفجار جمعيت آسيب جدي نبيند بلكه از اين فرصت استفاده كرد تا تخليه عظيم و بي سابقه منابع 
 .را در كل جهان در راستاي منافع خود سازماندهي كند

 در طليعه انقالب صنعتي سطح صنعت در انگلستان و هند تقريبا برابر بود اما در ١٧٥٠در سال 
در حالي .  برابر قدرت صنعتي هند شده بود١٠٠معادل  قدرت صنعتي انگلستان تقريبا ١٩٠٠سال 

كه واردات پارچه هاي پنبه اي براي هند در اوايل قرن نوزده تقريبا حدود يك ميليون يارد بود در 
 اين نسبت به هزار برابر افزايش يافت و به ١٨٧٠ياست هاي استعماري انگليس در سال سايه س

 مالحظه مي شود به واسطه انقالب صنعتي فاصله ٢. ميليون يارد در سال رسيد٩٩٥رقمي حدود 
ميان كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي به طرز دائما چشمگيري در حال افزايش بود و به هر ميزان كه 

فزايش پيدا مي كرد فرصت هاي چهارگانه اي كه ذكر شد به كلي از دست كشورهاي اين فاصله ا
توسعه نيافته خارج مي شد و متقابال فشارهاي بي سابقه اي كه هر يك از آنها آثار تعيين كننده بر 

ه نيافته تحت تاثير قرار مي داد به عروند رشد جمعيت داشتند فرايند پيشرفت را در كشورهاي توس
اطر تحوالت جمعيتي در كشورهاي صنعتي با آنچه در كشورهاي توسعه نيافته اتفاق افتاده همين خ

 روند تحوالت ٣براساس تحليل هاي جمعيت شناختي نظريه پردازان توسعه. به كلي متفاوت شدند
جمعيت در كشورهاي صنعتي تقريبا به اين صورت بوده اگر روي محور افقي مراحل توسعه را در 

 و بر روي محور عمودي تحوالت جمعيت را در نظر بگيريم و مراحل توسعه را به سه نظر بگيريم
تحوالت جمعيت در كشورهاي توسعه يافته در هر يك از دوران ها شبيه چنين . قسمت تقسيم كنيم

 : وضعي است
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 مراحل توسعه

 تحوالت جمعيتي

 III II I وضعيت كشورهاي توسعه يافته 

 
از اواسط قرن هجده به بعد . اما براي كشورهاي توسعه نيافته وضع به گونه اي ديگر بود

شورهاي توسعه نيافته خيلي سريع در معرض دستاوردهاي بهداشتي و درماني جديد قرار گرفتند ك
 در حاليكه به داليل ١.به طوري كه نرخ مرگ و مير با يك شيب استثنايي كاهش نشان مي داد

گوناگون آهنگ تحوالت مربوط به زاد و ولد تناسبي با تحوالت مربوط به مرگ و مير نداشت يعني 
اين كشورها در همان مراحل اوليه توسعه و در زماني كه هنوز انقالب صنعتي و كشاورزي براي 

اتفاق نيفتاده بود دوران انفجار جمعيت شروع شد و اين در حاليست كه روند تحوالت توليد هنوز 
 .روندي كند و آرام دارد

 
 

 
 
 

راي عامل استعمار در پيچيده شده ينك بدبيني به اين تحوالت نگاه مي كنند بكه با عكساني 
مسائل كشورهاي توسعه نيافته نقشي ويژه و استثنايي قايل مي شوند به اين معنا كه گفته مي شود 

نهايت ارزاني در اختيار  كشورهاي توسعه يافته دستاوردهاي جديد بهداشتي خود را به سادگي و در
آمد دستاوردهاي انقالب صنعتي و كشاورزي كشورهاي توسعه نيافته قرار دادند اما از انتقال كار

از ديدگاه اين گروه انتقال دستاوردهاي نوين بهداشتي و درماني بيش از آنكه ناشي از . دريغ كردند
دستيابي به اطمينان در نيت هاي خيرخواهانه اين كشورها باشد ناشي از تالش استعمارگران براي 

براي مثال تا ربع سوم . ورهاي توسعه نيافته استزمينه تداوم حيات خود در صورت تجاوز به كش
از كل آفريقا مستقيما دستخوش مطامع استعمارگران بود اما به فاصله كمتر % ١٠قرن نوزده كمتر از 

و مهمترين عامل اين دگرگوني  ٢از سي سال تقريبا كل قاره آفريقا تحت سلطه استعمارگران درآمد
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نه امور بهداشتي و كنترل اپيدمي هاي خطرناك موجود در هم دستيابي به حداقل اطمينان در زمي
با توجه . دستاورد استعمار گسترش و تعميق فقر و وابستگي و فالكت براي آفريقا شد ،آن منطقه بود

به نقش تعيين كننده فقر در افزايش چشمگير جمعيت، چشم اندازهاي سرنوشت آفريقائيان صورت 
% ٥٠ جمعيت آفريقا ١٩٥٠زبان اعداد و ارقام در حاليكه تا سال به . اي ندارد چندان اميدواركننده

 جمعيت اروپا و آفريقا برابر شد پيش بيني هايي كه درباره تحوالت ١٩٨٠جمعيت اروپا بود در سال 
 شده نشان دهنده اين است كه در اين سال تقريبا جمعيت آفريقا سه برابر  ٢٠٢٥جمعيت تا سال 

در كل  ميانگين مرخ رشد جمعيت ١٩٩٥ تا ١٩٩٠ طي سال هاي در. جمعيت اروپا خواهد شد
و برابر كشورهاي % ٢/٠بوده در حاليكه اين نسبت براي كشورهاي اروپايي حدود % ٧/١جهان حدود 

كه جمعيت كودكان زير پانزده سال در  بود از اين نكته با اهميت تر اين است% ٣آفريقايي 
يت است در حاليكه اين نسبت براي توسعه نيافته ها كل جمع% ٢٥كشورهاي توسعه يافته حدود 

 براساس اين دو وضعيت متفاوت بار تكفل اينها هم اختالف زيادي دارد و اين ١باشد يم %٥٠بالغ بر 
گفته مي شود در جوامع برخوردار از رفاه . يكي هم ترجمان تداوم فقر در آفريقا به زباني ديگر است

آنها شده در حاليكه در يك » كميت«فرزندان جايگزين » تكيفي«به تدريج به شكل روز افزوني 
در يك جامعه فقير تعداد . فرزندان است» كميت«جامعه فقير به داليل گوناگون همچنان اولويت با 

بيشتر فرزندان در كوتاه مدت و ميان مدت به عنوان يك منبع درآمد در ساختار توليد سنتي 
صنف هاي بنيادين موجود در كشورهاي توسعه نيافته محسوب مي شود و در بلندمدت به واسطه 

در زمينه يك سيستم گسترده و كارآمد تامين اجتماعي، از ديدگاه فقيران تعداد فرزندان هرچه 
بيشتر باشد گسترده چتر تامين اجتماعي در دوران از كارافتادگي را افزايش مي دهد بنابراين به 

ه گرايش به تعداد بيشتر فرزندان مادام كه فقر وجود دارد اعتبار اين دو ويژگي مهم گفته مي شود ك
و جامعه توسعه نيافته از امكانات كافي در زمينه ايجاد يك نظام پيشرفته وكارآمد تامين اجتماعي 

 .برخوردار نيست تداوم خواهدداشت
 

 آيا توسعه نيافتگي صرفا ريشه در رشد باالي جمعيت دارد؟
دگي مالحظه مي گردد كه نمي توان گفت چون كشورهاي  براساس آنچه كه آمد به سا-١

برعكس بايد گفت به واسطه فقر و نابرابري در توسعه نيافته رشد جمعيت زيادي دارند فقيرند بلكه 
براساس آمارهاي موجود . عرصه هاي بين المللي و ملي سطح زندگي در اين كشورها چنين است

ناهنجارترين شكل نابرابري در عرصه بين المللي قابل عالوه بر نابرابري هاي موجود در سطح ملي 
 در ٢١مشاهده است براي مثال در حاليكه بيش از سه چهارم جمعيت جهان در آستانه قرن 

 درصد منابع موجود در جهان توسط توسعه يافته ٨٠كشورهاي توسعه نيافته تمركز دارند بيش از 

                                                      
 . ٣٨ندي، در تدارك قرن بيست و يكم، ص  پال، ك- ١



 ن و اقتصاديموسسه مطالعات د
٩

هد مصرف سرانه افراد در يك كشور توسعه عمل آمده نشان مي د ها مصرف مي شود محاسبات به
   ١.يافته به طور متوسط بيش از شانزده برابر مصرف سرانه در كشورهاي توسعه نيافته است

 در شرايط كنوني مساله جمعيت براي كشورهاي توسعه نيافته فقط جنبه اقتصادي ندارد -٢
وسعه كه راه نجات كشورهاي نظريه هاي نوسازي ت. بلكه تبديل به يك پديده چندوجهي شده است

عقب مانده را تقليد از كشورهاي پيشرفته معرفي مي كنند به اعتبار نكاتي از اين قبيل مورد انتقاد 
وسيع قرار گرفتند زيرا تحوالت مربوط به نوع مسايل و محدوديت ها و تنگناها در برابر امكانات واقعا 

واقعيت است كه براي اين كشورها حتي اگر موجود در كشورهاي توسعه نيافته نشان دهنده اين 
بخواهند از گذشته كشورهاي صنعتي تقليد كنند امروز ديگر چنين امكاني وجود ندارد يعني كساني 

بسياري از موقعيت ها و فرصت هايي  (Late Comers)كه ديرتر در وادي توسعه قدم گذاشتند 
ن تا حدودي زيادي از بين رفته و در كه درگذشته براي كشورهاي صنعتي وجود داشته براي ايشا

براي مثال در دورانيكه انفجار . بي سابقه اي جايگزين شده اند ازاي آن محدوديت هاي شكننده و
جمعيت در اروپا شكل گرفت مالتوس از موضعي تعرضي و نسبتا گستاخانه، صراحتا توانست بگويد 

كلي نظام  ثروتمندان و اغنيا و به طور و منظور وي اين بود كه» فقرا مسؤول فقر خويشتن هستند«
اجتماعي كوچك ترين مسؤوليتي در قبال فقر، فقرا ندارند در حاليكه امروز براي كشورهاي توسعه 
نيافته حتي اگر در درون ذهنخود بخواهند چنين بي اعتنايي را روا بدارند در عمل چنين امكاني 

ه وضعيت فقرا چه از نظر داخلي و چه از نظر بين وجود ندارد و پايداري چنين دولت هاي بي اعتنا ب
پذير است حتي تا اواسط قرن بيستم  المللي در شرايط امروز صرفا براي مدت بسيار محدودي امكان

براي كشورهاي توسعه نيافته براساس الگوهاي سنتي سيستم توليدي چنين تصوري وجود داشت 
اهند داشت و بنابراين سخت گيري  جامعه خوكه افزايش جمعيت صرفا بازتاب هاي اقتصادي براي

اي معطوف به كنترل جمعيت از سوي رهبران نهضت هاي آزادي بخش در جهان سوم نوعي ه
جمله مشهور مائو در اين زمينه كانون يكي از جنجالي ترين . مدآ توطئع امپرياليستي به حساب مي

» شتر و دو دست براي توليد بيشتريك دهان براي مصرف بي«: بحث ها در طي دهه هاي گذشته بود
با اين شعار و با اين ادعا كه توانايي توليد دو دست از ميزان مصرف يك دهان كمتر است مائو هم 

نيمه اول قرن بيستم در كشورهاي توسعه نيافته سياست هاي مانند بسياري از رهبران انقالب 
ه تغييراتي كه در شرايط جهان در كنترل جمعيت را دسيسه استعماري تلقي مي كرد اما به واسط

عرصه هاي مختلف اتفاق افتاده بود و شرايط انفجار جمعيت را براي كشورهاي توسعه نيافته نسبت 
به دوراني كه كشورهاي صنعتي با آن روبرو شدند به كلي متفاوت كرده بود به زودي رهبران انقالبي 

ديد مساله بسيار فراتر از جنبه اقتصادي صرف است و امروز شهروندان درك كردند كه در شرايط ج
به هيچ وجه خود را به تنهايي مسوول فقر خويش به حساب نمي آورند و يكي از اركان مشروعيت 
حكومت ها در دوران فعلي نحوه توانايي آنها در پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي 

، در سطح وسيعي از »آگاهي«به دليل ظهور عنصر . دي شهروندان استدر كنار نيازهاي اقتصا
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جمعيت در خالل مبارزات آزاديبخش كه الزمه بسيج مردم برعليه استعمار و دست نشاندگان آن 
است انتظارات و توقعات افراد از سيستم حكومتي جديد به طرز بي سابقه اي نسبت به تجربه 

 شرايط كنوني مردم از حكومت ها مي خواهند كه به جاي در. كشورهاي صنعتي متحول شده است
، »بهداشت و تندرستي«، به جاي انواع بيماري ها »آموزش«، به جاي جهل و بي سوادي »رفاه«فقر 

و به جاي بي خانمان » اشتغال«، به جاي بيكاري »زيبايي محيط زيست«به جاي ويراني و تباهي 
 .را جايگزين كنند» مسكن«

ه مساله جمعيت را براي كشورهاي توسعه نيافته شدت بخشيده اوال اين است كه تحول ديگري ك
در حاليكه فرصت ها و امكانات موجود در سطح بين المللي نسبت به تجربه كشورهاي صنعتي بسيار 
كمتر شده افزايش انفجارآميز جمعيت در زماني اتفاق افتاده كه توليد ملي افزايش معني داري نشان 

هروندان انتظارات بي سابقه اي از دولت ها دارند كه تامين آنها نيازمند آزادسازي منابع نمي دهد، ش
عظيمي است كه كشورهاي توسعه نيافته از آن برخورداري ناچيزي دارند از طرف ديگر به هر ميزان 

ميز كه اين موج بي پايان خواسته ها برآورده نشود پيامدهاي آن از طريق افزايش روند رشد انفجارآ
 ٩٠ انتشار يافته، ساالنه ١٩٩٤جمعيت مساله را پيچيده تر مي كند براساس آمارهايي كه در سال 

اين افزايش جمعيت مربوط به كشورهاي % ٩٧ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده مي شود كه 
  ١.توسعه نيافته است

 ميليارد آن در ٢/١  ميليون نفر بوده كه٦٠٠ ميليارد و ٥ جمعيت جهان در حدود ١٩٩٤در سال 
در حاليكه يك زن در .  ميليارد آن در كشورهاي توسعه نيافته است٤/٤كشورهاي توسعه يافته و 

 كودك به دنيا مي آورد اين ٧/١كشورهاي توسعه يافته صنعتي به طور متوسط در طول عمر خود 
 را نشان مي دهد  كودك٨ و براي آفريقا ٦/٣نسبت به صورت ميانگين در كشورهاي توسعه نيافته 

بنابراين مالحظه مي شود كه رشد جمعيت در شرايط كنوني مشكالت توسعه نيافتگي را تشديد و 
در عين حال همچنان اين مساله موضوعيت دارد كه اگر . چشم اندازهاي توسعه را محدود مي كند

كنوني نيز مشكل نابرابري در عرصه هاي ملي و بين المللي وجود نداشته باشد حتي در شرايط 
 .مشكل جمعيت به هيچ وجه مشكل حاد و پيچيده اي نخواهد بود

اما سوال اين است كه واقعيت هاي موجود چه چيزي را نشان مي دهد؟ در چارچوب واقعيت 
هاي موجود نيروهاي موثر در زمينه كاهش نابرابري ها در عرصه هاي ملي و بين المللي نسبت به 

و آيا اين روند پرشتاب اند؟  ي همچنان تا حدود زيادي بي تفاوتپيامدهاي منفي گسترش نابرابر
افزايش جمعيت را مي توان با بي اعتنايي به واقعيت هاي موجود جهان و تصور و شرايط ايده آلي 

 در روابط ملي و بين المللي به حال خود گذاشت؟

                                                      
رشد جمعيت جهان در كشورهاي در % ٩٥ براي سال هاي آتي نشان داده بود كه حداكثر ١٩٩١ نكته جالب اينست كه برآوردهاي بانك جهاني در سال - ١

در اين زمينه .  رقم تحقق يافته بسي فراتر از پيش بيني هاي مزبور رفته است١٩٩٤ تا ١٩٩١يان سال هاي حال توسعه خواهد بود اما در فاصله كوتاه م
 :نگاه كنيد به

Elizabeth, M.King challenges in Human Development, Finance and Delopment, Sep. ١٩٩١, P. ٩.  
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راي حل مساله واقعيت هاي موجود نمايانگر آن است كه مادام كه يك اراده جدي و موثر ب
نابرابري وجود ندارد يكي از قابل عمل ترين سياست ها كه در عين حال اجتناب ناپذير نيز مي باشد 

كشورهاي انقالبي و تازه از بند استعمار رسته توسعه نيافته . عبارت از كنترل نرخ رشد جمعيت است
فجار جمعيت در كشورهاي با وقوف به اين مساله و محدوديت هاي گسترده اي كه نسبت به دوره ان

صنعتي به آنها تحميل شده يكي بعد از ديگري از مواضع اوليه خود در مورد استعماري دانستن 
گام هاي اوليه بي اعتنايي بيشتري  توصيه هاي كنترل جمعيتي دست كشيده اند و هرقدر كه در

شان واكنش هاي به دليل حادتر شدن مسايل و مشكالت. نسبت به اين مساله نشان داده بودند
شديدتري از خود نشان دادند در اين زمينه شايد افراطي ترين تجربيات مربوط به هندوچين باشد 

با تاكيد بر . كه بي رحمانه ترين و خشونت بارترين شيوه ها براي كنترل جمعيت اعمال كردند
ه برخي از جامعه نابرابري هاي در سطح ملي و بين المللي و با فرض تداوم وضع موجود مطالعاتي ك

شناسان توسعه انجام داده اند به اين نتيجه رسيده است كه هر نوع سرمايه گذاري در زمينه كنترل 
 برابر سودآورتر از هر زمينه ١٥نرخ رشد جمعيت براي يك كشور توسعه نيافته به طور متوسط 

 ١.ديگري براي سرمايه گذاري است
يت شهري به كل جمعيت در كشورهاي توسعه  مساله مهم ديگر روند تحوالت نسبت جمع-٣

در حاليكه در يك كشور توسعه نيافته دگرگوني ساخت جمعيت رابطه بسيار محدودي . نيافته است
با توسعه صنايع شهري دارد و در نتيجه چنين تحولي در اين كشورها دستاوردهاي مربوط به توليد 

شكالت شهرنشيني را به شكل بي سابقه اي با صنعتي را به همراه ندارد اما هزينه ها و مصارف و م
بخش هاي روستايي اين جوامع همچنان با الگوي توليد و مصرف در . خود به همراه آورده است

ه بوده و لذا از حداقل وابستگي برخوردار است در حالي كه در اخصلت خودبسندگي نسبي همر
طه ناچيزي با توانايي هاي داخلي بخش هاي شهري در عين حال كه سطح مصارف بسيار باالست راب

 نسبت جمعيت ١٩٨٠براساس آمارهاي موجود در حاليكه در سال . داشته و بسيار وابسته است
روستايي بوده در % ٧٣شهري و % ٢٧شهري و روستايي در كل كشورهاي توسعه نيافته به ترتيب 

ن نسبت در سال رسيده و پيش بيني مي شود اي% ٦٨و % ٣٢ نسبت هاي مزبور به ١٩٨٥سال 
برآوردهاي موجود نشان مي دهد اين . برسد% ٤٣و % ٥٧ به ٢٠٢٥و در سال % ٦٠و % ٤٠ به ٢٠٠٠

ميانگين در ميان مناطق و كشورهاي مختلف به صورت نامناسبي توزيع شده مثال در حاليكه در 
ستاها در رو% ٤٧كل جمعيت در شهرها و % ٥٣، ٢٠٢٥آسيا پيش بيني مي شود اين نسبت در سال 

شهري % ٨٥روستايي و در آمريكاي التين % ٤٢شهري در برابر % ٥٧باشند اين نسبت براي آفريقا 
در حاليكه از زمان انقالب صنعتي تاكنون همواره پرجمعيت ترين . روستايي است% ١٥در برابر 

كه  كالن شهر ٢٠شهرها در كشورهاي صنعتي بوده اند پيش بيني مي شود تا پايان قرن حاضر از 
 شهر متعلق به كشورهاي توسعه نيافته خواهند بود در اين ١٧ ميليون دارند ١١جمعيتي باالي 

                                                      
 ١٠٠يكل ليپتون تصريح مي كند كه اضافه درآمد سرانه اي كه در كشورهاي فقير با صرف  وي با استناد به تحقيق ما٥٣گلد تورپ، منبع پيشين، ص  - ١

 دالر در جاي ديگر به دست ١٠٠ برابر اضافه درآمدي است كه با سرمايه گذاري اين ١٥دالر براي جلوگيري از تولد هر كودك حاصل خواهد شد حداقل 
 . خواهد آمد
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 ٦/٢٣ ميليون نفر، سائوپولو با ٤/٢٤دوره بزرگترين، شهرهاي جهان عبارتند از مكزيكوسيتي، با 
 ١.ليون نفر مي٧/١٤ ميليون نفر و شانگهاي با ١٤/١٥ ميليون نفر، بمبئي با ١٦ميليون نفر، كلكته با 

 مساله بعدي وضعيت كشورها از نظر تراكم جمعيت است در حالي كه از انقالب صنعتي به -٤
بعد ميان شدت صنعتي شدن و شدت تراكم جمعيت رابطه معني داري وجود داشت اين رابطه از 

 ميزان تراكم جمعيت در ١٩٩٤ به بعد مرتبا كمتر شده به طوري كه در سال ٢٠ قرن ٥٠دهه 
 نفر ٩٣٩در اين سال در بنگالدش .  برابر آمريكا بوده است٣٠ برابر ژاپن و بيش از ٣دش تقريبا بنگال

 نفر براي هند ٣١٧در هر كيلومتر مربع به طور متوسط زندگي مي كردند اين نسبت براي ژاپن 
  و براي روسيه٢٨ براي آمريكا ١٠٨ نفر براي نيجريه ١٢٨ براي چين ١٦٥ نفر براي پاكستان ٣٠٩
 ٢. نفر در كيلومتر مربع بود٩

 در جمع بندي مسايل جمعيت و توسعه بايد اين نكته نيز مورد توجه قرار بگيرد كه با توجه -٥
به خصلت چندوجهي عوامل موثر بر رشد جمعيت هدف اصلي يك استراتژيك كنترل جمعيتي نبايد 

ين بردن فقر، نابرابري، بيكاري فقط به كاهش نرخ رشد جمعيت اكتفا كند بلكه بايد در كنار آن از ب
و فراهم كردن حداقل نيازهاي اساسي به خصوص امكانات آموزشي، بهداشتي، مسكن و تغذيه را نيز 

 .در دستور كار قرار دهد
دارد كه مهمترين آنها رابطه معني دار فقر با افزايش  داليل متعددي براي اين مساله وجود
بوط به تامين حداقل نيازهاي اساسي حل نشود مشكل جمعيت است به طوري كه اگر مشكالت مر

 .جمعيت با سياست هاي كنترلي به تنهايي به هيچ وجه حل نخواهد شد
كه به تعبير جمعيت شناسان دو نيروي محركه براي رشد   نكته بسيار مهم ديگر اين است-٦

 .دجمعيت وجود دارد كه علي رغم اهميت فوق العاده آنها مخفي و غيرآشكار هستن
 به دليل رابطه روند نرخ اجتماعي و اقتصادي است، نكته اول رابطه زاد و ولد با نهادهاي سياسي

. زاد و ولد با نحوه كاركرد اين نهادها سياست هاي كنترل جمعيت در كوتاه مدت جواب نخواهد داد
 .بلكه بايد در طي يك فرايند ميان مدت مساله را در نظر گرفت

عيت است در يك ساخت سني جمعيتي كه ميانه سني جمعيتي مثال نكته دوم ساخت سني جم
 سال زمان ٥٠ سال قرار دارد محاسبات نشان مي دهد براي تثبيت نرخ رشد جمعيت حداقل ٢٠زير 

 سال تاثير ٣٠ تا ٢٠مورد ديگر در اين زمينه اين است كه افت نرخ باروري تا زمان بين . نياز است
ارد بنابراين گرچه سخت گيري هاي معطوف به كنترل جمعيت چنداني روي حجم نيروي كار ند

الزم است اما در بردارنده شرط كفايت نيست و شرط كافي عبارت از رفع فقر و نابرابري و افزايش 
 ٣. آگاهي و دانش است

هاي ارزشي در جوامع   بايد توجه داشت كه متفاوت بودند شرايط اقتصادي، اجتماعي و نظام-٧
 تفاوت ميان اقشار مختلف و مناطق گوناگون در يك كشور موجب مي شود گوناگون و حتي

                                                      
 . ٤٢كم، ص  پال كندي، در تدارك قرن بيست و ي- ١
 . ٣، ص ١٨/٢/١٣٧٣ به نقل از ضميمه اطالعات ١٩٩٤دهلي نو، گزارش سال -اداره بررسي جمعيت جهان، هند - ٢
 . ١٠٩، ترجمه احمد خزاعي، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ص )مجموعه نويسندگان( اشتغال در جهان سوم - ٣
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اثرگذاري سياست هاي كنترل جمعيت برحسب هنجارهاي باروري در اين جوامع به كلي ناهمگون 
باشند بنابراين روش هاي اجرايي يكسان و متحدالشكل در جوامع مختلف ناكارآمد خواهند بود يك 

ه را از مسايل كشورهاي توسعه يافته متفاوت مي كند  توسعه نيافتمثال در اين زمينه كه مسايل
دگرگوني هاي مربوط به ساخت سني جمعيت در كشورهاي توسعه يافته است كه عبارت از افزايش 

 تا ١٠ در كل جهان بين ١٩٠٠براساس آمارهاي موجود در سال .  سال است٦٥تعداد افراد باالي 
در آن دوره رقمي كمتر از يك ور زندگي مي كردند اين نسبت  ميليون فرد باالتر از سن مزب١٧

 در سطح كل جهان تعداد اينگونه ١٩٩٢در سال . درصد كل جمعيت جهان را شامل مي شده است
از كل جمعيت را شامل % ٢/٦، ٩٢اين تعداد افراد در سال .  ميليون نفر رسيده است٣١٢افراد به 

 اين نسبت براي ١٩٩٠ا نشان مي دهد در حاليكه در سال مي شدند كه درواقع ميانگين كل جهان ر
جمعيت، براي بعضي كشورها مثل نروژ و سوئد به رقمي حدود % ٣فقيرترين كشورهاي آفريقايي 

 تعداد اينگونه افراد ٢٠٢٥پيش بيني شده در سال .  كل جمعيت رسيده استد درص٥/١٨ تا ٥/١٦
از كل جمعيت را شامل مي % ٢٠ در مجموعه حدود  ميليارد نفر برسد كه٥/٢در سطح كل جهان به 

 درصد كل جمعيت خواهد ٤٥ تا ٤٠اين نسبت براي كشورهاي توسعه يافته صنعتي به حدود . شود
 با توجه به تفاوت شرايط، نيازها و مسائل اين گروه از جمعيت تحوالت معني داري در جهت ١.رسيد

ن اعتبار به وقوع خواهد پيوست و باالخره بايد توجه گيري هاي بسياري از علوم و تكنولوژي ها به اي
در كشورهاي توسعه نيافته، عالوه بر آنكه مديريت توسعه را با چنين » بحران جمعيت«داشت كه 

جنگ «فضاي پيچيده اي از مسايل روبرو ساخته، در حال حاضر به يكي از كانون هاي محوري
. ي برعليه كشورهاي ضعيف نيز تبديل شده است، ناجوانمردانه اي از سوي كشورهاي صنعت»رواني

بنا به روايت پال كندي، انفجار جمعيت در كشورهاي در حال توسعه و به دنبال آن بهره برداري 
تعداد بيشتري از مردم از منابع طبيعي اطراف موجب دست اندازي به جنگل ها، تاالب ها و مناطق 

 .مرتعي شده است
كارخانه هاي جديد، . ي ديگر، اين فشار را تشديد كرده استصنعتي شدن بيشتر آسيا و جاها

ها، فرودگاه ها و مجتمع مسكوني نه تنها مقدار زمين طبيعي را كاهش  واحدهاي مونتاژ شبكه راه
بيل و كاميون بيشتر، زيرساخت  بيشتر به خصوص الكتريسيته، اتوممي دهد بلكه تقاضا براي انرژي

بندي، سيمان، فوالد، سنگ هاي معدني و نظاير آن را بوجود مي آورد ها، مواد غذايي، كاغذ و بسته 
ف وي ار اين در حالي است كه بنا به اعت٢؟!نجامدا به تخريب بيشتر محيط زيست مي اكه همه اينه

جمعيت جهان برابر با يك چهارم كل توليد ساالنه جهان % ٤مصرف نفت در اياالت متحده آمريكا با 
 ميليارد ٣/٦ اياالت متحده ١٩٨٩در سال . ي كه پال كندي ارائه كرده استبراساس آمارهاي. است

 برابر مصرف بريتانيا يا كانادا و صدها برابر مصرف اغلب ١٠بشكه نفت مصرف كرده است كه 
يك كودك آمريكايي به طور متوسط دو برابر يك كودك سوئدي، سه . كشورهاي جهان سوم است

 برابر يك كانادايي يا ٢٨٠ برابر يك هندي و ٣٥ابر يك برزيلي، برابر يك ايتاليايي، سيزده بر
                                                      

١ - Sientific American, April ١٩٩٣.  
 . ١٤٢دي، همان، ص  پال كن- ٢
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وي در ادامه بحث تصريح كرده است كه هر كس ! رساند هائيتيايي به محيط زيست آسيب مي
 ١؟!وجدان داشته باشد نمي تواند با اين آمار به راحتي برخورد كند

نشر دي ا كسيد % ٩٠ از در اين حال كه مطالعات تخصصي به روشني نشان داده است كه بيش
در سطح جهان كه به مصرف انرژي و ساير فعاليت هاي انساني مربوط مي شود از  (CO٢)كربن 

 ٢.طريق سوزاندن سوخت هاي فسيلي در منطقه شمالي زمين ناشي مي شود
كه حاصل  CO٢ ميليون تن ٢٠در ادامه همين مطالعه مورد بررسي آمده است كه به نسبت 

نيز از  CO٢ ميليون تن ٥ سوخت هاي فسيلي در كشورهاي صنعتي است حدود مصرف جنون آميز
از اين ميزان به قطع % ٨٠ متصاعد مي شود كه تقريبا Bio Massطريق جنگل ها و ساير اجزاء 

در حاليكه شواهد تجربي بي شمار . درختان جنگلي در كشورهاي در حال توسعه باز مي گردد
 هاي حاصل از قطع درختان جنگلي در كشورهاي در حال توسعه نمايانگر آنستكه بخش اعظم چوب

براي مثال آمارهاي موجود نمايانگر آنستكه ژاپن عمده ترين . عمال راهي كشورهاي صنعتي مي شود
معادل ( ميليون تن چوب ١٥مصرف كننده چوب در سطح جهاني مي باشد و همه ساله در حدود 

 .ين مي نمايدرا از خارج تام) مصرف ساليانه خود% ٦٠
كل رقم مربوط به بازار جهاني چوب را تشكيل مي دهد، بنابراين ژاپن يكي از % ٤٠اين ميزان 

 اما علي رغم اين واقعيت ها ٣.عمده ترين كشورهايي است كه باعث نابودي جنگل ها مي شود
ت را كشورهاي صنعتي در كنفرانس بين المللي محيط زيست در ريودوژانيرو برزيل بيشترين حمال

متوجه كشورهاي توسعه نيافته كرده بودند و مدعي بودند كه دو سوم افزايش توليد گاز دي اكسيد 
 ٤.كربن ناشي از افزايش جمعيت است

با توجه به اين واقعيت كه شرايط بسيار نابرابر قدرت اطالع رساني و جريان سازي بين المللي 
ر كشور توسعه نيافته اي مي بايست خود را كشورهاي صنعتي و كشورهاي توسعه نيافته، لزوما ه

براي رويارويي عالمانه با اين جنگ رواني ناجوانمردانه نيز آماده سازد زيرا در اين چارچوب نه تنها 
سخني از انبوه جنايات و استثمار دوران استعماري تاكنون بحثي به ميان نمي آيد بلكه گويي جهان 

 ؟!خدمتي هم داشته است توسعه نيافته كم
همانگونه كه مالحظه گرديد بحران توسعه نيافتگي و فقرساختاري در كشورهاي توسعه نيافته 
بيش از آنكه معلول رشد باالي جمعيت در اين كشورها باشد علت اين امر است و شواهد تجربي در 

 بين ابعاد گوناگون نمايانگر اين واقعيت كه اين مساله نابرابري و بي عدالتي در عرصه هاي ملي و
در اين ميان . المللي است كه منشا ناهنجاري هاي گوناگون از جمله رشد بي رويه جمعيت مي شود

در كنار انواع نارسايي هايي كه در كشورهاي توسعه نيافته در هر يك از حوزه هاي فرهنگي، 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي وجود دارد مي بايست نقش تعيين كننده عوامل محدودكننده بين 

                                                      
 .٥١ پال كندي، همان، ص - ١

٢ -Udo, E.Simonis and Ernest, u.vonweiz sacker, (Global-Environmental problem), Economics, vol. ١٩٩٠ ,٤٢, P. 
٤٢. 
 . ٢٩١ و ٢٩٠، سفارت جمهوري اسالمي ايران، توكيو، ص ١٣٧١، مهر ٨ مجموعه گزارشات تحوالت ژاپن، جلد - ٣
 .٢٥ كنفرانس بين المللي محيط زيست در ريو، نوشته احمد لواساني، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، وزارت امور خارجه، ص - ٤



 ن و اقتصاديموسسه مطالعات د
١٥

لمللي را نيز مورد توجه قرار داد و بنابراين هرگونه تالش براي مهار بحران جمعيت در پهنه جهاني ا
نمي تواند جدا از سمت گيري هاي معطوف به برقراري يك نظام عادالنه در سطوح ملي و بين 

در اين چارچوب گرچه شناخت و آگاهي نسبت به تجربيات كشورهاي صنعتي و نحوه . المللي باشد
رخورد آنها با مساله بحران انفجار جمعيت الزم است و مي تواند در بردارنده ايده هايي براي انديشه ب

در بر ندارد و ما لزوما مي بايست از موضع و تفكر باشد اما به هيچ وجه شرط كفايت مساله را 
لي مستقل و با لحاظ كردن كليه ويژگي هاي ارزشي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي خود راه ح

مناسب در اين زمينه را جستجو نماييم اما در هر حال مي بايست به اين نكته محوري توجه داشته 
در » مؤمنين«، نعمتي انحصاري است كه خداوند فقط براي خودش، رسولش و »عزت«باشيم كه 

ه شم اندازهاي موجود در زمينبنابراين اگر افزايش نفوس مسلمين با اطمينان از چ. نظر گرفته است
مكان پذيري تحقق نسبي آن است، امري بالاشكال بلكه ضروري است و در غير اينصورت نيازمند ا

تأمل و انديشه هاي عالمانه است كه مي بايست با جديت در دستور كار همه نهادهاي توليدكننده 
لمانه انديشه عالمانه است كه مي بايست با جديت در دستور كار همه نهادهاي توليدكننده انديشه عا

در اين سرزمين قرار گيرد و در آن صورت مي توان اميدوار بود كه يك وجه مهم از لوازم تدوين يك 
 . استراتژي واقع بينانه توسعه فراهم گشته است

 
 


