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 چکیده
 ارزیابی در ،آن هایتحول ةدرج و اجتماعی هایویژگی ملی، مختصات به توجه با جمعیت عامل

 توجه ،کشور هر کالن یها یزیر برنامه در بنابراین، است؛ رمؤث کشورها سیاسی قدرت و یتامن

 ؛است جهانی( و یا منطقه ملی، محلی، یها اسیمق )در اقدامی هر اساس ،جمعیتی یها داده به

 ،یرسان خدمات رفاهی، آموزشی، مسائلبر  ،جمعیتی ساختار توازن نبود یا وجود ،مثال برای

 این هدف .گذاردمی تأثیر کالن و خرد سطوح رد رکشو امنیتی هایموضوع ،طورکلیهب و بیکاری

 به توجه با ایران یاسالم جمهوری امنیتی محیط یها تیظرف و ها بیآس بررسی پژوهش،

 ،آن هایتحول و جمعیت مسئلة بهتر درک با ،رهگذر این از تا است جمعیت ساختاری هایتغییر

 و... جمعیت سنی هرم هایتغییر ،جمعیت عیتوز جمعیت، افزایش یا کاهش موضوع جمله از

 زمینه این در تر قیدق یزیر برنامه به و آورد دست به امنیتی مسائل از بیشتری شناخت بتوان

 بر ثیریأت هچ ،جمعیت ساختاری هایتغییر هک است آن پژوهش این بنیادی پرسش .پرداخت

 از ،موضوع این بررسی برای .ردگذا می یالملل نیب و یا منطقه ملی، مقیاس در کشور امنیت

 ابعاد و است امنیتی یها یبررس در نوین چوبیچار که شد استفاده بوزان باری نظری رهیافت

 نشان نتایج .کند یم یابیارز را یاجتماع و یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،ینظام ،یاسیس مختلف

 نابرابر عیتوز رینظ یابعاد که است یشناخت تیجمع دیجد نظام ةتجرب درحال کشور دهد یم

 خانواده، هایرییتغ ،یسالخوردگ ،یسن ساختار انتقال ،عیسر ینیشهرنش ،مهاجرت ،تیجمع

 د.ردا همراهبه ایران امنیت بررا  و... ستیز طیمح بیتخر ،ینابرابر و فقر ،یتیجنس ینابرابر

 

 .بوزان ةینظر مقیاس، جمعیت، ،ایران ،امنیت :هاکلیدواژه

  

                                                                                                                                                                              
  Email: afshin_mottaghi@yahoo.com 09125984416نویسندة مسئول: * 
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 مقدمه
 بر جهانی نظام ساختاری هایتحول و دوقطبی نظام فروپاشی المللی،بین بحران و جنگ چون اموری گذاریتأثیر تبیین
 ریتأث جهان یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع مسائل بر آهستگیبه که است وقایعی توضیح از تر ساده ،یالملل نیب و ملی امنیت

 در ها چالش نیتر مهم از یکی امروزه که موضوعی است. جمعیتی ساختاری هایتحول ،هاموضوع این از یکی .دنگذار یم
 مهاجرت، ،یتیجنس و یسن عیتوز رشد، رینظ یتیجمع مختصات و ساختار سویک از .رود یم شمارهب ها دولت تیامن ةعرص
 در ...و یانرژ ةیرو یب مصرف ،منابع اتالف ،کیتراف ،ستیز طیمح یآلودگ ،یاجتماع خدمات ینابرابر ،ینینش هیحاش

 روابط و جهانی تیامن ةحوز وارد هاموضوع همین دیگر سوی از و است کنندهنییتع یمل کالن یها یگذاراستیس
 طور به جمعیتی هایموضوع ،کلیطور به .اندکرده ایجاد ها دولت فراروی را ییها چالش ،جدیطور به و اند شده الملل نیب

 و المللیبین و ملی تیامن تیتقو ای فیتضع در و هستند امنیتی مسائل با ناگسستنی پیوندی در ،غیرمستقیم یا مستقیم
 به توجه با جمعیت .دارند ییبسزا تیاهم ،خارجی و داخلی سطوح در ها دولت یتیامن یها استیس به ساختاردهی همچنین

 عنوانبه کشور قدرت و امنیت ارزیابی در ،جمعیتی هایتحول ةدرج و اجتماعی مختصات ملی، هایصفت و هاویژگی
 اقدام و ریزیبرنامه هرنوع اساس ،جمعیتی یها داده به توجه ،کالن ریزیبرنامه در ،اساسراینب .است مطرح مؤثر عاملی

 آموزشی، مسائل بر ،جمعیت ساختار داشتن یا نداشتن  توازن ،مثال رایب ؛است جهانی و ای همنطق ملی، محلی، سطوح در
 این وجود با .گذاردمی ریتأث کشور یک کالن و خرد حسط در امنیتی سائلم ،کلیطور به و بیکاری رسانی،خدمات رفاهی،

 یبرا مستقل یریمتغ و عامل تیجمع اینکهدلیل  به و امنیتی مسائل و جمعیت یساختار هایتحول میان راهبردی پیوند
 در ایران اسالمی جمهوری امنیتی مسائل یها تیظرف و ها بیآس ،حاضر پژوهش ؛دشومی قلمداد نوین یتیامن یرخدادها

 و کنش از یندیابر ،دولت هر یتیامن طیمح .کندمی بررسی جمعیت ساختاری هایتغییر از تأثرم را خارجی و داخلی محیط
 ،حکومت ساختار شامل ،داخلی محیط هایاقتضا و شرایط .است یخارج طیمح شرایط و یداخل طیمح یرهایمتغ واکنش
 و کیژئواستراتژ -کیتیژئوپل تیوضع ،یاسیس مختلف یها گروه تیفعال ،یاجتماع یها یبندصورت قدرت، عیتوز یا تمرکز

 آنارشی قدرت، ساختار شامل نیز یخارج طیمح هایاقتضا .شود یم ها ارزش و یدئولوژیا قدرت، یها مؤلفه ،کیاکونومژئو
 امنیتی یها طیمح در بندیتقسیم این وجود با .دشو یم یامنطقه یها رقابت و یحاتیتسل ةمسابق ،فناوری ،یجهان نظم یا

 امنیتی نگرش در را ییها فرصت و ها چالش چه ،جمعیت ساختاری هایتغییر که است این اصلی پرسش ،هاکشور
 ؟دکنن یم ایجاد خارجی و داخلی محیط در ایران اسالمی جمهوری

 هایتغییر دلیلبه که شودمی بررسی فرضیه این ،تحلیلی -توصیفی روشی از گیریبهره و آماری منابع به رجوع با 
 ،یتیجنس ینابرابر ،یسالخوردگ مهاجرت، ،جمعیت نابرابر عیتوز جمعیت، افزایش یا کاهش) کشور تجمعی یساختار

 1بوزان باری نظری رهیافت از ،منظوربدین .است جدی هایتغییر درحال ایران امنیتی محیط ،و...( ستیز طیمح بیتخر
 و یطیمحستیز ،یاقتصاد ،ینظام ،یاسیس مختلف ابعاد و است امنیتی یها یبررس در نوین چارچوبی کهشد  استفاده
 ی،سشناجامعه ی،سشناجمعیت اقتصاد، مختلف علوم در یمتعدد یهافرایند .دکن یم مطرح را تیامن یاجتماع

 توانمی را تیجمع و نددار طارتبا تیجمع ةمقول با ...و آموزش ،ستیز طیمح ،ایجغراف درمان، و بهداشت ،یشناس ستیز
 رفاه، ای فقر ،(مهارت و سواد) آموزش سطح سن، ت،یجنس ب،یترک و تعداد) مختلف یها جنبه از رگذاریتأث یعامل عنوان به

 از و دکننمی بررسی هادیدگاه این از را جمعیتی یها مشخصه حاضر ةمقال حال،این با کرد. یبررس (...و اشتغال مسکن،
 ،جمعیتی ساختار هایتحول امنیتی، نگرشی با بلکه ؛شودنمی گیریبهره تحلیلی چنین راستای در نیز آماری یها داده
  .دشو یم بررسی آن از ناشی یها چالش و ها تیظرف

 

 پژوهش روش
 هایپژوهش ةزمر در روش لحاظ از و است یکاربرد -یادیبن هایقیتحق جزء ،تیماه و هدف ةجنب از حاضر پژوهش

                                                                                                                                                                              
1. Barry Buzan 
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 و یاسناد ،یا کتابخانه هایهمطالع قیطر از ازین مورد اطالعات و است یلیتحل -یفیتوص کارروش  ؛ردیگ یم قرار یفیک
 است. شده یگردآور ها آمارنامه به مراجعه نیز
 

 نظری مبانی
 یبرا آن از قبولقابل یفیتعراما  ،دارد امور تبیین در ای هویژ جایگاه و است استیس در یاصل میمفاه از یکی تیامن

 تحول در دارد. خود سر پشت را امنیت مفهوم که است تاریخی تحول از ناشی ،قطعیت نبود این ندارد. وجود همگان
 در ،رواین از است. شده تیامن تعاریف و پارادایمی رویکردهای در تحول موجب ،یجهان نظام هایتحول ،امنیت مفهومی

 توافق مورد امنیتی یها یبررس در که کرد فهرست را یاصول وضوح،به توان ینم امنیت مفهوم کارگیریهب و شناخت مقام
 د.نباش

 
 امنیت تعریف .1

 ای یذهن یفلسف و یشناختروان حالت به که بردند کارهب 2وسیالکرت و 1سرویس را تیامن ةواژ بارنخستین ،یاسیس تفکر در
 میالدی 18 و 17 نوقر در .کرد پیدا یاسیس یمفهوم ،روم خیتار در بعدها و شد اطالق اندوه از آزادشدن یدرون احساس

 ،امانت) بود معناهم یهمگان ریخ و یعموم رفاه ،یاجتماع رفاه ةتوسع با که شد تبدیل یهنجار یمفهوم به تیامن نیز
 گردد یمباز سرد جنگ آغاز به حداکثر ،امنیت مختلف ابعاد یواکاو و ینظر کاوش ،قدمت نیا رغمبه (.146 :1390

 ای هواژ ؛است «ترس بدون» یامعنبه «Sine cura» ةریش از امنیت ةواژ لغوی، نظر از (.75 -74 :1385 )رنجبر،
 داخلی، سیاست در امنیت باشد. کوچک مسائل یا بشریت علیه بزرگ تهدیدهای از ترس شامل است ممکن که منعطف

 که بشر زندگی علیه تهدید جز نیست چیزی هم آن و دارد ترس مفهوم با را معنایی ارتباط بیشترین ،جهانی و ای همنطق
 و آمال نیرپاترید از تیامن ،3مازلو نظر از (.191 :2004 )هاووگ، دهد یم قرار نابودی معرض در را او یا رساندمی آزار او به

 غذا، هوا،) هیاول یازهاین از پس او، یبندتیاولو در است. ییشکوفاخود یسوبه حرکت ابزار و انسان یستیبهز شروط
 .(179 :1390 ،انیمراد) گیرندقرار می یبعد هایتیاولو در ازهاین ریسا و دارد قرار تیامن به ازین ،(پوشاک و مسکن
 ةکنندتضمین منیتا یعنی ؛ابدی یم پیوند انسان موجودیت بقای به و ردیگ یمدربر را زندگی ابعاد تمام ،امنیت عام مفهوم
 امینی، و زاده)چوخاچی دارد مختلفی ابعاد تعدد،م عوامل به بسته و است انسان آرمان نیتر مهم بنابراین، است؛ حیات
 در نقص یا نشدنتأمین درصورت که است معنوی و مادی نیازهای تأمین به منوط ،انسان حیات حفظ (.188 :1389
 ذهن در ،اند شده روهروب تنگنا با که نیازهایی با ارتباط در امنیت به نیاز ،بنابراین ؛شود یم تهدید انسان وجود آن، تأمین
 فرد ها،آن در که است یندهاییافر و ساختارها از برخاسته احساس ،امنیت (.325 :1385 نیا،)حافظ ردیگ یم شکل انسان

 آن از مختلفی یها بیترک امنیت، مرجع با متناسب ،اساسبراین کند. تلقی ماندگار ذهنی، یا عینی گزند هر برابردر را خود
 همچنین (.82 -81 :1390 راد،)کاویانی دنطلب یم ای ویژه تعریف حاکم، پارادایم با متناسب یکهر که شود یم ساخته
 جان سالمت از اطمینان گاهی و اجباری تصرف و تعرض از مصونیت یامعنبه گاهی یعنی ؛استچندالیه  مفهومی ،امنیت

 است. ویژه یهایاقدام مستلزم محیط، در آن یافتنواقعیت که رودشمار میبه استنباطی امری پس .است ناموس و مال و
 سالمت از اطمینان آوردندستهب یا داشتن یعنی ،کشور یک امنیت ؛است جاری نیز کشورها درمورد حکم این

 )مجتهدزاده، ردیگ یم قرار «منافع» چتر زیر آنچه ةهم به نسبت و «موقعیت و اعتبار» درمورد ،«مایملک» و «موجودیت»
 است. انسانی و طبیعی هایهمخاطر از جوامع یا انسان نادر یها ارزش مصونیت معنایبه امنیت، ،کلیطور به (.124 :1381
 ةزیانگ نیتر مهم ،امنیت جویوجست ،بنابراین ؛است بوده ها شرفتیپ تمام زیربنای ،بودنذهنی یا عینی از فارغ امنیت
 (.130 -129 :1389 دیگران، و حاجت )قادری دارد ناگسستنی یپیوند ،انسان هستی ةجوهر با که است انسان

                                                                                                                                                                              
1. Marcus Tullius Cicero 

2. Titus Lucretius 
3. Abraham Maslow 
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 تیامن یبررس در بوزان یبار رویکرد .2

 .است دهیچیپ یمفهوم ،یاجتماع علوم میمفاه سایر مانند نیز امنیت شد مشخص ،تیامن مفهوم هب اجمالی یگاهن در
 در .است هدش آن تیماه یحت ای فیتعر در رییتغ موجب و افزوده آن هایاختالف برنیز  نظری متفاوت یها برداشت

 تیامن ،انهگرایآرمان رویکرد در بود. کشور یک نشدن ینظام دیتهد یامعنبه تیامن گرا واقع دیدگاه از ،یتسن های همطالع
 یناامن چراکه ؛تیامن نه ،بود یناامن اصلی ةنکت ،ییگرا واقع برای .بود المللیبین نهادهای طریق از صلح داجای یامعن به

 سبب یمتعدد عوامل است ممکن .اند آن یپ در ها دولت که است یهدف تیامن و است یاسیس یواحدها ةکننددیتهد همواره
 در ریفراگ یناامن ،لیدلنیهمبه .است یناامن بروز اصلی عوامل جمله از د،ارد یمحور نقش که قدرت ؛دشون یناامن بروز

 و تیتقو راستای در آن سر بر رقابت و کشمکش ،قدرت آوردندستهب یبرا گرانیباز یها کنش ةجینت ،المللنیب استیس
 :1383 ،دیگران و فی)تر است ی(نظام نوع از) یکیزیف دیتهد نبود یامعنبه تیامن و اهدیتهد زدنپس و یخودمختار شیافزا
 تیامن ةکنندنیتضم یروزیپ دارند اعتقاد و سازند یم استوار صلح ةیبرپا را خود یتیامن هایهمطالع انیگرا آرمان اما (،92 -83

 که باورند نیا بر د،یعقا مفهوم از دهاستفا با ،نیهمچن .آیندبرمی فاتحان با مجدد مبارزة درصدد خوردگانشکست رایز نیست؛
 یجهان جنگ انیپا با .(104 :1383 ،یخانعبداهلل) است رییتغ درمعرض همواره زین تیامن مفهوم گر،یباز هر دیعقا در رییتغ با

 ییها یماریب وعیش ،یانرژ دیجد منابع به ازین ت،یجمع رشد ،یاقتصاد یها شرفتیپ یژهوهب یالمللنیب دیجد هایتحول و دوم
 یتیامن دیتهد از یدیجد فیتعر ،بنابراین ؛بودن پذیرامکان تیامن به یسنت نگاه دیگر ،یطیمحستیز هایرییتغ و دزیا مانند
 یکاف گرید ،یسنت کار دستور درمورد اقدام جهت رفتنشیپ» :دکر اظهار زمینه این در (1975) 1نجریسیک .دش یضرور

 مسائل همطراز ،ایدر و فضا از استفاده و تیجمع ست،یز طیمح منابع، ،یانرژ مسائل .اند شده داریپد دیجد موضوعات .ستین
 «دادند یم شکل کیپلماتید کار دستور به یسنت طور به هک اند شده ینیسرزم رقابت و یدئولوژیا ،ینظام تیامن به مربوط

 قدرت کاهش با بخشید. شتاب را مذکور روند آن، از ناشی هایتحول و سرد جنگ فروپاشی .(211 :1385 تر،ینکلی)ل
 جدید، هایهمطالع .شد توجه غیرنظامی هایتهدید مانند یدیگر یها حوزه به ناگزیر امنیت، سنتی هایهمطالع گری تبیین
 این از یکی .کرد ارزیابی را بازیگران تمام امنیت آن، از فراتر و ها دولت غیرنظامی و نظامی هایتهدید از گسترده طیفی
 امنیت ةمسئل با اولیه ةمواجه در بوزان دارد. قرار 2گرایینوواقع مکتب چارچوب در که است بوزان باری رویکرد ،هاهمطالع
 و جامع یفیتعر رشیپذ با تیامن تیماه ،درواقع .باشد توافق همگان مورد که ندارد وجود تیامن از یفیتعر چیه است معتقد
 امنیت سنتی تبیین جایهب که مکتبی ؛نهاد بنا را کپنهاگ مکتب ،3یلددووا و ویور همکاری با او .است تعارض در مانع

 تعریف تهدید از رهایی احساس امنیت اساس،برهمین .پردازد یم امنیت -تهدید براساس آن تبیین به امنیت، -قدرت براساس
 به انیگرا واقع اعتقاد برخالف و یتیامن مفهوم از انگارانه ساده برداشت از انتقاد با بوزان (.135 :1383 خانی،)عبداهلل شود یم

 مورد انهیم یدگاهید اکنون که است معتقد صلح، قیطر از تیامن نیمأت به انیگرا آرمان اعتقاد ای قدرت قیطر از تیامن کسب
 و هاتهدید ،رویکرد این در .(16 -15 :1378 ،)بوزان دهد یجا خود در را صلح و قدرت مفهوم هردو تا است ازین

 قرار امنیتی مسائل جزء اینکه برای اما ،آیند وجودهب غیرنظامی و نظامی مختلف یها نهیزم در است ممکن ها یریپذ بیآس
 باید و باشند داشته مطابقت ،دکن یم متمایز سیاسی صرفاً ةساد مسائل از را ها آن که ای هشدتعریف معیارهای با باید گیرند،

 ؛شوندمی مطرح امنیتی مباحث در مختلفی هایموضوع پس .کرد توجه هاآن به موضوع، یک علیه واقعی یتهدید عنوانبه
 چون یفرامل یها بحران بلکه ؛نیستند نظامی فقط امنیتی هایخطر ،واقعدر (.203 :2004 )هاووگ، نباشند تهدیدکننده اگرچه

 و حال زمان در آوارگان سیل و محیطیزیست هایمعضل مخدر، مواد قاچاق آن، هایتحول و جمعیت سریع رشد تروریسم،
 .دارد یجد ریتأث کشورها امنیتی یها استیس بر ،آینده

 و دهند یم گسترش یطیمحستیز و یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد ،ینظام بعد پنج به را تیامن ابعاد ،همکارانش و بوزان
 ای همسئل تیامن معتقدند -شد یم تصور یواقع و ینیع یامر ،تیامن هاآن در که -نیشیپ یکردهایرو برخالف

                                                                                                                                                                              
1. Henry kissinger 

2. Neorealism 

3. Ole Waver and De Wild 
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 گرانیباز یسو از یمتفاوت یتیامن هایادراک و هابرداشت دارد نامکا .است گرانیباز میتصم بر یمبتن و 1«یناذهاال نیب»
 گریباز کی توسط موضوع کی ساختنیتیامن درمورد گرانید برداشت ،همچنین دهد. یرو  ویژه موضوع یک درمورد لفمخت
 ،مسئله نیا .(137 -136 :1383 ،یخان)عبداهلل دگذارمی ریثأت ها آن پاسخ ةنحو بر تیدرنها برداشت نیا رایز ؛ابدی یم تیاهم

 یگریباز نزد شود،می قلمداد یتیامن یدیتهد یگریباز نزد در موضوع کی که یدرحال یعنی ؛است تیامن یدوراه ای تنگنا
 یمل تیامن هیعل یدیتهد ،یدفاع مقاصد یبرا کشور یک ینظام قدرت شیافزا ،مثال رایب ؛است یعاد ای همسئل گرید

 شود، قلمداد یتیامن ،یموضوع کهنیا یبرا .شوند یم خارج یتیامن کار دستور از مسائل ،بوزان نگرش در .شود یم یتلق رقیب
 از خارج مسئله (ب .ندازدیب خطربه را شهروندان اتیح که باشد یا گونه به دیبا نظر مورد ةمسئل (الف :است الزم اریمع دو

 درمورد بحث یجا هب ،اساسبراین .کرد مهار ای کنترل را آن ،یقانون نیمواز قیطر از نتوان کهامعننیبد ؛باشد موجود نیقوان
 در که است ای هدیپد ،تیامن پس .ردیگ یم شکل یتیامن دیتهد ،آن ةجیدرنت که شود یم توجه یفرایند به ،یتیامن هایدیتهد

 ختپردا یندیافر ییشناسا به باید ،تهدید با مقابله یبرا تالش یجا به خطرافتادن،درصورت به و ردیگ یم لشک فرایند بستر
 :1379 )بوزان، شد یتیامن هایدیتهد یریگ شکل یها نهیزم ایجاد نعما توان یم قیطر نیا از است. دهش آن دیتهد سبب که
 ملی، اجتماعی، فردی، حوسط به امنیت اگرچه یعنی ؛است دولت همچنان امنیتی مرجع و محور ،بوزان رویکرد در .2(15 -12

 کآنارشی نظام وجود با ،همچنین. است ملی امنیت ةمطالع همچنان ،ثقل مرکزاما  ،شود یم تقسیم المللیبین و ای همنطق
 به را بازیگران ریسا امنیت باید ها دولت ،بنابراین ؛است دیگران امنیت مینأت با ارتباط در ها دولت ةهم ملی امنیت ی،المللبین

 ةدامن شدنفراخ مانند ینینو مباحث طرح با بوزان ،کلیطور به .(160 -136 :1383 ،یخانعبداهلل) بشناسند رسمیت
 /یتیامن باالخره و تیامن یفرادولت مرجع ،یاجامعه تیامن ،یتیامن یمعماگونگ ،یگفتار کنش یتیامن های همطالع

 ،بوزان نظر از .(213 :1991 )والت، است برداشته یتیامن /یراهبرد هایهمطالع ةحوز در یمهم یها گام دن،ید یتیرامنیغ
 ،یاقتصاد ،یاسیس یها حوزه در چراکه ؛کافی نیست گریتبیین برای ،گرانیباز یطلبقدرت یا یهمکار و صلح بر دیتأک
 ورذکم ةحوز پنج در تیامن بررسی با ،بنابراین ؛دارد وجود ها دولت نیب یدیشد رقابت ،ینظام و یطیمحستیز ،یتیهو
 .کرد درک را موجود هایتعارض گستردگی توان یم

 
 یتیجمع مسائل شناخت ضرورت و اهمیت .3

 طبیعی محیط یها دهیپد از هریک ،ژئوپلیتیکی لحاظبه و است جغرافیایی فضای و مکان مهمِ عناصر از یکی ،انسانی جمعیت
 فضای و مکان روح ةمثاببه جمعیت داد. قرار دیگر قطب در تنهاییبه را انسان و قطب یک در توان یم را متغیر( یا )ثابت

 اثربخشیاما  ،است مطرح شناسیجمعیت و انسانی جغرافیای مباحث در بیشتر جمعیت، موضوع هرچند .کند یم عمل جغرافیایی
 بررسی مورد یها دهیپد از ،جمعیت هایتحول ماهیت همواره ،جهتاین از د.کر بررسی سیاست ةحوز در توانمی را آن سیاسی

 میزان و گیریجهت و دارد آن راستای در ریزیبرنامه و توسعه با محکمی ارتباط جمعیت طرفی، از است. بوده سیاست در
 در تنها ،آن واقعی وجوداما  است، آن سرزمین ،دولتی هر اصلی بنیان هرچند .شود یم دانسته آن هایویژگی از تابعی ،توسعه
 میراث و اجتماعی یها سازمان و نهادها اقتصادی، ةتوسع دموگرافیک، و زیستی یها یژگیو توزیع، ةنحو مردم، وجود شرایط

 دیگران، و )محمدیان ستا آن تولیدی قدرت و انسانی جمعیت گرو در ،سرزمین یک ةتوسع و شود یم معنا مردم فرهنگی
 شماربه کشور جایگاه بررسی در اصلی عوامل از یکی که است ای هاندازبه جمعیت اهمیت ،ژئوپلیتیکی مباحث در (.85 :1391

 ةتوسع میزان دسترسی، قابل منابع جغرافیایی، وسعت و اندازه موقعیت، بر عالوه ،دولت یک قدرت گیریاندازه در .رودمی
 کشور، ملی فرهنگ و هویت المللی،بین مجامع در نفوذ و دولت دیپلماتیک وضعیت نظامی، هایوریافن و تجهیزات اقتصادی،
  (.101 :1391 )خادم، شود یم دانسته بنیادی ای همؤلف ،کشور آن جمعیت ساختار و اندازه جمعیت،

                                                                                                                                                                              
1. Inter- Subjective 

 ةتجرب است. همچنین، نداختهین خطربه را شهروندان اتیح هنوز ی،تیروند جمع رازی کرد؛ یتلق رانیابرای  یتیای امن مسئله توان ینمرا  تیجمع فقط که است . شایان ذکر2
جمعیت،  سر اینکه رب بحث یجاهب، با توجه به رویکرد بوزان، نیرانابب کرد؛ کنترلآن را  یقانون نیمواز قیطر از توان یم دهد یم نشان تیجمع رشد مهار در زمینة رانیا

 یجاهب .ردیگ یم شکل هافرایند بستر در تیامنهمواره  چراکه توجه کرد؛ ابدی یمنمود  دیتهدعنوان جمعیت به ،آن ةجیدرنت که هاییفرایند اید بهب ی است،تیامن یدیتهد
 .شد یتیامنتهدیدهای  یها نهیزم از ظهور مانع آن پرداخت تا بتوان وجودآمدن هب فرایند ییشناسا به دیبا د،یتهد با مقابله یبرا تالش
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 بسیار آن غیرمؤثر یا مؤثر نقش ایفای و المللبین سیاست ةعرص در دولت موقعیت در ،جمعیت هایویژگی و ترکیب
 مهارت، سواد، سطح به باید ،مورد این در .یکدیگرند ملزوم و الزم جمعیت کیف و کم کهای هگونبه ؛است کنندهتعیین

 تلفیقی استخراجی، یها تیقابل نوسان در ،هنجاری و فرهنگی متغیرهای کنار در عوامل این کرد. اشاره و... رفاه اطالعات،
 ترکیب همچنین و نسلی اقتصادی، جنسی، اجتماعی، قومی، نژادی، مذهبی، گوناگون یها شکاف وجود .ندمؤثر نمادین و

 عنوانبه ملی قدرت .(153 :1386 )قوام، بگذارد بسزایی تأثیر دولت کارکرد و موقعیت در است ممکن ،جمعیت ناهمگون
 یک افراد جمعی هایصفت و هاویژگی گربیان ها آن نیتر مهم از یکی که دارد متعددی یها مؤلفه ،ژئوپلیتیکی مفهومی

پی  آن  کلی و عمومی قدرتبه  جامعه، آن یها ییتوانا برایند از ،کنیمنگاه  ملت البق در قدرت بهوقتی  است. ملت
 از که دارند قدرتی اند،یافته سیاسی سازمان یک شکل و اندداده ملت تشکیل که ییها انسان ةمجموع ،بنابراین ؛بریم می

 که معنوی و مادی یها ییتوانا از ای همجموع یعنی ملی قدرت ،کلیطور به .دیآ یم دستهب ها آن ةشدترکیب قوای برایند
 هانس نظر از (.86 -85 :1391 دیگران، و )محمدیان دارد وجود کشور نام به سیاسی و جغرافیایی واحد یک قلمرو در

 توزیع ارزیابی برای تالش در ،بنابراین دارد؛ تام بستگی آن به ملی قدرت که است عواملی از یکی جمعیت میزان ،مورگنتا
 عوامل، سایر کردنبرابرفرض با چراکه ؛کند یم ایفا مهمی نقش جمعیت رشد روند ینیب شیپ آینده، در قدرت جهانی
 و است ملی قدرت کاهش متضمن الملل،بین ةصحن در رقبایش با مقایسه در ملت یک انسانی نیروی شدید کاهش
 ارتقای راستای در (.225 -223 :1384 )مورگنتا، انجامد یم ملی قدرت افزایش به مشابه شرایط در آن، چشمگیر افزایش

 و یطراح سپس و درازمدت و مدت انیم ،مدت کوتاه در امکانات و ازهاین ینیب شیپ ،کشور جایگاه ةتوسع و ملی قدرت این
 نیتر مهم از یکی ،یتیجمع مسائل شناخت .ستا ضروری ازهاین آن نیتأم درجهت یاجتماع و یاقتصاد یها برنامه یاجرا

 از یعنی ،تیجمع به مربوط هایتحول یبرمبنا یزیربرنامه .است کشور کالن یزیرهبرنام این یراستا در ابزارها
 فراهم را آن به دنیرس که یلیوسا و ها راه ساختن و افتنی و ندهیآ مطلوب تیوضع یطراح ای کردنتجسم ،دنیشیاند شیپ

 یساختار هایتحول از یقیدق شناخت که بود خواهد موفق یزمان ،یا برنامه چنین گمان بی (.107 :1383 ،انیرضائ) سازد
 نیب روابط و باشد داشته وجود ندهیآ و حال گذشته، در تیجمع هایحرکت و مشخصات ،تیوضع تعداد، شامل تیجمع
 رشد، مانند یتیجمع یپارامترها ،درمجموع شود. گرفته درنظر یاقتصاد و یاجتماع عوامل ریسا و یتیجمع یرهایمتغ
 به یدسترس ینابرابر ،یشهر یررسمیغ یها گاهسکونت و ینینش هیحاش مهاجرت، ،یجوان و بیترک ،یجنس و یسن عیتوز

گرایش  شدنروزافزون ،یشهر آور سرسام کیتراف ،یطیمحستیز یها یآلودگ روستا، و شهر در یرفاه و یاجتماع خدمات
 یتیامن یها استیس ،ها رساختیز روزافزون کاستهال و راهبردی یها یانرژ ةیرویب صرفم منابع، از یداربربهره به

 دارد. پی در را تیجمع به حساس

 

 ها افتهی و بحث
 شناخت بدون ،بلندمدت و مدت انیم ،مدت کوتاه یزیربرنامه افق در یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد یها لیتحل

 .بود دنخواه زا بحران گاه و ناکارآمد ،شود یم محسوب یاساس یراهبرد ،یریگ میتصم و ریزی برنامه در که تیجمع مناسب
 و یاجتماع ،یاقتصاد عوامل از که یچندبعد ای همؤلف ؛است آن به مربوط مسائل و تیجمع تیاهم انگریب ،موضوع نیا

 شود یم مشخص رانیا یتیجمع هایتحول یخیتار ةنیزم ةسیمقا با .گذارد یم ریتأث ها آن بر و پذیردمی تأثیر یاسیس
 حد تا ریاخ یها سال در بود، شده آغاز یاسالم انقالب از پس نخست یها سال در که کشور تیجمع رشد دیشد میزان

  .است افتهی کاهش یادیز
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 1390 -1385 و 1385 -1375 ،1ایران تیجمع ةساالن رشد متوسط مقایسة .1 شکل

 
 استگذارانیس یذهن یها مشغله از یکی و دارد یاریبس یفیک و یکم تیاهم که -تیجمع یسن ساخت ،همچنین

 گروه سه در تیجمع ساختار ت،یجمع ساخت از یکل یریتصو داشتن یبرا .است داشته زیادی هایتغییر -است کشور
 .شود یم یبررس تریشب و سال 65 و سال 64 -15 سال، 15 از کمتر یسن

 
 (1390 تا 1355) سنی یها گروه تغییرهای درصد و جنس تفکیکبه 2ایران جمعیت ةمقایس .1 جدول

 بیشتر و 65 15- 65 0-14 خانوار زن مرد جمعیت سال

1390 75،149،669 37،905،660 37،244،000 21،185،647 4/23 9/70 7/5 

1385 70،495،782 35،866،362 34،629،420 17،501،771 1/25 7/69 2/5 

1375 60،055،488 30،515،159 29،540،329 12،398،235 5/39 1/56 4/3 

1365 49،445،010 25،280،961 24،164،049 9،673،931 5/45 5/51 0/3 

1355 33،708،744 17،356،347 16،352،397 6،711،628 5/44 0/52 5/3 

 
 لیتشک سال 15 از کمتر سن با افراد را تیجمع از شتریب و درصد 40 اگر ،میورتها شاخص براساس شناسیجمعیت در

 شدنمعکوس درحال یسن ساختمان که است نآ بیانگر ایران تیجمع یسن هرم .شود یم یتلق جوان کشور جمعیت ،دهد
 که معناست نیا به یسالمند .رود یم شیپ یسالمند یسوبه ندهیآ در ،است جوان نسبتاً که کشور تیجمع یعنی ؛است

 7 نیب که است یتیجمع ،یسالمند یسوروبه تیجمع ،یعبارتبه ؛است شیافزا درحال ،تیجمع کل به دمنسال افراد نسبت
 و درصد 20 تا 14 نیب ،سالمند ةجامع در نسبت نیا .دهندمی لیتشک شتریب و ساله 65 یسن یها گروه را آن درصد 14 تا
 نیز دیموال زانیم و برسد حداقل به ریوم مرگ زانیم هرگاه نکهیا حیتوض .است شتریب و درصد 20 سالخورده ةجامع در

  (.21 :1388 ی،فتح) ابدی یم شیافزا سالمندان تیجمع ابد،ی کاهش

                                                                                                                                                                              
 (www.amar.org.ir) رانیمرکز آمار ا قابل دسترسی در تارنمای ؛1390 ،مسکن و نفوس یعموم یسرشمار جینتا ةدیگز. 1
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 1ایران جمعیت سنی هرم .2 شکل

 
 تحول نیز رانیا در .شود یم محسوب حاضر عصر یتیجمع و یاجتماع یها دهیپد نیتر مهم از یکی ینیشهرنش

 ایدوره در تیجمع یعیطب شیافزا .1 :از اندعبارت شهرها تیجمع افزایش عوامل .است بوده شتابان اریبس ینیشهرنش
 رشد .4 و شهر اب یشهر یها حومه ادغام .3 ،کوچک هایشهر حتی و هاروستا مانند گرید نقاط از مهاجرت .2 ،مشخص

 ماتیتقس هب طومرب یرسم و یقانون شاخص نیتر مهم گفت دیاب ،اساسبراین .شهر به شدن لیتبد و هاروستا یعیطب
 ؛رودمی یتیجمع یپارامترها ویسبه موجود یماتیتقس مسلط یالگو و است تیجمع ،ایران اسالمی جمهوری در یکشور

 سقف به هیناح یک یدسترس گرو در را باالتر ةمرتب به یاسیس واحد یارتقا ،رانیا در یتیجمع یها شاخص بنابراین،
 (.162 :1390 ،یریدب و یاعظم) کندمعرفی می یتیجمع مشخص

 

 
 1390 و 1385 یها سال در 2ایران جمعیت رشد میزان مقایسة .3 شکل

 
 است: شرحبدین رانیا یتیجمع یها یژگیو ،مختصر طور به

 ؛شتریب و ساله 60 سالمندان نسبت و شمار شیافزا و تیجمع یجوان بیضر کاهش -
 دانشگاه؛ و رستانیدب ،ییراهنما و ییابتدا یآموزش مقاطع در آموزش نیازمند تیجمع نسبت و شمار کاهش -
 ؛برخوردار ةتوسع یها قطب و شهرها کالن در تیجمع ییتمرکزگرا روند نیز و ینیشهرنش روند دیتشد -
 ؛تیجمع ینظر تکفل بار ای یوابستگ کاهش -
 ه:جمل از ؛دارد دنبالهب را ییها الزام و امدهایپ موارد این 
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 ؛نوجوانان و کودکان ینسب کاهش ةجینتدر هاخانوار یمصرف ابعاد ینسب کاهش -
 ؛یوابستگ میزان کاهش ةجینتدر خانوارها یگذار هیسرما توان ایشافز -
 ؛یآموزش نظام در یساختار هایرییتغ جادیا -
 ؛اشتغال ةتوسع راستای در یدیتول ةبالقو یها تیظرف از نهیبه ةاستفاد -

 ؛ییایجغراف مختلف مناطق در همگن ةتوسع منظور به یکیزیف منابع ةنیبه صیتخص به توجه -

 .یاجتماع مختلف یها گروه و اقشار نیب یدرآمد ینابرابر کاهش به توجه -
 در بلکه ؛نیست مطرح کشور جمعیت افزایش یا کاهش فقط ،یتیامن مسائل یبررس در ،رانیا یتیجمع یها یژگیو به توجه با
 ،(یریپ ای یجوان) سن ت،یجنس ب،یترک و تعداد جمله از ؛داشت درنظر را یمختلف هایویژگی توان یم ساختاری هایتغییر زمینة
 یها چالش یبرا ییها تیظرف ،موارد نیا ةهم در که ، ...و یکاریب و اشتغال مسکن، رفاه، ای فقر ،(مهارت و سواد) آموزش سطح

 یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،ینظام ةگان پنج ابعاد به را تیامن که -مقاله یلیتحل چارچوب براساس .دارد وجود کشور کی یتیامن
 در ادامه در ،نیبنابرا ؛دانست رگذاریتأث یریمتغ توان یم را آن یساختار هایویژگی و تیجمع -دهد یم توسعه یطیمحستیز و

 .شود یم یبررس مجزا طور به ،ابعاد نیا از یکهر بر تیجمع یرگذاریتأث منظم، یروند

 
 امنیت ةمسئل در جمعیتی یها چالش و ها بیآس سنجیظرفیت .1

 به توجه اما ،شد امنیتی یها جنبه بر تأثیرگذار عوامل سایر به یتوجهبی موجب ،امنیت سنتی یها یبررس بودنیبعد تک
 نظر مورد ةگانپنج ابعاد به آن مفهومی ةتوسع که شد امنیت مفهومی تحول موجب ها آن هایتأثیر و چندگانه متغیرهای

 است عواملی جمله از نیز جمعیت ساختاری هایتحول و جمعیتی یها یژگیو ،بنابراین است؛ تغییر این بیانگر ،بوزان باری
 گذار اول ةمرحل انیپا به ،حاضر درحال ایران شناختیتیجمع تیوضع .دگذار یم تأثیر امنیتی مختلف یها جنبه بر که

 نوظهور مسائل و ابعاد با را رانیا ةجامع امر این است. یدیجد یتیجمع نظام ةتجرب درحال و است دهیرس خود یتیجمع
 هایرییتغ ت،یجمع یسالخوردگ ،یسن ساختار لانتقا ،عیسر ینیشهرنش و مهاجرت ،تیجمع نابرابر عیتوز رینظ ،یتیجمع

 هایموضوع و ستیز طیمح بیتخر ،ینابرابر و فقر خانوار، سرپرست زنان تعداد ةندیفزا رشد ،یتیجنس ینابرابر خانواده،
 و هاویژگی رشد، تراکم، مطلق، تعداد جمله از یمختلف یها مؤلفه .(15 :1388 ،یصادق) سازد یم مواجه گرید مرتبط
 ،یاجتماع ،یاقتصاد مختلف ابعاد ةتوسع با یتنگاتنگ مناسبات ،(مهاجرت و یبارور ،ریوم مرگ) یتیجمع هایحرکت
نشان  نیز توسعه و تیجمع مناسبات یپژوهش اتیادب .دارند امنیت به مربوط محیطیزیست و نظامی ،یاسیس و یفرهنگ

 از که یدرحال ،باشد رگذاریتأث توسعه  ویژة یها مؤلفه بر که دارد را تیقابل نیا ،تیجمع یفیک و یکم هایتحولدهد می
 (.191 :1388 ،یطباطبائ یقاض) ردیپذ یم زین ریتأث ها آن

 
 یاقتصاد بعد در جمعیت ساختار امنیتی تأثیر .2

 شرایط نظری، لحاظبه .ندشو یم وبسمح کشور یک تیامن بر تأثیرگذار شکالا نیتر دهیچیپ از ،یاقتصاد هایدیتهد
 دیبا همواره ،کند کار درست بازار آنکه یبرا زیرا ؛است مبهم و یتهاجم ،نیخطرآفر رقابت یک شامل بازار اقتصاد

 دیتول رفاه و ثروت ،ستمیس تا کنند یامننا احساس دیبا گرانیباز یعنی ؛کند دیتهد یورشکستگ به را ییکارا بدون گرانیباز
 جهتبدین آن اهمیت .ستها دولت اصلی یها دغدغه از اقتصاد یتیامن بعد ،ترتیبدینب (.45 :1382 نژاد،انیعصار) کند

 و یمحصولتک اقتصاد از رهایی ویژههب ،یوابستگ از ییرها و یمل اقتصاد ثبات و انیبن میتحک سویک از که است
 از یواردات خام مواد به یصنعت یکشورها وابستگی دیگر سوی از و دیگر یکشورها یفناور و کاال ،هیسرما به یوابستگ

 ؛(23 -22 :1387 ،روشندل) است شده یالمللنیب تیامن با یمل تیامن ارتباط و پیوند موجب ،افتهینتوسعه یکشورها
 ،اقتصادی قدرت یا ضعف کهیطور به ؛دانست تأثیرگذار خارجی و داخلی سطح در را امنیت اقتصادی بعد باید ،بنابراین

 چنین ةنمون گذارد.می ریتأث نیز المللیبین محیط بازیگران دیگر بر و شودنمی محدود کشورها داخلی محیط به فقط
 متغیرهای زمینة در دید. کایآمر و اروپا یاقتصاد بحران از کشورها بسیاری از اقتصاد یریرپذیتأث در توان یم را یپیوند
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 و گذاشته تأثیر اقتصادی رشد بر ،گذشته ةده سه در جمعیت افزایش که است آن بیانگر شواهد ،رانیا در جمعیتی
 نفت قیمت از هرچیز از بیش ،ایران در اقتصادی یها شاخص .است داشتهن چندانی تغییر ،سرانه اقتصادی یها شاخص

 تا یاسالم انقالب ازپس  دهه یک در ویژههب جمعیت رشد ،مثال برای ؛دندار جمعیت با مؤثری ارتباط اما اند،پذیرفته تأثیر
 یقاض) است کرده حفظ سرانه داخلی ناخالص تولید جمله از ،اقتصادی یها شاخص داشتننگهپایین در را خود تأثیر امروز

 جدیدی مسائل ،یقین به ،جمعیت سنی روند شدنمعکوس و ایرانجمعیت  سنی هرم به نگاهی با (.192 :1388 ،یطباطبائ
 شود.شرح داده می در ادامهکه  است گیریشکل درحال کشور تصادیاق امنیت درمورد

ة پدید، شوند یم گرفته درنظر کار سنین از خارج یا غیرفعال، سال 60 باالی و سال 15 زیر جمعیت آنجاکه از( الف
کاهش  .دارد پی در را اقتصادی وابستگی نسبت افزایش و کار نیروی کاهش منفی ةدیپد دو جمعیت یسالمند
  (.215 :1386 )سیدمیرزایی، شود یم منجر کنندهمصرف جمعیت میزان افزایش به، اقتصادی فعال نیروی

 ؛دشومی منجر کشور اقتصادی یها رساختیز در یهایمشکل، به مصرف افزایش و کشور تولید میزان کاهش( ب
 حدود کشور یشهر مناطق مساحت، 1404 سال در که است آن بیانگر یشهر تیجمع ناهمگون عیتوز ،مثال برای
 یها تیفعال ،شهرها اطراف یکشاورز یها نیزم از یاریبسدر  ،صورتنایدر .بود خواهد مساحت کنونی برابرسه

 ریسا و شرب آب نیتأم ،یشهر یها رساختیز نیتأم براین،. عالوهانجام خواهدگرفت سازو ساخت و یشهر
 یبرا بزرگ یسدها آب ةریذخ اختصاص برای مثال،؛ داشت خواهد پیش در ییها یدشوار ،یشهر یازهاین

 از ،آب از اطراف یکشاورز یها نیزم شدنمحرومو  آب ةریذخ دیجد یسدها جادیا ،یشهر شرب مصارف
 بود. خواهد بیمعا و هامشکل نیتر مهم

 را یانسان یروین ییجاهجاب، کشور تولیدی یها رساختیز تعادل خوردنهمرب و اقتصادی منابع توزیع در توازن( نبود ج
 بین ریوم مرگ و زادوولد تفاوت معلول تنها ،یتیجمع تعادل خوردنهمرب و یشهر تیجمع شیافزا .دارد همراه به

 ییجاهجاب ،تیجمع ییجاهجاب است. آن لیدال نیتر عمده از ،یانسان یروین ییجاهجاب بلکه ؛نیست روستا و شهر
 موجب موضوع نیا هستند.  ای ویژه یسن طبقات از معموالً انمهاجر ،عالوههب دارد. دنبال هب زین را هیسرما

 از را خود کار یروین ،مهاجرفرست مناطق همچنین، .شودمی تیجمع یجنس ساختار و یسن ساختار خوردن همرب
 .شودایجاد می ...و ینینشزاغه ،کاذب یها شغل ،ریمهاجرپذ مناطق در و دهندمی دست

 مساحت ،سال 30ول ط در .دشو یم یاراض یکاربر دیشد هایرییتغ موجب ،تیجمع شیافزا و ینیشهرنش گسترش (د
 مرغوب یها نیزم از یاریبسدر  ،شهرها مساحت گسترش با است. رسیده برابرچهار از شیببه  کشور یشهرها

 (.9 :1386 ،یوارث) شوند یم خارج اقتصادی دیتول روند از هازمین این و گیردصورت می سازوساخت هاآنة یحاش
 هایموضوع ،حاکم نخبگان کهیحدبه ؛کندایجاد می را یمل یها ارزش ،اقتصادی امنیت و رفاه از نانیاطم( ه

 را یمل ةیروح ،یاقتصاد تیمحروم و یافتگینتوسعه .کنند یم قلمداد یتیامن هایهمالحظ ةمثاببه را یاقتصاد
 نیز یداخل ضعف .بخشد یم شدت را یداخل یدستگچند و زدیانگ یمبر را یاجتماع یها یآرامنا ،کند یم فیتضع

 نداشتن، بنابراین؛ (368 :1379 مون، و آزر) شود می بالفعل ای بالقوه دشمنان جانب از خصمانه هایاقدام سبب
 .شود یم جامعه در یامننا حس جادیا ، موجبندهیآ در یاقتصاد اوضاع و موجود یاقتصاد تیوضع از مطلوب تصور

 گسترش سرعتبه مردم ةیاول یازهاین با مقوله نیا تقابل لیدلهب یاقتصاد یامننا احساس که است یحالدر نیا
 .دگذار یم ریتأث جامعه از یادیز قسمت ، بریکوتاه مدت در و ابدی یم

 عوامل نیتر مهم از ،دکنندهیتول فعال یروین زانیم و کنندهمصرف تیجمع زانیم مانند یتیجمع یرهایمتغ ،درمجموع
 ،ییروستا و یشهر تیجمع انیم توازن نبود به ها رساختیز یتیکفابی .ندکشور یاقتصاد یها رساختیز بر رگذاریتأث
 ،یاقتصاد بعد در ،رونیا از .دشومی منجر تیجمع یجنس و یسن ساختار تعادل خوردنهمرب ،یتیجمع یها ییجاهجاب

 یاقتصاد رشدطور مستقیم بر به و دارند کشور کی تیامن در یآشکار و ماندگار هایریتأث ،تیجمع یساختار هایتحول
 و یمل ناخالص دیتول در یمیمستق ریتأث ،تیجمع فیک و کم و بیترک آنجاکه از گفت دیبا ،یکلطور به .گذارندتأثیر می

 .باشد داشته یتیجمع هایتحول از را یریرپذیتأث نیشتریب دیشا تیامن یاقتصاد بعد ،دارد کشور یاقتصاد طیشرا
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  یاسیس بعد رب جمعیت ساختار امنیتی تأثیر .3

 درمورد حکومت بر فشار اساسبر هادیتهد ینا هدف .انددولت یسازمان ثبات متوجه یاسیس هایدیتهد است معتقد بوزان
 متفاوت ،ینظام تهاجم از شیپ آن فیتضع یبرا دولت یاسیس بافت زدنبرهم و حکومت یبرانداز یا   ویژه استیس کی

 آن نمود که یینهادها و دهندهسازمان یدئولوژیا و یمل تیهو ویژهبه و امور مربوط به آن، دولت ةدیا ،بنابراین است؛
 ساختاری هایحولت ،اصل این بنابر .(143 :1378 )بوزان، روند یم شماربه یاسیس هایدیتهد یعاد اهداف از ند،هست
 بررسی با .است میمستقغیر رابطه این اگرچه ؛دنردا بسزایی نقش یاسیس هایهمخاطر یالگوها ینیب شیپ در تیجمع

 را یاسیس هایتهدید و ها خشونت ،کودکان و جوانان ریوم مرگ ،یشهر تیجمع ،یزندگ به دیام ،تیجمع رشد میزان
 -یدرمان خدمات تدارک درآمد، عیتوز درآمد، سطح انگریب ،ریوم مرگ یتیجمع شاخص ،مثال رایب ی کرد؛نیب شیپ توان یم

 دارد: وجود سیاسی مسائل این بروز امکان ،ترتیببدین است. یاجتماع یزندگ تیفیک انگرینما و هیتغذ ،یبهداشت
 بر آن ریتأث و یجوان تورم ،است کرده جلب خودبه را پژوهاناستیس توجه که تیجمع یتیامن یهافرایند از یکی (الف
 ادیز یتقاضا ،یجوان تورم ةدیپد بروز موازات به ،اساسنیابر .است خشونت یکم رشد و یفیک گسترش ،جادیا

 ،یاسیس ،یاجتماع موانع عضی ازب وجود دلیلهب که ردیگ یم صورت یاجتماع وجهة افتیدر و درآمد و کار یبرا
 .شود یم منجر یاسیس یها کشمکش دیتشد به امر نیا .شودنمی برآورده یخوببه یاقتصاد

 شیافزا به که باسواد تیجمع باالی میزان ضرورت مانند اند؛با یکدیگر در تعارض یتیجمع عیوقا بعضی ،نیهمچن (ب
 (.7 :1388 ،ینیحس ینجات) شود یم منجر آن پیامدهای و کار یتقاضا

 ساختار بر میمستق یریتأث ،تیامن زانیم کاهش ای نبود و دارند ازین تیامن به خود سکونت محل و طیمح در مردم (ج
 سطح که روستاها و کوچک یشهرها مانند تیجمعکم یها طیمح در .گذارد یم مختلف مناطق در تیجمع تراکم و

 نظارت ینوع خودخودبه (،شناسند یم را گریکدی ةگذشت نسل چند تا یحتو ) باالست گریکدی با مردم ییآشنا
 یشهرها در برعکس است. مؤثر ها یناهنجار از یریجلوگ در که شود یم اعمال ساکنان بر یررسمیغ یاجتماع
 ،یمراکز نیچن در ندارد. وجود نظارت نیا ،گریکدی با شهروندان یگانگیب ی وداخل یها مهاجرت علتبه بزرگ،
 ،ییفضا نیچن در .است کمتر یررسمیغ نظارت از آن ییاکار که است یرسم یها دستگاه ةبرعهد نظارت و کنترل

 درنظر دیبا البته .شودمنجر می تیجنا و جرم بسیار شیافزا به شدن، یصنعت سرانجام و تیجمع تراکم و شیافزا
 سازنهیزم ممکن است بلکه ؛انجامد ینم یاجتماع تیامن دیتهد و یرو کج به ،میمستقطوربه ینیشهرنش که داشت

 منافع ... ،و ینژاد ،یسن ،یشغل مختلف یها گروه ،یطبقات اختالف لیدلبه شهرها در کهراچ شود؛ یادهیپد نیچن
 وبندهادیق یاریبس از را افراد و دشو یم یاجتماع یهنجارها با زیست سبب که شود یم دهید یناهمگن و مختلف

 یازهاین شدنبرآورده انتظار و دولت در قدرت تمرکز گفت توان یم طورکلی،به .(120 :1374 ،یسلطان) رهاند یم
 ،بنابراین ؛ردیگ قرار حکومت دوش بر ،شهروندان هایانتظار نیتأم ارفش تمامی شود یم موجب آن سوی از جامعه

 ةندیفزا هایانتظار نیتأم به قادر دولت ،منابع تیمحدود به توجه با و شود یم کاسته تلود ییپاسخگو قدرت از
 درصدد شانخود ،نندیب یم مشکل دچار دولت سوی ازرا  شانیازهاین به پاسخ که زین شهروندان .نیست شهروندان

 تحقق یپ در گرانید منافع درنظرگرفتن بدون افراد که دوشمی سبب یطیشرا نیچن .ندیآ یمبر آن نیتأم
 یهمبستگ یجا به گسست ینیگزیجا و جامعه آحاد نیب وفاق فیتضع جز چیزی جهینت و ندیبرآ یفرد یها خواسته

 .نیست یهمدل و

 
  یفرهنگ و یاجتماع بعد در جمعیت ساختار امنیتی تأثیر .4

 و سنی توازن نبود شکل به که آن از ناشی یها بحران گیریشکل امکان و کشور یک در جمعیت ساختاری هایتحول
 مسکن هایمشکل بهداشت، فقر، بیکاری،موجب  ،یابندمی ظهور جمعیت آموزش و مهارت روستایی، و شهری جنسی،

 بعد اهمیت و حساسیت .دارند همراهبه را فرهنگی و اجتماعی بعد در ییها چالش ایجاد امکان مؤثر طور بهشوند که  می و...
 هایتحول از ناشی باید را هویتی تغییر هرگونه کهیطور به ؛دارد ای هویژ جایگاه ،بوزان نگرش در نیز امنیت اجتماعی
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 و یداریپا عوامل از ،مشترک یها ارزش و فرهنگ ،بنابراین کرد؛ قلمداد جامعه یک ارزشی و فرهنگی مسائل در اساسی
 را خود نظر مورد یها ارزش گسترش و حفظ عوامل، ریسا کنار در ها حکومت غالب .شوند یم شناخته کشورها استحکام

 منجر مشترک یها ارزش و فرهنگ بردننیب از ای فیتضع به که یعوامل بنابراین، ؛دانند یم یمل منافع و اهداف جزء
 متوازن پیشرفت راستای در برنامه و طرح اگر (.177 :1390 ،انیمراد) ندرو یم شماربه یتیامن هایدیتهد جمله از ،شوند یم

 به نیل ،وجود نداشته باشد (و... اقوام منابع، جمعیت، سرزمین، مانند) محدودکننده و عینی ساختارهای به توجه با کشور در
 ،یمل یدرآمدها امکانات و منابع یها تیمحدود به توجه با و موضوعی چنین اهمیت بربنا ست.ممکن نی هتوسع هرگونه

 و هاشهر در تیجمع یانباشتگ رویه،بی شیافزا یا کاهش مانند تغییری هرگونه ،جمعیت ساختاری هایتحول زمینة در
 یها ارزش هنجارها، ،وضعیتیدر چنین  د.شومی یاجتماع یناهنجار و یناسازگار موجب جمعیتی روندهای شدنمعکوس

 در که است یتیوضع یهنجاریب و یناسازگار .دگیر یم قرار سقوط درمعرض ،یمل وحدت و یهمبستگ و یانسان و یاخالق
 یسرگشتگ دچار ها آن با شدنهماهنگ یبرا فرد و ندشو یم ناهمساز گریکدی با و یشانیپر دچار یاجتماع یارهایمع ،آن
 ،مثال برای ؛کند یم ینف را یاجتماع یوندهایپ ةهم نانهیبدبصورت  به خود، درون به بردنپناه بافرد  ،رونیا از .شود یم

 یناکاف یاجتماع نظارت نیز و یگانگیب و یهنجاریب امدیپ ،یاجتماع یها بیآس و ها یرفتارکج ،ها ینابسامان ،هااختالف
 نظارت و یهنجاریب و یگانگیب امدیپ،  ...و یبزهکار ،ادیاعت ،یخودکش مانند یاجتماع مسائل ،گرید عبارتبه است؛
 دچار را فرد و آشوب دچار را یاجتماع تعادل ،کنندمی رقابت یاجتماع نظام در گریکدی با که است ییها گروه بر یناکاف

 اریاختدر را لهیوس آن گرانید ندیبب و کند ادراک را ازین یارضا لیاوس ی ازکی یفرد کههنگامی یعنی ؛ندکن یم یآشفتگ
 و حسادت بغض، جیتدربه ،ینسب تیمحروم ای ینسب یعدالتیب احساسدچار  ،ندارد را آوردنشدستبه امکان اما او ،دارند

 یگرید نابهنجار یرفتارها ،یاجتماع کنترل نبود درصورت .شودمی ...و یخودکش شغل، ضیتعو مانند یعاطف یها واکنش
  .(35 :1378 ،عطارزاده) آید وجود می به (...و یکارشکن ،یدزد )مانند

 
  ینظام بعد در جمعیت ساختار امنیتی تأثیر .5

 نیا از موارد اغلب در ها حوزه ریسا .است بوده سنتی یها دگاهید در حوزه نیتر مهم ،ینظام مسائل امنیتی بعد به توجه
 سبب سرد جنگ انیپا از پس راهبردی و یاسیس هایتحول هرچند .اند هداشتن تیمحور چندان و اندپذیرفته ریتأث حوزه

 حفظ را خود اهمیت نظامی یها ییتوانا افزاری،سخت بعد در همچناناما  ،اندشده جهان یتیامن طیمح دیشد رییتغ
 نهادها ینابود ای اختالل موجب است ممکن و کنندمی دیتهد را دولت یاجزا ةهم ینظام هایدیتهد معموالً .اند دهکر
 بر نیادیبن طوربه تنهانه ینظام ریتداب ،همچنین .کنند محو ای بیتخر ،سرکوب را دولت به مربوط تفکر و دونش

 ها دولت یروبناها از دارتریپا که -زین را یفرد و یاجتماع گوناگون منافعبلکه  ؛دارند اثر ها دولت یحفاظت یکارکردها
 ةحوز در که است یمنسجم کردیرو نیاول ینظام کردیرو ،سببنیهمبه (.177 :1390 ،انیمراد) کنندمی دیتهد -هستند
 مربوط ،افتاده اتفاق آنچه ،کردیرو نیا به انتقادها وجود با و دکن یم جلب خود به را پژوهشگران توجه ،یتیامن هایهمطالع

 ةعرص در خود تیاولو و تیاهم حفظ با موضوع نیا ، بهدرواقع .استهپژوهش از حوزه نیا در یگر ینظام ةچهر رییتغ به
 بر یدییتأ ،ینظام یها یتوانمند و ابعاد به پرداختن یبرا افتهیتوسعه یکشورها تالش ،همچنین است. توجه شده تیامن

 را آخر و اول حرف ینظام توان و جنگ گذشته برخالفهرچند  ،ینظام نینو یکردهایرو در درواقع، .مدعاست نیا
پیش از این،  (.59 :1390 گران،ید و یافتخار) دشو یم دیتأک ینظام یروین یابزار شأن بر ،شیپ ازشیباما  ،زند ینم

 در بنیادی هایتحول وجود با و شده استتلقی  کشورها نظامی قدرت افزایش بر تأثیرگذار متغیرهای ازهمواره  جمعیت
 تأثیرگذار کشور یک نظامی امنیت در را آن توان یم همچنان عرصه این در نوظهور یهاراهبرد و نظامی هایوریافن

 :دکر خالصه زیر شرحه ب توان یم را موارد این از بعضی دانست.
 دفراا تعداد مشخص طور به و نخست ةوهل در ،است گیریشکل درحال ایران جمعیت در که ساختاری هایتحول (الف

و  کهنسالی سویبه حرکت و سنی هرم تغییر مانند کشور جمعیتی روندهای .کند می تحولم را کشور نظامی نیروی
  .شودمی نظامی نیروهای در شاغل افراد تعداد کاهش موجب مرد و زن تعداد نسبت در توازن نبود
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 بخش در را دیگری هایمشکل ،کشور نظامی یها تیفعال بخش در استخدام برای توانا و فعال جمعیت کاهش (ب
 با .کند میرو  روبه محدودیت بارا  کشور نظامی یها رساختیز و کندمی ایجاد نظامی ابزارهای ساخت و صنایع
 در توانینادلیل  به کشور، یک برای نظامی برتر یها یفناور در گذاریسرمایه و ریزی برنامه امکان وجود
 د.وش می روهروب نواقصی با کشور نظامی قدرت کلیطور به ماهر، و کافی افراد و نیرو دنکر فراهم

 ناچاربه کشور، اقتصاد زیرساختی بخش در گذاریسرمایه لزوم و اقتصادی منابع کمبود از ناشی چالش دلیلهب (ج
 این یافت. خواهد کاهش نظامی هایوریافن و تجهیزات بنیه، تقویت برای نظامی بخش در گذاریسرمایه میزان
 توانایی همچنان ،امنیت نظامی بعد آنجاکه از و شودمی منجر کشور نظامی قدرت کاهش به مستقیمطور به مسئله
 کشور موقعیت و جایگاه کشور، نظامی قدرت کاهش د،دار را خارجی( و )داخلی افزاریسخت امنیت حفظ و تأمین

 داد. خواهد کاهش جهان سطح در امنیتی و سیاسی لحاظبه را

 
 محیطیزیست بعد در جمعیت ساختار امنیتی تأثیر .6

 و ینظام یها بخش بر عالوه تا است تیامن کار دستور ةتوسع حاصل ،بوزان نگاه در تیامن لیتحل ،شد گفته چنانکه
 مهم یژگیو .گذاردمی تأثیر بشری حیات بر نیز یطیمحستیز تیامن ،او نظر از .ردیگربدر زین را ها بخش ریسا ،یاسیس

 را یبشر جوامع تیامن که یحوادث نیتر مهم عنوانبه ها جنگ .است مکان و زمان در محدودنشدن ،یطیمحستیز مسائل
 جهان یکشورها هب را یتیامن ریثأت نیشتریب که سرد یجنگ . درمقابل،کشند یم طول سال چند تنها ،اندازند یم خطربه

 اوج در یکوتاه مدت ، ...و یاقتصاد ،یاجتماع عیوقا و حوادث .دیانجام طولبه قرن مین به کینزد ،کرد لیتحم
 یجهان جادیا موجب یمیاقل هایرییتغ ، اماگردند یمباز تعادل حالت به یمدت از پس و هستند یبشر جوامع بر یرگذاریتأث
بر  هزارسال از شیبمدت به ،محیطیزیست یجار هایرییتغ ،مثال برای ؛داردادامه  ها قرنتا  گاه که شوند یم ثباتیب

 هوا، یوارونگ جو، شدنگرم و زنا ةیال یپارگ ةپدید (.138 :1390 ،دیگران و یلطف) گذاردمی ریتأث نیزم تمام هایرییتغ
 این اهمیت به توجه با .دارد ادامه ها قرن زایماریب ینیبذره موجوداتخطر  و ایدر سطح باالآمدن ،یدیاس یها باران

 ةرابط ای ریتأث از بحث در .دیاب یم مستقیم یارتباط ،امنیت یطیمحستیز بعد با نیز جمعیت ساختار گفت توان یم ،موضوع
 تیامن .شود یم طرحم بومستیز تیامن عنوان با ینوظهور ةدیپد معموالً ،تیجمع از یناش یتیامن مسائل با ستیز طیمح

 یزندگ ییفضا یکیزیف طیمح و یانسان موجودات نیب روابط از ی ا  ویژه انواع انیم کنندهمتوازن یعامل ،یشناختبومستیز
 دیتهد را یتیامن توازن نیا ،یتیجمع یرفتارها و یشناختتیجمع یالگوها سطح در رییتغ هرنوع ،اساسنیابر .هاست آن
 نقش به توجه با .کندمی فراهمرا  ها دولت و جامعه ،ها گروه افراد، یزندگ بیتخر ، زمینةیامننا شیافزا قیطر از و کندمی

 :شود مواجه مسائل نیا با ایرانممکن است  ،یطیمحستیز تیامن بعد در تیجمع کارکرد و
 توجه با اما ،کند یم جابیا را آن حفظ و یبرداربهره و ابیکم منابع از استفاده یبرا تقاضا ،تیجمع عیسر رشد (الف

 امر نیا .داد خواهد روی ستیز طیمح تنزل و بیتخر ینوع ، هموارهازهاین نیا به ییپاسخگو در منابع یتواننا به
 منجر جامعه در یمدن هایتعارض و خشونت بروز ،جهینتدر و یبهداشت و یکیزیف ،یروان یها بیآس بروز بهنیز 

 .شود یم
 و مادرشهر به بزرگ شهر بزرگ، شهر به کوچک شهر از شهر، به روستا )از مهاجرت مانند تیجمع حرکات (ب

 ،درختان تمام که دهد یم نشان یطیمحستیزبوم تیامن یها ینیبشیپ .دارد همراهبه ییها چالش ،شهر( کالن
 یتیامن فشار ،نیهمچن .شود می تنازع محل و ابیکم یمنبع ،آب و روند می نیب از شان یاقتصاد ییکارا خاطر به

 را یگرسنگ و یخشکسال ،هیسوءتغذ ،یقحط مانند ییها دهیپد ،یکشاورز نیزم بر و ندهیآ سال 25 در تیجمع
  .دارد دنبال هب

 .دارد همراهرا به یشهر یهارساختیز و یشهر خدمات ،مسکن تیوضع مانند مسائلی زین یشهر تیجمع افزایش (ج
 ،بهداشت و ونقلحمل ،غذا ةمسئل ی،شهر فاضالب و رسانیآب ةمسئل نشینی،زاغه و ینینش هیحاش افزایش امکان

 .است جمله این از
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 و ها کروبیم ،ها روسیو با یانسان یها تیجمع جنگ و دزیا دیتهد ةمسئل ،زیست محیط بر یتیجمع فشار ةجینتدر (د
 (.9 :1388 ،ینیحس ینجات) کند میبروز  ها یباکتر

 
 ایران اسالمی جمهوری جمعیت هایتأثیر خارجی سطح .7

 یک تیامن یداخل و یخارج ابعاد که است شده رفتهیپذ امر نیا ،گریکدی با ها ملت یکینزد و هاارتباط لیدلهب مروزها
 .شود یم شامل را یمل یمرزها در هادیتهد مقابل در ملت کی تیامن ،یداخل ةجنب .دارند متقابل ریتأث ، بر یکدیگرکشور

 جنگ و کودتا) ینظام ،(یاقتصاد بحران و ینابسامان) یاقتصاد ،(یطلبییجدا شورش،) یاسیس ها ممکن استدیتهد نیا
 یخارج ةجنب .ندکن یم دیتهد را دولت تیموجود ینوعبه یکهر که باشند (یاجتماع شورش و آشوب) یاجتماع و (یداخل
 ینظام ،(یاسیس فشار اعمال و انزوا) یاسیس ابعاد که شود یم مربوط دولت کی هیعل یمرزبرون هایدیتهد به نیز تیامن
 ،انیمراد) دارد یاجتماع و یفرهنگ و (یاقتصاد میتحر) یاقتصاد ،(دشمن ینظام تیتقو و حمله به دیتهد ای حمله)

 تیامن لیتحل و فیتعر در هادیتهد از یامجموعه ؛ستین ینظام هایدیتهد نبود تنها امنیت ،بنابراین ؛(181 -180 :1390
 .ابدی یم تحول توسعه و شرفتیپ با همراه ،زمان بستر در بلکه ؛ستین کنواختی و ثابت ،تیامن همچنین .است رگذاریثأت

 موجب ها یتوانمند و امکانات آوردنفراهم و درنظرگرفتن بدون جمعیتی هایتحول ةنحو ،یاسیس نظام هر در مجموع،در
 مسکن، کمبود مهاجرت، ،ینینش هیحاش افزایش اجتماعی، یها یناهنجار و گسیختگیهم از بیکاری، و فقر گسترش

 امنیتی کلی طور به و محیطیزیست اجتماعی، اقتصادی، مسائل سایر و روانی یها یماریب گسترش سوءتغذیه، سوادی، بی
 هایمشکل ینیبپیش به توان یم امنیت خارجی بعد در جمعیت تأثر و تأثیر بیان برای (.60 -59 :1380 ،بیط) شودمی

 کشورهای در ،جمعیت رشد از ای هعمد بخش اینکه نخست داشت: نگاهی جهان سطح در جمعیتی روندهای از ناشی
 در جمعیت رشد ،درمقابل .اندمواجه آموزش و خانمانیبی گرسنگی، نظیر یهایمشکل با که دهد یم رخ نیافتهتوسعه

 از یکی ،جایگزین کار نیروی نبود .شود یم بحران وقوع سبب همین و است عادی حد از ترینیپا یافتهتوسعه کشورهای
 مناطق در ،جهان جمعیت رشد از ای هعمد بخش اینکه دوم دارد. وجود جوامع این در که ستیی اها بحران نیتر مهم

 شهرها این در مالیات مسئلة که اندنگران نظامی، نمسئوال و رسمی مقامات شهری، ریزانبرنامه .دهد یم رخ شهری
 ساده، بسیار مسائل ةدرنتیج شهرها این د.وش می ناآرامی و ومرجهرج بروز سبب حوزه، این در محدودیت و شود می چگونه

 هزاران .شوندمی خشونت دچار نیز یافتهتوسعه شهرهای حتی .اندگسترده یها خشونت شاهد ورزشی، ةمسابق یک مثالً
 ،جمعیت این بخش زیادی از اینکه سوم باشند. درامان پلیس از و دننزب برهم را آنجلسلس شهر نظم توانند یم گروه
 این به خدمات ةارائ توانینا اصلی مسئلة ،جوان جمعیت انفجار .رددربردا زیادی هایمشکل امر این و است جوان بسیار

 جمعیت فولر گراهام (.415 :1383 دیگران، و )بیلیس دشو یم ناامیدی و ومرجهرج فقر، موجب که دارد در پی را جمعیت
 طور به ،چندقومی کشورهای در قومی یها تیهو و ها دهیا است معتقد و نامد یم 1جوانان انباشتگی را جوان رشدروبه

 یها استیس مفهوم با جمعیت انباشتگی مفهوم مشترک مخرج .شود یم دیده آن رشدروبه جمعیت فضای در یروزافزون
 نژادی، قومی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، یها زهیانگ توانند یم هویتی یها استیس رأس در جوانان که است این هویت

 جوانان را خاورمیانه ةمنطق در القاعده اعضای سنی متوسط مثال، برای ؛ببرند پیش کشورها این در را زبانی و مذهبی
 مناطق دیگر و چچن کشمیر، سریالنکا، فیلیپین، در طلب ییجدا یها گروه سنی متوسط کههمچنان ؛دهند یم تشکیل
 هایتحول از ناشی یها چالش گیریشکل امکان بیانگر ها ینیبپیش این (.232 و 224 :1384 )هادیان، هستند جوانان

 بدون توان ینم را کشور امنیت خارجی بعد ایران، جمعیتی ساختار زمینة در .هستند جهان سطح یا منطقه یک در جمعیتی
 و جهان جمعیتی یها چالش بروز امکان گرفتننادیده درصورت حتی گرفت. درنظر خأل در ،داخلی مسائل درنظرگرفتن

  آورد. می پدید کشور خارجی امنیت در ییها تنش و ها تیمحدود کشور جمعیت ،داخلی لحاظبه ایران بر آن هایتأثیر
 سیاست ، برغیرمستقیم و مستقیمطور به که دارد یفرد منحصربه حتی و مهم بسیار یها یژگیو ایران ،جمعیتی نظر از

 را دولت جوان، جمعیت است. آن بودنجوان ایران، جمعیتی هایویژگی نیتر برجسته از یکی .دگذار یم تأثیر کشور خارجی

                                                                                                                                                                              
1. Youth Bulge 
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 امر این .دکن یم رو روبه اقتصادی رفاه و توسعه مسکن، تأمین آموزش، کارآفرینی، و اشتغال مانند ی ا  ویژه تقاضاهای با
 از نیمی از بیش ،همچنین است. آن شدناقتصادمحور و خارجی سیاست در اقتصادی منافع و اهداف یافتناولویت متضمن
 المللیبین مجامع و غربی کشورهای با روابط بر تأثیرگذار متغیرهای از یکی که دهند یم تشکیل زنان را ایران جمعیت

 حقوق نکردنرعایت ةبهان به اسالمی جمهوری از بشر حقوق یها سازمان و اروپایی کشورهای انتقاد .دنروشمار می به
 )دهقانی است بوده غرب و ایران مناسبات در زیبرانگ چالش و زا بحران هایموضوع و ها حوزه از ییک ههموار زنان،

 ،اقتصادی ضعف شد، بحث جمعیت اقتصادی یها چالش بخش در کهطورانهم ،درمجموع (.234 :1388 فیروزآبادی،
 اقتصاد و اقتصادی زیرساختارهای ةتوسع در ناتوانی ،مثال برای د؛وش می نمودار کشور خارجی ارتباطات در مستقیم طور به

 یها میتحر تحمیل مانند خارجی فشار اعمال هرگونه ،وضعیتی چنین در و کند می تروابسته هرچه را کشور محصولی،تک
 رب که نظامی قدرت و توان کاهش ،همچنین .سازد یم مسئله دچار را کشور امنیتی روندهای ،مؤثر ایگونه به ،المللیبین
 ،مثال برای ؛دارد همراهبه کشور برای بیشتری افزاریسخت امنیتی هایمشکل ،یابدمی بروز جمعیت یها چالش اثر

 که داخلی چالش هرگونه ،هرحالبه .دشو یم اشکال دچار نظامی هایتهاجم دربرابر دفاع یا کشور مرزهای از مؤثر حفاظت
 کشور امنیت برای را چالش ایجاد ظرفیت و امکان نیز خارجی لحاظبه باشد، داشته پی در را جمعیت ساختاری هایتحول

 .ددار

 

 یریگ جهینت
 از .ابدی یم گسترش یطیمحستیز و یاسیس ،یفرهنگ -اجتماعی ،یاقتصاد ،ینظام بعد پنج به تیامن بوزان، رویکرد در

 یتیهویب احساس ،دولت یسازمان ثبات در تزلزل ،گرید کشور یارض تیتمام به کشور کی تجاوز هایی ماننددیتهد او نظر
 ةیال زوال صحراها، گسترش ،ها جنگل رفتنن، از بییستیز تنوع رفتندست از ،ییوهواآب هایریتغی ،یاجتماع یها گروه
 ،نایبنابر ؛ندامحاسبهقابل و ثابت ی،نیع کامالً یهایتهدید ،افزوده ارزش دیتول و رفاه ینزول روند ،یکاریب رشد ،ازن

 مواد قاچاق جمعیت، سریع هایتحول تروریسم، مانند فراملی یها بحران بلکه ؛نیستند نظامی صرفاً امنیتی، هایخطر
 این در .گذارندمی تأثیر کشورها امنیتی یها استیسبر  جدیطور به آوارگان، سیل و محیطیزیست هایمعضل مخدر،
 شناختیتیجمع تیوضع .شد بررسی امنیتی مباحث در آن هایتحول ماهیت و ایران جمعیت سیاسی اثربخشی نوشتار،
 ،عیسر ینیشهرنش و مهاجرت ،تیجمع نابرابر عیتوز مانند ینوظهور ابعاد که است یدیجد نظام ةتجرب درحال ،کشور
 را و... ستیز طیمح بیتخر ،ینابرابر و فقر ،یتیجنس ینابرابر خانواده، هایرییتغ ،یسالخوردگ ،یسن ساختار یها انتقال

 زیرساخت بر تأثیرگذار عاملی ،جمعیت که شد عنوان امنیت اقتصادی بعد بر ایران جمعیت هایتأثیر بیان در دارد. همراهبه
بر  ،تیجمع یتیجنس و یسن ساختار خوردنهمرب ،ییجاهجاب روستایی، و یشهر تیجمع توازن نبود است. کشور اقتصادی

 یحکومت ییپاسخگو قدرت از یتیجمع هایتحول نیز سیاسی امنیت لحاظبه .گذاردتأثیر می اقتصادی امنیت و رشد
 با ملی وفاق ،درنتیجه نیست. شهروندان ةندیفزا هایانتظار نیتأم به قادر ،منابع تیمحدود به توجه با دولت و کاهد می

 به که آن از ناشی یها بحران گیریشکل امکان و کشور یک در جمعیت ساختاری هایتحول .شودمی مواجه گسست
 بهداشت، فقر، بیکاری، ها آن ةدرنتیج و جمعیت آموزش و مهارت روستایی، و شهری جنسی، و سنی توازن نبود شکل

 .دارند همراهبه را فرهنگی و اجتماعی بعد در ییها چالش ایجاد امکان ،مؤثر طور به ،یابندمی ظهور و... مسکن هایمشکل
 باید را هویتی تغییر هرگونه کهیطور به ؛دارد ای هویژ جایگاه ،بوزان نگرش در نیز امنیت اجتماعی بعد اهمیت و حساسیت

 ساختاری هایتحول امنیت، نظامی بعد در .دانست جامعه یک ارزشی و فرهنگی مسائل در اساسی هایتحول از ناشی
 بعد در .دکنمی دگرگون را نظامی بخش در گذاریسرمایه میزان سرانجام و ها رساختیز و صنایع نیروها، تعداد ،جمعیت
 مانند یلائمس طبیعی، منابع یها تیمحدود به توجه با و دارد متعددی هایمشکل کشور جمعیت ،یطیمحستیز امنیت
 .اندجمله این از گیرهمه یها یماریب و بهداشت ونقل،حمل ،فاضالب و رسانیآب مسئلة یی،غذا امنیت ردنکفراهم

 که داخلی چالش هرگونه شد بیان ،دارد همراهبه خارجی بعد در کشور جمعیت که ییها چالش زمینة در ،درنهایت
 .دارد کشور امنیت برایرا  چالش ایجاد امکان نیز خارجی لحاظبه باشد، داشته پی در را جمعیت ساختاری های تحول
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