
ملیجمعیت؛چالشیبرایامنیتسالمندی
 1آیندهایراندردودههاسالمیجمهوری

 محمدرضااحدی

،مرننن ا ،انننن ا اسننن واداتنننلمرننن ا و کننن سیاسننناشااهننناا   اشارشنننلم ننن  کارشننن ا 
Mr.ahadi72@gmail.com 

 محمدرحیمعیوضی

،مرنن ا ،اننن ا سیاسنناشااهنناا شنناالمرنن ا م منناونن د م نن  مضنن ایننا وسننل  ،ا نسنن ل 
M.eyvazi@shahed.ac.ir

 چکیده
ویژه برای  حاضر در جوامع بشری و به ترین رویدادهای قرن سالمندی جمعیت یکی از مهم

شیده   هیای جمعیییی اامیا     بینیی  توسعه است. براساس بسیاری از پیش لکشورهای درحا
 شکلی یگااه و شدید با این مسئله روبروخواهدشد. کشور ایران ایز در دودهه آینده به

جمعیییت بییر   سییالمندی مسییئله: هییدا اییین پییژوهش بررسییی تیی  یرا      هددد 
 کشورایران طی دودهه آینده است. ملی امنیت
 یو آمارهییااسییی اده از منییابع   و بییاتحلیلییی اسییت   -: روش پییژوهش توفییی ی روش

 یهیا  و دادهاسیت   یروش افیلی ایین پیژوهش کم ی    شیواد    یمتحلیل  ها داده،دردسیرس
 مبنای تحلیل هسیند. شناسی یتجمع
جمعییت بیر    هیای ایین پیژوهش فراینید ت  یرییساری سیالمندی       : براساس یافییه ها یافته
زدا شیامل   نید ههاردسییه اوامیل مشیروایت    اییران در دودهیه آینیده، از برآی    ملیی  امنیت
 یو سیالمند  پیسیرد  یمی  یرتی   رفاهی و توسعه و مسیائل خیااواده    اقیصادی، مسائل مسائل

 ملی را به مخاطره اادازد. این میغیرها امنیت بر ییریسارت  با  توااد یم
ای در  میعدد و یسیرده جمعیت در ایران، تبعا  : دراییمه بروز مسئله سالمندیگیری نتیجه
وجودخواهدآمید    های اقیصادی، اجیماای، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت اییران بیه   حوزه
رود که کیل سیسییم اجیمیاای و حیاکمییی دهیار بحیران و تمیا          ای که بیم آن می یواه به

ای دهییار اخییی ل و ااکارآمییدی حافییل از اییین بحییران منمییر بییه     هییای توسییعه براامییه
ملیی کشیور شیود  بنیابراین پیشینهاد       سیاسی و امنییت   با  خوردن هم زدایی، به مشروایت

 ییرد. ها اقدا  مؤ ر فور  های الز  برای تقویت این حوزه یساری شود اسبت به سیاست می

 رفاهی، توسعه،خااواده ملی، مسائل جمعیت، امنیت سالمندی های کلیدی: واژه

 03/08/٩٩خ پذیرش: تاری   20/07/٩٩تاریخ بازبینی:    04/05/٩٩تاریخ دریافت: 
 102-63، صص 13٩٩ پاییز، ٩6 ، شماره 2٩دورهفصلنامه راهبرد، 
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