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پرونده

الهام یوسفی

بسیاری از کشورهای جهان از پیر شــدن جمعیت خود میترسند .در ایران مدتی است شعار
«فرزندکمتر ،زندگی بهتر» با پررنگ شــدن دغدغه پیر شــدن جمعیت ،جای خود را در ذهن
بسیاریازخانوادههایایرانیبهسوال«واقعادوتافرزندکافیه؟»دادهاست.عمومخانوادههابهویژهآنهاکهتجربه
والدبــودنرادرکارنامهخوددارند،بهطورغریزیتمایلدارندخانوادهبزرگتریداشــتهباشــند.موانعفکریو
اجتماعیبســیاریوجودداردکهزوجهایجــوانوخانوادههارابرآنمیداردتــادراینزمینه،باترسواحتیاط
بیشتریتصمیمبگیرند.آنهامعموالبهآیندهکودکخودفکرمیکنند،بهمشکالتیکهدردورانبزرگکردناو
پیشپایشاناست،مسائلمادی،فرهنگی،اجتماعی،تربیتی.درهمهکشورهایجهانبرایتشویقخانوادهها
بهفرزندآوریسیاســتهاوبرنامهریزیهایبسیاریوجوددارد؛منتهابااینکههماکنونماه ممثلبسیاریاز
کشورهایجهانباخطرسالخوردگیجمعیتمواجهیم،برایتشویقخانوادههابهفرزندآوریچهسازوکاریدر
نظرگرفتهشدهاست؟حاالکهبسیاریازخانوادههانگراناینهستندکهسرنوشتتکفرزندشاندهههایبعد
بــدونخواهــروبــرادرچــهخواهدشــدواقبالبــهفرزندآوریبیشــترشــدهاســتنگاهــیمقایســهایداریمبه
سیاستگذاریهایدولتهایجهاندرمقولهفرزندآوریونیزمیزانوموانعاجراییشدناینقوانیندرمصاحبه
بایککارشناسجمعیت.

راه و رسم مبارزه با خطر سالخوردگی در کشورهای جهان

دولتهای جهان چگونه مردمشان را به فرزندآوری تشویق میکنند؟
روسیه

سوئد

فرانسه

خانهایبرایفرزندسوم

تشویقجدیبرایفرزندسوم

کمکهزینهاختصاصیبرایکودک

بعد از روی کار آمدن پوتین در کشــور
روسیه،سیاســتهایتشویقیبرای
افزایــش جمعیــت قــوت گرفــت.
خانوادههایــی کــه دارای فرزنــد
میشوندازپرداختمالیاتتاسقفمعینیمعافهستندومورد
حمایتهایمالیبرایتربیتورشدفرزندشانقرارمیگیرند.
دولت برای تولد فرزند ســوم یک خانه به پدر و مادر نوزاد هدیه
میدهد.همچنینمادریکهدارایبیشازدوفرزندمیشود،
میتواند کمکهزینــه قابلتوجهی دریافت کند .اســتفاده از
کودکستانرایگان،حمایتمالیبهصورتسبدکاالوپرداخت
نقدیبهخانوادههاازدیگرمواردحمایتیاست.ازطرفدیگر
نماینــدگان مجلس روســیه تــاش کردند قانونی که توســط
«جوزف استالین» مبنی بر جریمه مالیاتی خانوادههای بدون
فرزندتصویبشــدهبودرااجراییکنند.برایناســاسمردان
بدونفرزند 25تا 50سالوزنان 20تا 45سالباید 6درصد
درآمدخودرابهعنوانمالیاتبهدولتپرداختکنند.

مادران فرانســوی درصورت بچهدار
شــدن  16هفته مرخصی با حقوق و
مزایای کامل دارند که از شــش هفته
پیشازتولدکودکانشانآغازمیشود.
پس از این دوره والدین میتوانند به مرخصی سه ساله و بدون
حقوقبروندوبعدازآنبدونهیچمحدودیتیبهشغلقبلیشان
بازگردند .درفرانسهخانوادههادرصورتداشتنفرزندسوم
مبلــغ  1000یــورو بــه شــکل بالعــوض دریافــت میکنند.
همچنین دولت تضمین میکند که مخارج تحصیل فرزندان
خانواده ها از پیش دبســتانی تا دانشــگاه را تامیــن کند .اگر
خانوادهها به دلیل تولد فرزندشان خدمتکار استخدام کنند،
دولت بخشی از این هزینه را میپردازد .از دیگر سیاستهای
افزایش جمعیت در کشور فرانسه میتوان به اختصاص سبد
کاالبهخانوادههااشارهکرد.دولتفرانسه،برایزنانیکهتازه
مادرشدهاند،امکاناتینظیرویزیتمجانیدکتریابرخورداری
از خدمات پرستاری در خانه را فراهم میکند.

در این کشــور مرخصی والدین 15
ماه اســت و آن ها اجازه دارند بعد از
این مدت تا  8سالگی کودکشان به
طور متناوب مرخصــی بگیرند و در
زمان مرخصــی 80 ،درصد حقوق خود ،معــادل  480روز
کاری بهره مند شوند .همچنین خانوادههایی که بعد از 30
ماه برای فرزند بعــدی اقدام میکننــد ،از امکانات ویژهای
برخوردار میشــوند .یکــی از این تســهیالت اجتماعی که
دولــت ســوئد بــرای کــودکان ســوئدی قائــل اســت «بارن
بیدراگ» یــا همان«کمک هزینه کودک» اســت .این کمک
هزینه ،مبلغ مشــخص و بالعوضی است که دولت سوئد در
ازای هر کودکی که در ســوئد متولد میشــود تــا زمانی که
کودک به سن 16سالگی برسد به والدین پرداخت میکند.
میــزان این کمــک هزینه ارتباطــی با میزان درآمــد والدین
کودک ندارد و همه اقشار جامعه با هر سطح درآمدی از این
تسهیالت دولت سوئد برخوردار هستند.

از بند ۱۳مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی ،در زمینه سیاستهای تشویقی فرزندآوری در ایران چه میدانید؟

مشوقهاییکه اجرا نمی شود

شورای عالی انقالب فرهنگی ،در سال  91برنامهای تصویب کرد که میتوان آن را مهمترین سند جمعیتی کشور
نامید که طی سال های اخیر به منظور پیشگیری از کاهش نرخ باروری و حرکت در مسیر افزایش نرخ رشد جمعیت
تصویب شده است .مصوبه ای که بیشتر مفاد آن بر سیاستهای تشویقی برای فرزندآوری و در نتیجه پیشگیری از
بحرانها و چالشهای ناشی از پیر شدن کشور در آینده معطوف است .منتها تا امروز و با گذشت بیش از شش سال از
خوانپیگیریواجرایمسئوالن،بالتکلیفاست.طرحیکه
تصویباینطرح،هنوزبسیاریازبندهایآندرهفت
ِ
ظاهرا به واسطه ایجاد بار مالی برای دولت ،با بیمهری مواجه است و با وجود شرایط بحرانی کشور در زمینه کاهش
طرح مفیدی که بر لزوم
نرخ جمعیت ،به شکلی که مایه قوت قلب خانوادهها برای فرزندآوری باشد ،اجرا نمیشود.
ِ
بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج،
فاصله موالید و تعداد فرزندان تاکید دارد و با هم ،مروری داریم بر جزئیات بند  13آن که به طرح برنامههایی برای
تشویق خانوادهها به فرزندآوری اختصاص دارد.
پوششبیمهاجباریدرمانرایگانمادروکودکازابتدای
بــارداری تا پایان دو ســالگی کــودک ،برای کســانی که فاقد
پوششبیمهدرمانیهستند.
اختصاصسبدتغذیهرایگانماهانهبهصورتبنکاالشامل
پروتئین،لبنیات،برنجوحبوباتبهمیزانیکتا2میلیونریال
به مادران باردار و دارای فرزند زیر دو ســال ،حداقل برای سه
دهک درآمدی پایین و نیازمندان بر اساس ارزش ریالی سال
 1390بهعنوانسالپایه.
اختصــاص بســته بهداشــتی -درمانــی رایــگان شــامل
مکملهــای غذایــی ،دارو ،آزمایشهــای دورهای و موردی و
معاینههای ماهانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال
برایحداقلسهدهکدرآمدیپایین.
پوشــشکاملبیمهایبــرایدرمانناباروریهــایاولیهو
ثانویه.
اختصاص مرخصی اســتحقاقی دو هفتهای تولد فرزند به
پدر.
اجــرایکاملطرحآتیهفرزندانبامبنــاقرارگرفتنارزش
ریالیسال 1389بهعنوانسالپایه
پرداختهدیهتولدفرزندبهمادربهصورتسکهبهارآزادی.
افزایشسنواتتحصیلیدانشجویانمادربهازایهرفرزند
تا 4/5سال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیمسال
تاسقف هشتواحد.
متناسبســازی نظــام آموزشــی کشــور بــا مالحظــات
جنســیتی و سیاســتهای جمعیتــی در ســاختار ،محتوا و

طول مدت تحصیل.
مراکــز آمــوزش عالــی موظفنــد در توزیــع و تخصیــص
وام دانشــجویی ،وام ودیعــه مســکن و همچنیــن تخصیــص
خوابگاههای دانشجویی ،دانشجویان متأهل دارای فرزند را
دراولویتقراردهند.
دانشجویان مادر دارای فرزند زیر سه سال میتوانند تا50
درصدواحدهایدرسینظریدورهتحصیلیخودرابهصورت
نیمهحضورییامجازیبگذرانند.
فراهــم آوردن امــکان حضــور منعطــف و کاهش ســاعات
کار موظف ،ایجــاد امتیازات خاص و تســهیالت الزم در طرح
دورکاری و نیمهحضوری و ســایر شیوههای مناسب اشتغال
برایزنانباردارومادراندارایفرزندزیر 5سال.
حقعائلهمندیدرکلیهقوانینومقرراتاستخدامیبهدو
برابرافزایشمییابد.
پرداختپاداشاوالدبهصورتماهانهوبهصورتپلکانیدر
کلیهقوانینومقرراتاستخدامیکشور.
اعطــای مشــوقهای مالیاتــی بــه خانواده متناســب با
تغییرات در ُبعــد خانوار از طریق تغییــر در واحد مالیاتی از
فردبهخانواده.
حمایتازطراحی،ساختوواگذاریمسکنهای
چندنسلیبهخانوادههایگسترده.
احتســاب خانهداری به عنوان شغل و کمک
به بیمه بازنشســتگی زنان متأهل خانــهدار با
پرداخــت بخشــی از حق بیمــه توســط دولت

متناسببادرآمدخانواده.
مادرانشاغلدارایسهفرزندوبیشترمیتوانندباداشتنهر
میزانسابقهکار،عالوهبرمیزانسنواتخودبهازایهرفرزند
بایکسالافزایشسنواتبازنشستهشوند.
مادرانشاغلمیتوانندباهرمیزانسابقهکارباهمانمیزان
سنواتبازنشستهشوند.
پرداختوامقرضالحســنه«فرزند»بهمبلغیکصدمیلیون
ریــالبهخانوادههابرایفرزندانســومتاپنجمبابازپرداخت
10سالهوبدونالزامبهسپردهگذاریتوسطبانکهایعامل
برمبناینرخپایهسال.1391
افزایش اعتبارات ،امکانات ،ساعات درسی و فعالیتهای
ورزشیدخترانوپسراندرمدارسودانشگاهها.
ایجادرشتههایتحصیلیمتناسبباجایگاهونقشخانواده
و زن براســاس فرهنــگ اســامی ،همچون مدیریــت خانه و
خانواده در مقاطع مختلف توسط دو وزارت آموزش و پرورش
وعلوم،تحقیقاتوفناوری.
اجرایمستمرطرحغربالگریسالمتدخترانوپسراندر
مدارسودانشگاهها.
ترویــج زایمــان طبیعــی و بــدون درد و مقابلــه هدفمنــد
بــا ســزارینهای غیرضــروری و
سودجویانه.

ژاپن

نروژ

بهشتکودکانومادران

خوشبختیباکودوموتیت

سیاســتهای این کشــور نه فقط در
خصــوص افزایش جمعیــت بلکه در
زمینهحمایــتازکودکانتازهمتولد
شــده هم،فوقالعادهاست.تخفیف
ســاعات کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای والدین و
تصویب قوانینی در زمینه ایجاد مراکز رفاهی و حمایتی برای
مراقبتروزانهازکودکان،بخشیازاینحمایتهاست.دراین
کشــور پس از تولد هر کودک ،پدر و مــادر دو هفته مرخصی با
حقوقدارند.پــسازاینمدت،آنهامیتوانندبین 46هفته
مرخصــیباحقوقکاملیــا 56هفتهمرخصیبــا 80درصد
پرداختی ،که باید میان والدین تقســیمشود ،یکی را انتخاب
کنند.بهمنظوراطمینانازاینکهپدرانحتم ًادرامرنگهداری
و بزرگ کردن کودکانشان مشارکت خواهند داشت ،پدران
موظف هستند دست کم 10هفته از این دوران را از محل کار
مرخصــی بگیرنــد .جالــب این جاســت کــه اســتفاده از این
مرخصــی بــرای وزیــران دولت نیــز امــری غیرعــادی تلقی
نمیشــود و بســیار معمول اســت که وزیران دولتی در سال
نخست تولد فرزندشــان ،چند ماهی در مرخصی باشند .در
ضمن دولت به یکی از والدینی که تصمیم دارند تا دوسالگی
کودکشــان در خانه بماننــد ،کمک هزینه ویــژهای پرداخت
میکند .به همه این ها مراقبتهای رایگان از کودک ،دارو و
درمانرایگانوحقاوالددرفیشحقوقینیزاضافهمیشود.

ژاپــن یکــی از پیرترین کشــورهای
جهان است که نرخ رشد جمعیت آن
منفــی  3درصــد اســت .بــه گفتــه
ِ
کارشناســان اگــر ایــن روال ادامــه
داشته باشــد در ســال  3011دیگر در ژاپن کودک زیر 15
سالی وجود ندارد .برای بهبود وضعیت هرم جمعیتی در این
کشــور ،قانونی به نام «کودوموتیت» وضع شــد که طبق آن،
خانوادههاییکهفرزندزیر 15سالدارند،ماهانهتا 13هزار
ین کمک مالی دریافت میکنند .همچنین پدر و مادر یک به
یک میتوانند بــا دریافت نصف حقوق خود تا ســقف تعیین
شــده به مرخصی برونــد و این درحالی اســت که بعــد از آن
میتوانند بدون هیچ نگرانی به کار قبلی خود بازگردند.

انگلستان

 3سال مرخصی با حقوق برای مادران
سیاستهای این کشور ،اختصاص
 52هفتهمرخصیزایمانبرایزنان
است که 39هفته آن با حقوق است؛
و  6هفتــهاولمرخصیبا 90درصد
حقوق است و مابقی آن ،حداقل دستمزد .در انگلستان برای
خانواد هدارایفرزندحقوقهفتگیدرنظرگرفتهشدهاست.

گفتوگو با دکتر «شهال کاظمیپور» استاد جمعیتشناسی درباره موانع فرزندآوری در ایــران

فقط بندهایی که بار مالی نداشت اجرایی شد

مصطفی میرجانیان

این سال ها بیشتر از این که در عمل ،اجرای سیاست های تشویق به فرزندآوری را به چشم ببینیم ،فقط به شکل
شعارگونه درباره قوانین ،بندها و تبصره های آن شنیده ایم .واقعا ایراد کجاست که طرح های پیشنهادی برای
تشــویق به فرزندآوری ،به شکل تمام و کمال اجرا نمی شــود؟ برای این که موانع عملی شدن این سیاست ها را
بدانیم به سراغ دکتر شهال کاظمی پور استاد جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور و
کارشناس شــورای عالی انقالب فرهنگی رفتیم .او عالوه بر داشتن مطالعات جمعیت شناسی در کشورهای
مختلف ،به خوبی از زیر و بم مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مطلع است.
چرا قوانینی که شــورای عالــی انقالب فرهنگی در
سال 91درزمینهتشویقبهفرزندآوریتصویبکردو
شماهمدرتدوینآننقشداشتید،تااینلحظهاجرایی
نشدهاست؟
وقتی که این قوانین پس از تصویب شورای عالی به مجلس
رفت ،اواخر دوره ریاســت جمهوری آقــای احمدینژاد بود
وبههمیندلیلمســکوتمانــد.دردورهاولآقایروحانی
پیشــنهاد شــد که یک بررســی دیگری بر روی ایــن قوانین
بشــود.چونبســیاریازبندهــایآنبرایدولــتبارمالی
داشت و بار مالی هم منوط بر این است که دولت آن را تقبل
کند.اماباتوجهبهمشکالتمالیدولتها،هیچکدامزیربار
اینقوانیننرفتند.فقطبعضیازبندهاکهبارمالینداشت
وجنبهفرهنگیداشــتومثالمربوطبهصداوســیمابودرا
پیادهکردندوآنبندهادرحالاجراســتکهالبتهانگشــت
شماراست.
چرااینسیاستهاجدیگرفتهنشد؟بهجز
بار مالی مسئله دیگری هم مانع اجرای این
سیاستهاست؟
راستش من معتقدم نه فقط این بحث،
بلکــه خیلــی از مســائل دیگــر هــم در
کشــورمان جدی گرفته نمیشود.
حاال این بندهایی که پیاده شــده
شاید در طول سالیان جواب دهد
اما مســائل مختلفــی در افزایش
موالیددخیلاستومعلومنیست
حتــی بــا اجرایــی شــدن همان
بندهاییکهبارمادیداشته،جواب

میگرفتیمیاخیر؟منخودمبهعنوانجمعیتشناساعتقاد
دارماگرابالغیهرهبریاجراشودازهرچیزیبهتراست.آن
 14ماده ابالغیه رهبری اگر اجرا شــود خیلی جامع است و
همهبندهارادرنظرمیگیــرد.بحثافزایشباروریهمدر
همان ماده اول قید شده ولی همه جا تاکید شده بر کیفیت
جمعیت؛ یعنی اگر ما فقط به افزایــش تولید و باوروی توجه
کنیم و ابعاد دیگر را در نظر نگیریم مثل افزایش مرگومیر،
افزایش مهاجرت و ...قطعا اثربخشی بسیار ضعیف خواهد
بود.مهمترینمانعایناستکهاعتقادهمگانیمبنیبراین
کهمابامشکلسالخوردگیجمعیتروبهروییموبایدافزایش
باروریراپیگیریکنیم،دربینمسئوالنوجودندارد.
پیشــیبینی میکنید فرهنگســازی برای افزایش
جمعیت،بهچقدرزماننیازداشتهباشد؟
هم اکنون خانوادهها در ذهنشــان دربــاره امنیت اقتصادی
دلواپس هســتند و خیالشــان از امنیت فرهنگی و آموزشی و
اجتماعینســلهایبعدراحتنیســت؛بااینهمهدرنســل
جدید،شعار«فرزندکمتر،زندگیبهتر»کمرنگترشده.جوانان
دهه 50و60بهدلیلتجربهانقالبوجنگ،نگرانیبیشتری
برای بچهدار شدن داشــتند ،اما دهه هفتادیها راحت ترند.
اهمیــت افزایــش جمعیــت بــرای جلوگیــری از
سالخوردگیجامعه،درهمهجایجهانپذیرفتهشده
است.درایرانمنهایاینبحثچهموضوعمهمدیگری
درمقولهفرزندآوریموردتوجهاست؟
به نظر من مقدار زیــادی از بحث فرزندآوری بحث فرهنگی
اســت .اگر خانوادهها بتوانند در کنار فرزندآوری به پرورش
انسان ســالم و صالح به لحاظ جسمی و روحی
و تربیت یک
ِ
بپردازند،جامعهسالموموفقیهمخواهیمداشت.
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