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۲۴ اردیبهشت  ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۷

گزارش

روزنامــه آرکانزاس دموکرات گزت، ترجمه: ســحر طلوعی: در گــزارش اداره 
سرشــماری و آمار ایاالت متحده آمده اســت، ســن بارداری در زنان این کشور 
افزایش قابل مالحظه ای داشته است. زنان آمریکایی ترجیح می دهند در سنین 
بین ۳۰ ســالگی تا حدود ۴۰ سالگی باردار شوند، در حالی که در سه دهه گذشته 

۲۰سالگی سن محبوب آنها برای بارداری بوده است.
این آمارها و گزارش ها نشــان می دهند نرخ باروری از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به 
نســبت دهه های قبل کاهش داشته اســت و با اینکه این روند کاهشی روندی 
ثابــت و بدون تغییر بوده؛ اما ســن بارداری در این بازه زمانــی دچار تغییراتی 
محسوس شده است. مثال نرخ باروری در گروه زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۴۳ درصد و 
در گروه زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله حدود ۲۲ درصد کاهش داشته است؛ اما در همین 
بازه زمانی، بارداری زنان گروه ۳۵ تا ۳۹ ســاله، ۶۷ درصد افزایش داشته است. 
ایــن افزایش برای زنان بین ۴۰ تا ۴۲ ســاله آمریکایــی چیزی حدود ۱۳۲درصد 

است!
دکتر فیلیپ کوهن اســتاد دانشگاه مریلند می گوید تصمیم زنان برای ادامه 
تحصیل و پیدا کردن شــغل و اســتقالل مالی، به طوری که بعــد از زایمان در 
شــرایطی باشــند که بهتر بتوانند فرزند خود را بزرگ کنند، باعث شــده است 
آنها در ســنین باالتری مادر شوند. این رفتار حتی در زنان طبقه کارگر هم دیده 
می شــود؛ آنها با صبر و تحمل بیشــتری مادر می شــوند. این زنان هم ســعی 

می کنند موقعیت مالی بهتری به  دست بیاورند و سپس بچه دار شوند.
در گذشته خانواده ها اغلب برای کســب درآمد بیشتر و بهتر، روی فرزندان 
خود ســرمایه گذاری می کردنــد. مثال برای کار در مزرعه نیاز داشــتند فرزندان 
خود را حتی در ســنین پایین به کار بگیرنــد. پس هرچه زودتر باردار و صاحب 
فرزند می شدند؛ اما در صد سال اخیر والدین روی آینده فرزندان سرمایه گذاری 
می کنند. پس تالش می کنند بچه هایشــان وارد مدرســه شوند و آنها را حتی تا 

اوایل جوانی حمایت می کنند.
از اینها گذشــته، بچه دار شــدن در ســنین باالتــر زنان را هــم در موقعیت 
اجتماعــی بهتری قرار می دهد. ایــن زنان منابع بهتر و بیشــتر مالی در اختیار 
دارند، آگاه تر و تحصیل کرده تر هســتند و همان طور کــه انتظار می رود مادران 
بهتری هم می شوند. نه تنها مادران بلکه به طور کل والدین در موقعیت بهتری 

مسئولیت پرورش فرزندان را برعهده می گیرند.
یکی از مادران ۴۸ ســاله که در این گزارش به آن استناد شده است، می گوید 
او و همســرش نخستین فرزندشــان را که یک پسر است، در ۳۸ سالگی به دنیا 
آورده اند. آنها سه ســال بعد صاحب یک فرزند دختر هم شده اند. این زوج در 
۲۳ ســالگی ازدواج کرده بودند؛ اما تا ۳۸ ســالگی ترجیح داده بودند صاحب 
فرزند نشــوند. این زن می گوید ۳۸ سالگی ســنی بود که اعتماد به نفس کافی 
برای بچه دار شــدن را به دســت آوردیــم. در واقع مدتی بود بــه مدیریت یک 
شــرکت خرده فروشی رسیده و موفق شــده بودم به لحاظ مالی دستاوردهایی 

داشته باشم. بعد از آن وضعیت تصمیم گرفتیم بچه دار شویم.
تغییرات سن بارداری و افزایش آن شامل جامعه سیاه پوستان و زنان خارجی 
مقیم آمریکا هم می شــود. عامل اقتصاد و استقالل مالی و تحصیل برای زنان 
سیاه پوســت هم صادق است؛ اما ماجرای دیر بچه دار شدن زنان خارجی مقیم 
آمریکا تا حدودی پیچیده اســت. ممکن است شــرایط زندگی در آمریکا و تأثیر 
آن مهم ترین عامل محســوب شود؛ اما با قطعیت نمی شود درباره این موضوع 

نظر داد. افزایش سن بارداری در میان زنان سیاه پوست موضوعی قابل مالحظه 
اســت. اغلب این زنان سعی می کنند به عالی ترین مدارج تحصیلی برسند و در 

این مدت از بارداری های ناخواسته و بارداری در سنین پایین پرهیز می کنند.
بــا درز اطالعاتی مربوط بــه پیش نویس الیحه لغو قانون ســقط جنین در 
آمریکا کارشناســان هشــدار می دهند و معتقدند به احتمال زیاد سن بارداری 
دوبــاره تغییر کنــد و کاهش یابــد. با توجه بــه اینکه بیشــترین بارداری های 
ناخواســته مربوط به ۲۰ ســالگی و دوران نوجوانی اســت، با لغو سقط جنین 
قانونی، قابل پیش بینی است که سن بارداری به همان وضعیت سابق بازگردد. 
آنهــا پیش بینی می کنند این اتفاق در جامعه سیاه پوســتان و ســاکنان جنوب 

آمریکا بیشتر رخ دهد.
در آمارها و گزارش های منتشرشــده از دیگر نقاط جهان هم مشخص شده 
اســت مادر شدن در سنین باال یا مادرشــدن تأخیری، در کشورهای توسعه یافته 

آسیایی و اروپایی هم موضوعی مورد توجه است.
در این گزارش به آســیب های دیر مادر شــدن هم اشــاره شــده اســت. از 
آســیب های مادرشــدن تأخیری می  توان به تأثیر آن بر کاهش جمعیت اشاره 
کرد. به هر حال هرچه ســن باالتر می رود، احتمال بارداری کاهش می یابد. این 
مســئله در برخی ایالت های آمریکا دردسرساز شده است. این ایالت ها با میزان 
تولد پایین و کاهش جمعیــت و در نهایت کاهش نیروی کار و هزینه باالی آن 

مواجه شده اند.
تأثیر ایــن اتفاق در طوالنی مدت فشــار بر برنامه هــای حمایتی مثل تأمین 
اجتماعــی، مراکز نگهداری از ســالمندان و... خواهد بــود. در واقع با کاهش 
جمعیت، کارگران و نیروی کار موجود مالیات بیشــتری می پردازند تا جمعیت 
مســتمری بگیر و بازنشســته از ســوی صندوق هــا حمایــت شــوند و بتوانند 

زندگی شان را بگذرانند.
این آمارها و داده ها تا سال ۲۰۱۹ معتبر است و از آن به بعد داده ای منتشر 
نشده است. البته می شود حدس زد دو ســال همه گیری کرونا تأثیر فزاینده ای 
بر تصمیم به بارداری زنان داشته و بارداری را عمال به تأخیر انداخته است. به 
عبارت بهتر در ســال ۲۰۲۰ نرخ تولد در آمریکا چهار درصد کاهش یافته است. 
این عدد در ۵۰ ســال اخیر ایاالت متحده به عنوان بیشترین کاهش در یک سال، 

رکورد به حساب می آید.
از ســوی دیگر در نیمه دوم ســال ۲۰۲۱ که کمی از وضعیــت پاندمی رها 
می شویم، می بینیم نتایج به داده های سال ۲۰۱۹ نزدیک تر شده اند. با همه این 
حرف ها باید بپذیریم دو ســال پاندمی کرونا و وضعیت بهداشــتی و اقتصادی 
نامطمئن آن مانع از بارداری بســیاری از مادران شد. از آن مهم تر اینکه این دو 
ســال باعث شــد برخی مادران فرصت بارداری خود را از دست بدهند و دیگر 

نتوانند بچه دار شوند.
دیر مادر شدن ویژگی ها و امتیازات خودش را دارد و البته تأثیر آن بر کاهش 
جمعیت آن هم در کشــوری مثل آمریــکا که نرخ تولد پایین اســت، غیر قابل 

چشم پوشی است.

بالتکلیفی اتباع دارای مجوز سکونت ادامه دارد

افزایش سن بارداری در زنان آمریکاییباالخره این مدرک اقامتی هست یا نه؟!
چرا دیر مادرشدن محبوب شده است؟

پیمان حقیقت طلب، مدیــر پژوهش انجمن دیاران: به هــر نهادی که به نظر 
ربطی به موضوع داشــته، ســر زده است. متولد ایران اســت و در ایران درس 
خوانده و همان قدر که یک ایرانی می تواند ایران و نهادهایش را بشناسد، او هم 
می شناســد. نامه اش به نهاد ریاســت جمهوری را درمی آورد و نشان می دهد؛ 
نامه ای که در آن به نمایندگی از یک جمع، مشــکل را خطاب به رئیس  جمهور 
بیان کرده و برده واحد دریافت شــکایات مردمی و ثبت کرده و شماره پیگیری 
هم گرفته است. حتی پیش معاونان وزارت علوم هم رفته و رو در رو مشکلش 
را به آنها گفته اســت؛ اما آنها گفته اند کاره ای نیستند و هرچه پلیس مهاجرت 
و اداره اتباع بگوید، همان اســت. مشکلش این است که به وقتش چیزی را که 

باید می گفتند، نگفتند.
- وقتی داشتیم کنکور ثبت نام می کردیم، سایت سنجش مثل بقیه مهاجران 
با ما هم بازی در آورد؛ اما ما هم همان روند بقیه بچه های مهاجر را طی کردیم 

و توانستیم کنکور ثبت نام کنیم و امتحان بدهیم و دانشگاه قبول شویم.
حاال در سال سوم دانشگاه به او گفته اند تو دیگر حق نداری دانشجو باشی؛ 
چون تنها مدرک اقامتی حضورش در ایران، برگه حمایت تحصیلی بوده است؛ 
برگــه حمایتی که به خاطر فرمان رهبری مبنــی بر حق تحصیل همه کودکان 
مهاجر به او داده بودند و او با همان برگه حمایت از ایران اخراج نشد، توانست 
دیپلمــش را بگیرد و کنکور بدهد. اما ســه ســال بعد از ورودش به دانشــگاه 
گفته اند برگه حمایت تحصیلی، مدرک اقامت در ایران محسوب نمی شود و او 
باید برود افغانســتان و از آنجا ویزا بگیرد تا بتواند حضورش در ایران را قانونی 

کند و بعد تحصیلش در دانشگاه مجاز شود.
- شــش ترم شهریه دانشــگاه آزاد داده ام و بعد از شش ترم تازه می گویند 
تو حق تحصیل نــداری... چرا؟ چون با برگه حمایت تحصیلی در ایران زندگی 
کرده ای، نه با پاســپورت و ویزا. قصه این است که از یک طرف کسی را که برگه 
حمایت تحصیلی دارد از ایران اخراج نمی کنند و او را سرشــماری می کنند و از 
طرف دیگر می گویند برگه حمایت تحصیلی مدرک اقامت در ایران نیســت. اگر 
مدرک اقامت نیســت، پس چرا کســی که برگه حمایت تحصیلی دارد، اخراج 
نمی شود؟ اگر مدرک اقامت است، چرا می گویند حضورم در ایران مجاز نبوده و 
باید حتما بروم افغانستان؛ آن هم در این شرایط قحطی و ناامنی بعد از طالبان؟
تحصیــل کــودکان مهاجــر در ایــران مانند حضــور مهاجران ســابقه ای 
چند دهه ای دارد. کودکان مهاجر دارای مدرک اقامت قانونی به جز برهه ای دو، 
سه ســاله در اوایل دهه ۸۰، همواره حق تحصیل در مدارس ایران را داشته اند. 
قبل از فرمان رهبری این دانش آموزان با پرداخت شــهریه در مدارس پذیرفته 
می شــدند. بعد از فرمان رهبری از ســال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ عالوه بر کودکان دارای 
مدرک اقامــت قانونی، کودکانی که بدون مدرک بودند نیز حق تحصیل رایگان 

در مدارس دولتی ایران را پیدا کردند.
پیگیری فرمان رهبری جهت حق تحصیل کودکان مهاجر دغدغه همیشگی 
فعــاالن مدنی در ایران بوده اســت. کودکانی که دارای مــدرک اقامت قانونی 
بودند، مشــکل خاصی در ثبت نام در مدارس دولتی نداشــتند؛ اما کودکانی که 
مدرک اقامتی معتبر نداشــتند، به همراه خانواده شان به دفاتر کفالت مراجعه 
می کردند، مشــخصات آنها ثبت بایومتریک می شــد و به آنــان برگه هویتی به 
نام «معرفی نامه ویــژه حمایت تحصیلی برای اتباع خارجی» صادر می شــد. 
در پایین این معرفی نامه نوشــته می شــد که این برگه صرفــا برای مراجعه به 
آموزش و پرورش در سال تحصیلی فالن معتبر بوده و فاقد ارزش دیگری است. 
بااین حــال این برگه حمایت تحصیلی ارزش بســیار مهم دیگری هم داشــت؛ 
ارزشــی هم ســنگ مدارک اقامت مهاجران قانونی در ایران؛ کسی که خودش 
یا فرزندانش برگه حمایت تحصیلی داشــتند توســط پلیس دستگیر و اخراج 

نمی شد.

رئیس گروه آموزشــی و مرکز تحقیقات ســالمت در حوادث و بالیای دانشگاه 
علوم توان بخشی و سالمت اجتماعی اعالم کرد: حوادث ترافیکی، ساالنه بیش از 
۱۷ هزار کشــته و بیش از ۴۴ هزار معلول دائمی بر جای می گذارد و متأسفانه در 
کنار آن، ۵۳ مخاطره در ایران شناســایی شده است که ۱۳ مخاطره اولویت دارند 
و همه این حوادث ســبب بیش از ۷۵۰ هزار مراجعه در سال ۱۴۰۰ به بیمارستان 
شــده. دکتر حمیدرضا خانکه هم زمان با هفته ســالمت افزود: این در حالی است 
که ســاالنه عددی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی کشورمان فقط برای 
حوادث هزینه می شود که حجم زیادی از آن به حوادث ترافیکی اختصاص دارد.

 او تصریح کرد: همواره نظام ســالمت، بار ناشــی از حوادث را تحمل می کند؛ 
در حالی که ســازمان های متعددی در تأمین ایمنی و امنیــت باید مداخله کرده و 
مدیریــت جامع خطر حوادث و بالیــا را تأمین کنند؛ اما بــار اصلی بر دوش نظام 
ســالمت اســت و در اســناد بین المللی از جمله سند «ســندای» نیز وظیفه نظام 
سالمت بسیار پررنگ دیده شده؛ به طوری که در این سند، ۳۳ بار بحث «سالمت» 
مطرح شده است. رئیس بورد تخصصی رشته سالمت در حوادث و بالیای وزارت 
بهداشــت تأکید کرد: نظام ســالمت باید در مقابل حوادث و بالیا، تاب آور و آماده 
باشــد و به همین علت، طبق قانون دائمی مدیریت بحران کشــور که سال ۱۳۹۸ 
تدوین شده، نظام ســالمت باید ســند متناظری برای آمادگی، پاسخ، بازیابی و در 
نهایت پیشگیری تدوین کند. او افزود: باید این اسناد به زودی تدوین و ارائه شوند و 
یکی از مهم ترین ارکان این سند می تواند تاب آورکردن بیمارستان ها به عنوان محور 

اصلی تأمین خدمات سالمتی باشد.

سیاســت گذاران ســنتی حوزه اتباع و مهاجــران خارجی رؤیای بازگشــت 
مهاجران به سرزمین خودشان را می پرورانند؛ اما مجموعه اقدامات و آنچه در 
عمل اتفاق می افتد، در جهت عکس اســت. این کودکان برای زندگی در ایران 

آماده می شوند و به افغانستان هم برنمی گردند.
مهناز یکی از این کودکان اســت. او متولد ۱۳۷۹ در تهران است و با فرمان 
رهبری توانســت دیپلم بگیرد. بی برنامگی سیاســت گذاران در این حوزه باعث 
شــد که او بتواند مثل بقیه در کنکور سراســری ثبت نام کند و قبول هم بشود. 
مسئوالن دانشگاه هم فکر کردند او مثل دانش آموزان قبلی مهاجر است و به او 
حق ورود به دانشگاه دادند؛ اما حاال بعد از سه سال می گویند او سال هاست در 
ایران حضور قانونی ندارد و حق تحصیل به معنای حق اقامت در ایران نیست! 
هنــوز تعداد دانش آموزانی که با فرمان رهبری توانســته اند دیپلم بگیرند و به 
سن ورود به دانشگاه برسند، زیاد نشده است. مطمئنا در سال های آینده تعداد 
این دانش آموزان افزایش پیدا می کند. مهناز ســرگردان اســت. از بدو تولدش 
در ایــران بوده، ولی می گویند حضورش کامال غیرقانونی بوده اســت. او کنکور 
داده و در رقابت با دانش آموزان ایرانی وارد دانشــگاه شده و برای تحصیلش 
هم شــهریه پرداخته اســت؛ اما به ناگاه به او گفته اند چون حضورش در ایران 
قانونــی نبوده پس نمی تواند به تحصیل ادامــه بدهد و به او مدرک تحصیلی 
داده نمی شــود. برای او حتی خیال اینکه برای دریافت ویزا به افغانستان برود 
نیز محال و غیرممکن اســت. افغانستان برای او همان قدر ترسناک و ناشناخته 

است که برای یک دانش آموز و دانشجوی ایرانی.
مهناز می گوید توانســته ۵۷ دانش آموز افغانســتانی مثل خودش پیدا کند 
که با برگه حمایت تحصیلی دیپلم شــان را گرفته اند و وارد دانشــگاه شده اند؛ 
امــا یکباره به  آنهــا گفته اند که حضورتــان غیرقانونی بوده و به شــما مدرک 
تحصیلی نمی دهیم. او می گوید که امســال ما ۵۷ نفریم و مطمئنا ســال دیگر 
تعداد بچه هایی با این شرایط چند برابر می شود. مسئوالن برای این مشکل چه 

چاره ای دارند؟ سؤال بزرگی  است که جوابش باید هر چه زودتر تعیین شود.

دریافت برگه حمایت تحصیلی هزینه چندانی نداشت. از طرف دیگر داشتن 
مــدارک اقامتی معتبر بــرای مهاجران قانونی فایده ای بیــش از برگه حمایت 
تحصیلی هم در  بر نداشــت. یــک مهاجر چه قانونی باشــد و چه غیرقانونی، 
حــق دریافت گواهینامه رانندگی ندارد، ســیم کارت به نــام خودش نمی تواند 
داشــته باشــد، کارت بانکــی اش هر از  گاهــی بی جهت و بدون دلیل مســدود 
می شــود یا اینکه اصال نمی تواند کارت بانکی بگیرد، کارت آمایشی ها که حتی 
حق ســفر و جابه جایی هم ندارند، برای دریافت هــر خدمتی نیز جداگانه باید 
هزینه بپردازند. بنابراین برای بســیاری از دارندگان پاسپورت و ویزا کارکرد برگه 
حمایت تحصیلی و پاسپورت و ویزا یکی بود: پلیس اخراج شان نمی کرد. با این 
تفاوت که هزینه تمدید ویزا و کارت آمایش ســاالنه درصد باالیی از هزینه های 
خانواده های مهاجر را تشــکیل می داد و برگ حمایت تحصیلی این گونه نبود. 
بــه  این ترتیب گروه هایــی از مهاجران مدارک اقامتی خــود را تمدید نکردند و 
غیرقانونی شــدند تا بتواننــد برگه حمایت تحصیلی دریافــت کنند. عدم ارائه 
خدمات درخور به مهاجران قانونی یکی از نقاط ضعف بزرگ سیاســت گذاری 

مهاجرت در ایران است.
اما قصه فقط این نیســت. اعطای حــق تحصیل به همه کودکان مهاجر در 
ایران نیازمند یک برنامه بلندمدت و تصمیم بزرگ اســت؛ دانش آموزانی که ۱۲ 
ســال در مدارس ایران درس می خوانند، بعد از اتمام تحصیل باید چه بکنند؟ 
اگر از سیاست گذاران سنتی و مسئوالن اداره اتباع و پلیس بپرسی، بدون درنگ 
می گویند آنها باید به افغانستان برگردند. در جواب شان باید گفت چطور فردی 
که ۱۲ ســال محتوای درســی کودکان ایرانی را فراگرفته به جامعه افغانستان 
برود؟ آیا در میان مواد درســی این ۱۲ ســال تحصیل حتــی یک درس جهت 
آشــنایی او با ســرزمین افغانســتان وجود داشته که شــما انتظار دارید بعد از 
اتمام تحصیالت به کشــور پدری و مادری اش بازگــردد؟ آیا او برای زندگی در 
افغانســتان آماده شــده یا برای زندگی در ایران؟ اینجاســت که تناقض آرزو و 

واقعیت خودش را بی رحمانه نشان می دهد.

بیش از ۱۷ هزار کشته و ۴۴ هزار معلول 
حاصل حوادث ترافیکی در سال
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