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پیشگفتار
برزیل کشوری است که در مدت زمان نسبتأ کمی شاهد کاهش نرخ باروری بوده است .تا پیش از سال  1965در بعضی از
برهههای زمانی حکومتها مردم را به افزایش فرزندآوری تشویق میکردند .برهههای اصلی مربوطه در بخش 1ارائه
شدهاست .از سال  1965به بعد هر چند سیاست مستقیمی توسط دولت برای کاهش نرخ باروری اتخاذ نشده است ،توسعه
برنامههای جهانی تنظیم خانواده و روند مدرن شدن موجب کاهش چشمگیر نرخ باروری در این کشور شده است.
عالوه بر کاهش سریع نرخ باروری ،زمان طی شده برای افزایش امید به زندگی از  50به  70سال در برزیل نیز حدوداً نیم
قرن بوده که باید گفت که نسبتا سریع طی شده است(نمودار .)1لذا این کشور در مدت کوتاهی به طور همزمان با کاهش
نرخ باروری و سالمندی جمعیت مواجه شده است.

نمودار -1مدت زمان (سال) کاهش نرخ باروری از  3به ( 2محور افقی) و افزایش امید به زندگی از  50به ( 70محور عمودی)
)(Gragnolati, 2001

همچنین مهاجرتهای گستردهای در قرون  19و  20به برزیل انجام شده است که در بخش 1به آن پرداخته شدهاست.
ساالنه به دلیل مرزهای طوالنی و تعداد زیاد همسایگان برزیل که اقتصاد ضعیفتری هم نسبت به آن دارند ،مهاجران
غیرقانونی زیادی به این کشور وارد میشوند .همچنین برزیلی های زیادی از طریق مرز مکزیک اقدام به ورود غیرقانونی به
آمریکا میکنند .در کل سیاست های مهاجرتی برزیل بر خالف بسیاری از کشورهای پیشرفته که با پذیرش مهاجر ،خأل نرخ
باروری پایین خود را جبران میکنند ،مبتنی بر مسائل جمعیتی طراحی نشدهاست .در بخش 3به مسئله مهاجرت از سال
 1985به بعد پرداخته شدهاست.
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هرم جمعیتی برزیل در حدود  15سال از یک هرم جوان تبدیل به یک هرم در حال سالمندی شده است.

نمودار -2مقایسه هرم جمعیتی برزیل در سالهای  2015و )Population Pyramid( 1990

از آنجایی که دولت برزیل سیاستهای مستقیمی برای کاهش یا افزایش نرخ باروری ندارد ،در بخش 2به عوامل اصلی موثر
بر کاهش نرخ باروری برزیل در دهههای اخیر پرداخته شده است.
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 .1تاریخچه سیاستهای جمعیتی برزیل تا دهه  70قرن بیستم
دغدغههای جمعیتی و تنظیم خانواده در برزیل سابقهای تاریخی دارد .در  50سال اخیر دولتها همواره در مورد عدم
موفقیت در کاهش جمعیت مورد نقد قرار گرفتهاند ،اما پیش از آن سیاستها عموما بر پایه افزایش جمعیت بودهاست .در
دوره استعمار برزیل ،پرتغالیها به منظور افزایش نیروی کار و افزایش کنترل خود به اراضی وسیع و خالی از جمعیت برزیل،
مردم را به افزایش تعداد فرزندان تشویق میکردند .همچنین تعداد زیادی برده آفریقایی به برزیل آورده شدند و جمعیت در
حال افزایش برزیل از لحاظ نژادی مختلط شد .پس از استقالل برزیل در سال  ،1822دولتهای برزیل به فشار بر افزایش
فرزندآوری ادامه دادند ) .(Sanders, 1984حتی حدفاصل سالهای  1940تا  1979ورزش فوتبال برای زنان به دلیل
احتمال آسیب رساندن به قابلیت فرزندآوری آنها ممنوع شد) . (Wallerson, 2016در قرن نوزدهم به منظور کاهش
تأثیر نژادهای آفریقایی بر جمعیت برزیل ،پذیرش مهاجران اروپایی در دستور قرار گرفت .در شروع قرن بیستم حمایت از
افزایش جمعیت ادامه یافت و هدف اصلی آن افزایش تراکم جمعیت در مکانهای کم جمعیت بود .در واقع دولت تفاوتی
میان مسأله افزایش جمعیت و موضوع تراکم جمعیتی قائل نمیشد .در دهههای  1950و  1960طبقه باال و متوسط رو به
باالی برزیل به برنامه جدید تنظیم خانواده روی آوردند و از اوایل دهه  1960نرخ باروری برزیل شروع به کاهش نمود.
)(Sanders, 1984

نمودار -3تغییرات نرخ باروری ایران و برزیل از )Population Pyramid( 1960

با این وجود در دهه  1960میالدی نرخ باروری طبقه فقیر جامعه همچنان باال بود .در این دهه انجمن رفاه خانواده

برزیل1

تأسیس شد .هدف این انجمن ارائه خدمات تنظیم خانواده برای قشر فقیر جامعه بود .در سال  1974بیانیهی دولت برزیل

)Brazilian Society of Family Welfare (BEMFAM
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1

در کنفرانس جمعیتی بخارست نشان داد که رویکرد دولت برزیل در زمینه رشد جمعیت مجددا تغییر کرده است .در این
بیانیه اعالم شده بود که خانوادهها این حق را دارند که هر تعداد که فرزند میخواهند داشتهباشند و دولت موظف است از
آنها ،حتی خانوادههای فقیر ،برای داشتن این حق حمایت کند .با این وجود در سال  1978رئیس جمهور گیسل 2نگرانی
خود از پیامدهای رشد جمعیت را اظهار کرده و از آن پس دولتهای بعد مانند فیگیردو 3از برنامههای تنظیم خانواده
حمایت کردهاند و آن را زمینه ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل دانستهاند .با وجود عزم ایجاد شده در دولت ،تا پیش
از سال  1985در زمینه ارائه خدمات تنظیم خانواده چالشهای بزرگی وجود داشته که به تدریج این چالشها مدیریت
شدهاست .یکی از چالشهای مهم وسعت باالی کشور برزیل بوده است .چالش مهم دیگر را میتوان وجود پروناتالیستها
در بدنه دولت دانست .کلیسای کاتولیک نیز عموما در برابر سیاستهای کاهش نرخ باروری مقاومت نشان دادهاست.
)(Sanders, 1984
با این وجود نرخ باروری برزیل در  60سال اخیر روندی کاهشی ،یکنواخت و با شیب نسبتا تندی را داشته است و با وجود
افزایش جمعیت فعلی که ناشی از نرخ باروری باالی گذشته و افزایش امید به زندگی است ،پیش بینی میشود در  60سال
آینده سهم جمعیت برزیل از جمعیت جهان روند کاهشی را داشته باشد (نمودار .)6همچنین پیشبینی میشود که جمعیت
این کشور پس از افزایش به حدود  229میلیون نفر در سال  ،2045روند کاهشی داشته باشد (نمودار)4

نمودار -4جمعیت ثبت شده و پیشبینیشده برزیل از  1950تا )Population Pyramid( 2100
سالمندی جمعیت برزیل نیز روبه افزایش است و پیش بینی میشود میانگین سنی جمعیت این کشور تا سال  2050از
 33.5فعلی به  45.1افزایش یابد (نمودار)5

Geisel
Figueiredo
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نمودار -5افزایش میانگین سنی جمعیت برزیل از  1970به بعد )(Plecher, 2019

نمودار -6مقایسه سهم جمعیت برزیل از جمعیت جهان در ( 2078راست) و ( 2018چپ) )(Population Pyramid
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 .2عوامل تأثیرگذار بر کاهش نرخ باروری برزیل از دهه  70قرن بیستم به بعد
همانطور که قبالً در نمودار 3ارائه شد نرخ باروری برزیل با کاهشی زیاد ،به پایینتر از نرخ جانشینی رسیدهاست .با این
وجود جمعیت برزیل کماکان در حال افزایش است (نمودار .)5در این بخش عوامل تأثیرگذار بر کاهش نرخ باروری برزیل
مورد بررسی قرار گرفتهاست.
طبق پیشبینیهای انجام شده توسط دولت برزیل در سال  ،1998میبایست روند مالیم کاهش نرخ باروری تا سال 2050
نیز منجر به عددی کمتر از  2نمیشد ،حال آنکه در سال  2005نرخ باروری برزیل به زیر  2رسید (نمودار .)7لذا برزیل
در چند دهه آتی با پدیدههایی همچون سالمندشدن و کاهش جمعیت مواجه خواهد بود ،با این وجود باور مالتوسی 4در
برزیل که از دهههای میانی قرن بیستم ایجاد و تثبیت شده است ،مانع هرگونه سیاستگذاری برای جلوگیری از کاهش ،و
یا حتی افزایش نرخ باروری شده است .رویکرد مالتوسی بر پایه این مفهوم است که افزایش جمعیت به صورت تصاعد
هندسی و افزایش تولید به صورت تصاعد حسابی است و لذا اگر رشد جمعیت مهار نشود ،جامعه با کمبود خوراک و سایر
منابع حیاتی مواجه خواهد شد). (Goldani, 2001
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نمودار -8امید به زندگی (سال) در برزیل طبق پیشبینی دولت در سال  )IBGE, 2014( 2000و آمار واقعی ( World Bank,
)2018

 1-2شهرنشینی
یکی از عوامل تأثیرگذار بر کاهش نرخ باروری در سالهای  1960تا  ،2000شهرنشینی است(Jonas Simões, .
) 2014نمودار ذیل نشان میدهد که در بازه سالهای  1960الی  2000میالدی نسبت جمعیت روستاییان به کل جمعیت
برزیل از  %64به  %16کاهش یافته است.
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نمودار -9سهم جمعیت شهری و روستایی از جمعیت کل برزیل از سال  1950تا )Jonas Simões, 2014( 2010

نمودار 10نشان می دهد که افت اصلی نرخ باروری ،در بخش شرقی و پر جمعیت برزیل که شهرهای اصلی در آن قرار دارند
صورت گرفتهاست .در واقع در مناطق شهری کاهش نرخ باروری بسیار بیشتر از مناطق روستایی بوده است .لذا در کنار
آمار نمودار  9که حجم باالی انتقال روستاییان به شهرها را نشان داده است ،میتوان نتیجه گرفت یکی از عوامل مهم
کاهش نرخ باروری در برزیل ،شهرنشینی است.

نمودار -10توزیع جغرافیایی نرخ باروری برزیل در سالهای  1991و (Barros, 2014) 2010
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 2-2دخالت های آمریکا در جهت کاهش جمعیت برزیل و استفاده از منابع بینظیر آن
همانطور که در نمودار 3مالحظه شد ،نرخ باروری برزیل از رقم باالی  6.3در سال  1960به  2.4در سال  2000رسید.
مطالعات انجام شده ،عقیمسازی زنان به خصوص در سنین پایین را یکی از عوامل مهم این کاهش دانستهاند.
) . (Incrasing Adolescent and youth fertility in Brazil, 2005سند محرمانه کمیسیون امنیت ملی
برزیل در تاریخ  1974بیان می کند که افزایش جمعیت برزیل در تناقض با امنیت داخلی و منافع خارجی ایاالت متحده
آمریکا است .به موجب این سند  13کشور کلیدی جهان سومی و به خصوص برزیل که دارای منابع ویژه و خارقالعاده است
توسط آمریکا به عنوان کشورهایی که نیاز است از رشد جمعیتشان جلوگیری شود ،تعیین شدند.
آژانس توسعه بینالمللی آمریکا 5مسئول به کار بستن سیاستهایی برای کنترل نرخ باروری برزیل شد .این آژانس
عقیمسازی مردان و زنان را ارزانترین و موثرترین راه معرفی کرد .محاسبات وزارت سالمت برزیل نشان میدهد که حدود
 25میلیون زن درکشور وسیع و پرجمعیت برزیل در طی چند دهه عقیمسازی شدند .بیشتر این عقیمسازیها در مناطق
فقیر و دارای سکنه سیاهپوست انجام شد 75.9 .درصد از زنان ایالت مارانهائو 71.9 ،6درصد از زنان گویاس ،7و  63.3درصد
از زنان ماتوگروسو 8عقیمسازی شدند .موضوع نژادپرستی کامال در انجام این پروژه مشهود بود و سهم عقیمسازی در زنان
آفریقایی-آمریکایی بسیار باالتر از سفیدپوستان بود .عموم عقیمسازیها حین بهدنیا آوردن یک نوزاد توسط زن انجام شده
است .موضوع عقیمسازی هماهنگ با گرانی ابزارهای پیشگیری از بارداری ،مشمول دریافت سوبسیدهایی نیز شد و حتی از
زنان موقع مصاحبههای شغلی در مورد عقیم بودنشان نیز سوال میشد.
در سند محرمانه مذکور مقرر شد حقوقی چون ،حق فرزند دار شدن یا حق به دنیا آمدن ،با حقوقی چون زندگی و پرورش
در شرایط سالم جایگزین شود .لذا بنابر نتیجهگیری سجاپ 9مردم کشورهای جهان سوم باید آماده مبارزه با دخالتهای
جهان اول (بهخصوص آمریکا) در گرفتن حق پدر شدن و مادر شدن از آنها باشند ) . (SEJUP, 1994نکته قابل توجه
این است که عقیمسازی در برزیل از سال  1996قانونی شده است) (Amaral, 2015و پیش از آن در صورت عقیمسازی
بدون ضرورت پزشکی ،پزشک تا  2سال میبایست زندانی میشده است). (Harris, 1994
همانطور که در این گزارش بهآن پرداخته شده است ،موضوع منافع پزشکان و بیمارستانها در تشویق زنان به حفظ سالمت
خود با عقیمسازی نیز در کنار افزایش اشتغال و تحصیالت زنان مزید بر علت بودهاند.

5

)US Agency for International Development (USAID
Maranhao
7 Goias
8 Mato Grosso
9 Sejup
6
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 3-2اقدامات دولت در کاهش نرخ باروری زنان کمتر از  19سال
در سال  1991بیش از  600هزار نوزاد از میان  3میلیون نوزاد ساالنه در برزیل از مادران  10الی  19سال متولد شدهاند.
که  25هزار نوزاد از مادران  10-14سال 250 ،هزار نوزاد از مادران  15-17سال و  350هزار نوزاد از مادران  18-19سال
متولد شدهاند .طبق گزارش منتشر شده توسط دولت برزیل در کنفرانس قاهره ( )1994میزان باالی روابط جنسی در کنار
عدم آگاهی و دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری از دالیل این موضوع بودهاست .با تمهیدات انجام شده این نرخ در
سال  2003با کاهش چشمگیر به  73نوزاد در هر هزار زن  15-19سال رسید .با افزایش آگاهی و در دسترس قرار دادن
ابزارهای پیشگیری از بارداری برزیل توانسته است در مدت زمان کوتاهی با افزایش باروری زنان  15تا  19سال مقابله کند.
)(Berquo & Cavenaghi, 2005
نمودار 11نرخ باروری گروههای سنی مختلف زنان برزیلی در سالهای  1991 ،1980و  2000میالدی را نشان میدهد.

نمودار -11نسبت تعداد نوزاد به تعداد زنان گروه های سنی مختلف در سالهای منتخب (Incrasing Adolescent and
)youth fertility in Brazil, 2005

نکته قابل توجهی که در نمودار فوق مالحظه میشود تغییر الگوی سنی باروری است .بهطوری که در سال  1980گروه
سنی  25-29سال دارای باالترین باروری بودهاند اما در سالهای  1991و  2000رتبه اول را گروه سنی  20-24سال داشته
است .نکته مهم دیگر افزایش باروری گروهسنی  15-19سال نسبت به دورههای قبل در سال  2000است.
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لذا با وجود کاهش کلی نرخ باروری ،افزایش باروری گروه سنی  15-19سال و کاهش کمتر باروری گروه سنی 20-24
سال نسبت به گروههای سنی باالتر نشان از تغییر الگوی باروری به سمت سنین پایینتر داشتهاست که میتوان یکی از
دالیل آنرا به تمایل به تکفرزندی شدن یا کاهش تعداد فرزندان نسبت داد .نمودار فوق و جدول ذیل نشان میدهند که
تنها گروه سنی که نرخ باروری آن در سال  2000نسبت به سال  1991افزایش داشته است ،گروه سنی  15تا  19سال
بوده است .میزان  25درصدی این افزایش نیز قابل توجه میباشد.

جدول -1مقایسه تغییرات باروری گروههای سنی مختلف زنان برزیلی در  1991و )Goldani, 2001( 2000

تنها گروه سنی که در اواخر قرن بیستم نه تنها کاهش نرخ باروری نداشته است ،بلکه به میزان  25.4درصد افزایش نیز
داشته است ،گروه سنی  15-19سال است .در مورد این مسئله باتوجه به اینکه سهم جمعیت روستایی برزیل از %24.5
در سال  1991به  %18.8در سال  2000رسیدهاست (نمودار )9میتوان گفت باروری گروه سنی  15-19سال در شهرها
افزایش داشتهاست .لذا تعداد موالید بهازای هر  1000زن  15-19سال در مناطق شهری و روستایی برزیل نیز مورد بررسی
قرار گرفته است (جدول)2
جدول -2تغییر نرخ باروری مناطق شهری و روستایی برزیل از سال  1991تا )Goldani, 2001( 2000
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همانطور که در جدول 2مالحظه میشود ،افزایش باروری زنان  15-19سال در مناطق شهری بیشتر از روستایی بودهاست.
با توجه به سن باالتر ازدواج در مناطق شهری ،میتوان باروری باالی دختران کم سن را به روابط جنسی غیر ایمن و لجام
گسیخته مربوط دانست.

 4-2افزایش زنان دارای تحصیالت دانشگاهی
افزایش اشتغال زنان که به دلیل باورهای فمینیستی در کنار افزایش سطح تحصیالت زنان ایجاد شد بر کاهش نرخ باروری
برزیل موثر بوده است .دوسوم افراد دارای تحصیالت دانشگاهی در برزیل زن هستند .عموم زنان جوان تحصیلکرده برزیلی
معتقدند مادرانشان با اتخاذ تصمیم درست در داشتن فرزندان کمتر ،زندگی بهتری نسبت به مادربزرگهایشان داشتهاند و
آنها نیز باید هم ین روند را ادامه دهند و یک فرزند داشته باشند .در برزیل هر چند کلیسای کاتولیک معتقد به افزایش
نرخ باروری است اما معدود اقدامات دولت بر خالف این عقیده است .طرفداران برنامه تنظیم خانواده دولت اعتقاد دارند
برزیل فرصت کافی برای ایجاد یک تور ایمنی 10برای حفاظت از کشور در برابر پدیده سالمندی را دارد و از این طریق
میتواند در آینده به تعادل جمعیتی ایدهآل خود برسد). (Lazaro, 2011
در حال حاضر  65درصد از جمعیت برزیل را افراد بین  15تا  59سال (افراد مولد اقتصادی) تشکیل میدهند (نمودار.)12
سال  2030آغاز روند کاهشی جمعیت این گروه و ادامه افزایش جمعیت غیر مولد و هزینه بر جامعه (کمتر از  15سال و
بیشتر از 60سال) است .لذا از این تاریخ به بعد هزینههای اجتماعی دولت روند افزایشی طوالنیمدتی خواهد داشت و پس
از آن نسبت جمعیت مولد و غیرمولد به تعادل خواهد رسید.

 10تورهای ایمنی اجتماعی برنامههایی هستند که برای حمایت اقتصادی از افراد آسیبپذیر در برابر شوک های مختلف و تولید فقر ناشی از آن طراحی و اجرا
میشوند.
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نمودار -12روند تغییرات جمعیتی نیروی کار در برزیل (نارنجی 15 :تا  59سال ،آبی :کمتر از  15و بیشتر از  65سال) ( IBGE,
)2014

 5-2تأثیر جامعه پزشکی بر افزایش جراحیهای عقیمسازی زنان
اعتقاد زنان جوان به مضر بودن قرصهای ضدبارداری یکی از عوامل افزایش جراحیهای عقیمسازی زنان در برزیل بوده
است.(Oliviera, 2001).
جمعیت شناسان به این نتیجه رسیدهاند که استفاده برزیلی ها از ابزارهای جدید پیشگیری از بارداری مربوط به تصمیم
افراد نبوده و بلکه جامعه پزشکی بر آن تأثیر فراوانی داشته است). (Caetano, 2001
به گفته پاتر ( )1999در سالهای اولیه شروع کاهش نرخ باروری رویکرد کلی سیاستگذاری سالمت در برزیل از پیشگیری
و کنترل بیماری ها به رویکرد بیمارستان محور و درمانی تغییر پیدا کرد .این امر موجب افزایش تقاضا برای عمل
نابارورسازی 11زنان در بیمارستان های خصوصی شد که مورد حمایت سیستم تأمین اجتماعی نیز بوده است (Potter,
).1999

Sterilization
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همچنین دلیل مهم دیگر افزایش جراحی نابارورسازی در زنان برزیلی ،افزایش زایمان سزارین بودهاست .دستمزد دو برابری
زایمان سزارین موجب ترغیب بیماران به انجام این عمل توسط پزشکان شد .از آنجایی که عمل نابارورسازی میتواند
همزمان با عمل سزارین انجام شود ،در کنار تمایل پزشکان به دریافت دستمزد جانبی ،بیمارانی که شاید در حالت عادی
تمایل به سختی های عمل جراحی (بستری ،بیهوشی ،عوارض و  )...نداشتند ،از فرصت پیش آمده در عمل جراحی خود
برای عمل هم زمان نابارورسازی نیز استفاده کنند) . (Caetano, 2001در واقع عدم اتخاذ سیاستهای صحیح برای
کاهش نرخ باروری منجر به حجم باالیی از درمانهای بیمارستانی مانند عملهای نابارورسازی شد.
 6-2سایر عوامل کاهش نرخ باروری در برزیل
گلدانی )2001( 12با مرور پژوهشهای مختلف ،سایر عوامل تأثیرگذار بر کاهش نرخ باروری برزیل را برشمردهاست .وی
یکی از این عوامل را کاهش مرگ و میر نوزادان دانسته است .او ارزان شدن و سهولت دسترسی به ابزار و روشهای مختلف
پیشگیری از بارداری را بعنوان دلیلی دیگر معرفی کردهاست .بنابر نتایج وی ،همچنین برخی عوامل مرتبط با فرهنگ و
سبک زندگی شامل تمایل افراد به داشتن خانوادههای کوچک ،افزایش هزینههای نگهداری و پرورش فرزند و افول ارزشهای
قدیمی جامعه برزیل مانند ارزشمندتر بودن زنانی که فرزندان بیشتری دارند ،نیز موجب کاهش نرخ باروری در برزیل
شدهاست (.)Goldani, 2001
همانطور که در نمودار 13ارائه شده است ،هزینه نگهداری از فرزندان در برزیل در مقایسه با کشورهای مشابه از لحاظ
باروری باالتر است.

Goldani
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نموادار -13رابطه نرخ باروری و سرمایه انسانی مورد نیاز برای پرورش فرزند در کشورهای منتخب )(Lee & Mason, 2011
توضیح :سرمایه انسانی مورد نیاز برای پرورش هر فرزند معادل هزینه مورد نیاز پرورش یک فرزند شامل سالمت و آموزش است
و واحد آن تعداد سالی است که کل حقوق استاندارد یک کارگر صرف این هزینهها شود.

نمودار فوق نشان میدهد که با کاهش نرخ باروری هزینهکرد خانواده برای پرورش فرزندان افزایش مییابد .همچنین
خانوادههای برزیلی سرمایه انسانی برابر با خانوادههای کشورهایی که نرخ باروری پایینتری دارند (دانمارک ،فنالند ،کرواسی
و )...برای فرزندان خود صرف میکنند .این میزان برابر با  3.3سال حقوق استاندارد یک کارگر برزیلی است .این هزینه باال
موجب شده است از تمایل خانوادهها برای داشتن فرزندان بیشتر کاستهشود.

 .3سیاستهای مهاجرتی اخیر در برزیل
در دوره استعماری ،برزیل بیشترین پذیرنده مهاجران اروپایی در قاره آمریکا بودهاست .از سال  1500تا  1760میالدی
 700هزار اروپایی به برزیل مهاجرت کردهاند .در همین دوره کل مهاجران اروپایی به کشور آمریکا  530هزار نفر بوده است.
تقریبا کلیه مهاجران اروپایی که قبل از سال  1818به برزیل مهاجرت کردهاند پرتغالی بودهاند .در قرن  19و  20سهم
آلمانیها و ایتالیاییها نیز از مهاجران اروپایی برزیل قابل توجه بودهاست).(White Brazilians, 2018
نمودار 15وضعیت مهاجرت (از و به) برزیل از سال  1940تا  2010را نشان میدهد.
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نمودار-14نرخ مهاجرت برزیلیها به خارج (سبز) خارجیها به برزیل (قرمز) و مهاجرتهای داخلی (نارنجی) (Barcellos,
)2013

همانگونه که در نمودار  15مالحظه میشود ،کشور برزیل از سال  1940تاکنون تبدیل به کشوری مهاجر فرست شده است.
بیشتر خروج مهاجران از برزیل به مقصد آمریکا است .این مهاجرتها هم بصورت قانونی و هم غیرقانونی انجام میشود که
در بخش  2-3توضیح داده شده است .با توجه به بهبود وضعیت اقتصادی برزیل از دهه  ،1980روند افزایش این مهاجرتها
متوقف شده است اما کماکان ادامه دارد.
همچنین برزیل با کنترل مرزها و اعمال قوانین مهاجرپذیری که در بخش  1-3توضیح داده شده است ،از نیمه دوم قرن
بیستم تعداد مهاجرتهای ورودی را محدود کرده است .برزیل پنجمین کشور دنیا هم از لحاظ جمعیت و هم از لحاظ وسعت
میباشد .برزیل به جز اکوادور و شیلی با تمامی دیگر کشورهای آمریکای جنوبی شامل اروگوئه ،آرژانتین ،پاراگوئه ،بولیوی،
پرو ،کلمبیا ،ونزوئال ،گویان ،سورینام و گویان فرانسه مرز مشترک دارد .این کشورها دارای شرایط اقتصادی ضعیفتری
نسبت به برزیل هستند و این امر موجب گسیل مهاجران غیرقانونی فراوانی به برزیل میشود .این امر موجب شدهاست
سیاست برزیل در قبال پذیرش پناهندگی سختگیرانه شود (ملک پور.)1398 .
1-3وضعیت فعلی برزیل از نظر پذیرش مهاجران خارجی
در این بخش به سیاستهای فعلی برزیل در پذیرش مهاجران پرداختهشده است.
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تولد در برزیل
برزیل از جمله معدود کشورهایی است که از سیستم خاک تبعیت می نماید .این بدان معنی است که اگر فردی دارای پدر
و مادر غیر برزیلی ،در خاک کشور برزیل متولد شود به واسطه همین تولد ،تابعیت و پاسپورت برزیل به او اعطا می شود.
اما نکته مثبت تولد فرزند یا بچه دار شدن در برزیل نسبت به کشورهایی مانند آمریکا و کانادا آن است که پدر و مادر و
خواهران و برادران فرزند متولد شده در برزیل نیز می توانند از مزیت این تولد استفاده کنند چرا که به آنها نیز اقامت دائم
کشور برزیل اعطا می شود .این مزیتی است که در کشورهای دیگر پیرو سیستم خاک وجود ندارد .اقامت دائم افراد خانواده
نیز بعد از دوسال به تابعیت تبدیل می گردد (اصطهباناتی.)1397 .
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که هزینه های درمانی ،هزینه زایمان و هزینه های مربوط به تولد فرزند در برزیل تقریبا
رایگان است که کلیه اتباع ،افراد مقیم و غیر مقیم و حتی توریست ها نیز از این مزیت برخوردارند .هزینههای بیمارستانی
تولد یک فرزند در کشوری همچون آمریکا چیزی بالغ بر  60.000هزار دالر خواهد بود .لذا اخذ ویزای توریستی برزیل یکی
از روش هایی است که با آن می توان از این طریق نسبت به مهاجرت به برزیل اقدام کرد .لذا در بعضی کشورها از جمله
ایران موسساتی با ارائه خدماتی مانند هماهنگی بیمارستان و  ...با ارائه ویزای توریستی به والدین زمینه زایمان فرزند در
برزیل و اقامت آنها را فراهم میکنند (اصطهباناتی.)1397 .
هنگام تولد یک کودک در برزیل ،نوزاد از روز اول برزیلی است .این بدان معنی است که والدین و خواهران و برادران کودک
حق زندگی و کار در برزیل را به عنوان ساکنان دائمی دارند .ساکنان دائم در برزیل تقریبا از همه حقوق و امتیازات مشابه
به عنوان شهروندان برزیل برخوردار هستند به جز حق رای و شرکت در مسائل سیاسی آن کشور .همچنین افرادی که
اقامت و تابعیت برزیل را داشته باشند می توانند بدون ویزا به کشور آمریکا سفر نمایند و در این کشور کار کنند .پس از 5

سال کار در کشور آمریکا نیز می توانند اقامت آمریکا را به دست آورند (ملک پور.)1398 .
سرمایهگذاری
با ثبت شرکت در کشور برزیل به فرد اقامت موقت یک ساله اعطا میشود که این اقامت موقت به صورت ساالنه تمدید
میگردد تا فرد و خانوادهاش را بعد از  4تا  5سال به اقامت دائم برساند .برای تمدید اقامت فرد و خانواده از طریق ثبت
شرکت در برزیل باید مالیات ساالنه شرکت که معموال به میزان  4000تا  6000دالر است پرداخت شود .فرد متقاضی می
تواند با توجه به شغل خود در کشور مبداء و با توجه به میزان درآمدزایی مشاغل مختلف در برزیل شرکت خود را در زمینه
های مختلف مانند :شرکت های تجاری و بازرگانی .واردات و صادرات کاالهای مختلف .رستوران ها و فروشگاه های کوچک
و بزرگ و غیره ثبت نماید .فرد به واسطه این ثبت شرکت می تواند در کشور برزیل اقدام به خرید ملک تجاری و یا مسکونی
نماید اما این خرید ملک ،ضامن کسب اقامت او نمی باشد و به واسطه همان ثبت شرکت و فعالیت تجاری خود اقامت و
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پس از آن تابعیتش را اخذ می نماید .برای کسب تابعیت برزیل مانند کشورهای دیگر فرد باید در آزمون زبان و تاریخ این
کشور شرکت نماید و سپس پاسپورت کشور برزیل را اخذ نماید (اصطهباناتی.)1397 .
اخذ اقامت کاری در برزیل
برای دریافت ویزای کار برزیل ،شرط اول آن است که فرد دارای یک پیشنهاد شغلی معتبر از این کشور باشد .این بدان
معنی است که باید کارفرمایی در کشور برزیل که به صورت قانونی اجازه استخدام بین المللی داشته باشد ،فرد را براساس
رزومه تحصیلی و کاری ،مناسب تشخیص دهد .سپس کلیه امور قانونی برای دریافت ویزای کار باید طی گردد که شرط
مهم آن داشتن پیشنهاد شغلی مناسب است .از طرف دیگر دانش زبان .نقش تعیین کننده ای برای احراز صالحیت فرد
متقاضی دارد و دانستن زبان پرتغالی در این بین بسیار موثرتر از زبان انگلیسی است .زیرا گرچه زبان انگلیسی به عنوان
زبان بین المللی در این کشور صحبت می شود اما زبان رسمی زبان پرتغالی می باشد و مسلما تکلم به این زبان می تواند
شانس کار در کشور برزیل را افزایش دهد .گزینه ورود به برزیل از طریق کالج های زبان و ویزاهای تحصیلی نیز می تواند
راه را برای یافتن کار در این کشور همراه نماید .چراکه با آموختن زبان و تحصیل در این کشور هم فرصت کافی برای یافتن
کار در دسترس فرد قرار می گیرد هم رزومه فرد ،قوی تر می گردد .کار در کشور برزیل بعد از  3تا  4سال اقامت موقت،
فرد را به اقامت دائم برزیل می رساند و پس از آن شخص تابعیت این کشور را اخذ می نماید (اصطهباناتی.)1397 .
مهاجرت به برزیل از طریق ازدواج
مهاجرت به برزیل گاهی میتواند از طریق ازدواج باشد .زمانی در اکثر کشورها شرایط به این صورت بود که اگر یک فرد
خارجی با یکی از اتباع آن کشور ازدواج می کرد به صورت مستقیم تابعیت آن کشور را به دست می آورد بدون اینکه
خودش درخواست اخذ تابعیت نماید .در واقع می توان گفت که تابعیت آن کشور به او تحمیل می گردید .اما در حال حاضر
این قانون اصالح شده است و القای تابعیت اشخاص منوط به درخواست افراد شده است .در خصوص کشور برزیل نیز قانون
القای تابعیت از طریق ازدواج به این صورت است که ازدواج افراد غیر برزیلی با اتباع برزیلی سبب اعطای تابعیت به صورت
مستقیم نمی شود ،بلکه افراد پس از اینکه ازدواج کردند باید مدارک الزم را به اداره مهاجرت این کشور تسلیم نمایند و
درخواست اقامت برزیل دهند .بنابراین کشور برزیل با سایر کشورها در خصوص اعطای تابعیت از طریق ازدواج متفاوت
عمل می کند و به صورت اتوماتیک تابعیت را القا نمی کند .همچنین متقاضیان مهاجرت به برزیل از طریق ازدواج جهت
دریافت تابعیت این کشور ممکن است دو پروسه متفاوت را طی نمایند .به این صورت که اگر با یک تبعه برزیلی ازدواج
کرده باشند پروسه اخذ اقامت آن ها ممکن است بین  3تا  6ماه طول بکشد اما اگر با یک مقیم برزیلی ازدواج کرده باشند
پروسه اخذ اقامت برای آن ها حدود  4سال به طول می انجامد .فرد خارجی که با شخص برزیلی ازدواج کرده است در ابتدا
و پس از درخواست او اقامت  1ساله و پس از آن اقامت  3تا  5ساله را دریافت می کند و پس از اتمام طول اقامت دائم در
صورت درخواست می تواند درخواست تابعیت برزیل را ارائه نماید (ملک پور.)1398 .
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مهاجرت به برزیل از طریق پناهندگی
طبق آخرین گزارشات ،کشور برزیل ،سهم قابل توجهی از پناهندگان از سال  2015تا  2018مربوط به کشورهای جنگ
زده مانند سوریه و عراق را داشته است که این مهاجران از راه دریایی وارد این کشور شده اند .در حال حاضر کشور برزیل
با بحران پناهنده مواجه می باشد زیرا موقعیت جغرافیایی این کشور به صورتی است که اکثر کشورهای بحران زده به این
کشور نزدیک بوده و راه رسیدن به آن نیز آنچنان سخت نیست .بسیاری از پناهجویان رد پرونده می شوند .شرایط کمپ
های این کشور برای پناهجویان بسیار بد و غیرقابل تحمل می باشد از طرفی نیز این کشور اقتصاد خیلی قوی ندارد و لذا
توانایی رسیدگی به پناهندگان را همانند کشورهای اروپایی ،ندارد (ملک پور.)1398 .

 2-3مهاجرت برزیلیها به خارج از کشور
تعداد زیادی از افرادی که از مرز مکزیک اقدام به ورود غیرقانونی به آمریکا میکنند برزیلی هستند .طبق آمار گمرک آمریکا
در سال  18.000 ،2019مهاجر غیرقانونی برزیلی در مرز مکزیک دستگیر شدهاند) . (Sands, 2019همچنین تعدادی
از افرادی که موفق به ورود به آمریکا میشوند توسط پلیس در داخل آمریکا دستگیر میشوند و زندانی یا به برزیل برگردانده
میشوند .طبق توافق روسای جمهور برزیل و آمریکا در نشست  G20سال  ،2019ایرالینهای برزیلی افراد برزیلی که از
طرف آمریکا دیپورت می شوند را در صورت داشتن نقص در مدارک مانند نداشتن پاسپورت معتبر نیز سوار کرده و به برزیل
انتقال میدهند). (Paraguassu, 2019
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جمعبندی
افت شدید نرخ باروری در برزیل ناشی از عواملی چون مدرن شدن ،شهر نشینی ،رسانهها ،افزودهشدن هزینههای جدید به
فرزنددارشدن (تحصیل ،سالمت ،مهدکودک و  )...و افزایش اشتغال زنان بوده است (Forero, 2012) .دخالتهای خارجی
نیز در این موضوع تأثیرگذار بوده است ( .)SEJUP, 1994دولت برزیل چه در زمینه تشویق به فرزندآوری و چه در
زمینه کاهش نرخ باروری نتوانسته سیاستهای مورد نظر را تصویب و اجرایی کند که یکی از دالیل مهم آن عدم اجماع در
بدنه دولت و حتی دولت با جامعه مدنی و مذهبی بوده است ) . (Goldani, 2001شروع فعالیتهای منسجم کاهش نرخ
باروری نیز در دهه  1970میالدی و توسط جامعه مدنی ایجاد شده است ) .(Sanders, 1984با شروع قرن بیستویکم
و افزایش حمایت دولت از تنظیم خانواده ،کاهش نرخ باوری شتاب بیشتری گرفته است و به زیر نرخ جانشینی رسیده
است .با توجه به تقویت باور مالتوسی ،برزیل برنامهای برای افزایش نرخ باروری ندارد .هدف برزیل رسیدن به یک هرم
جمعیتی پایدار و ثابت در دهههای آینده است که در شکل زیر در سال  2100به آن خواهد رسید (.)Lazaro, 2011

نمودار -15هرم جمعیتی برزیل در سالهای مختلف )(Queiroz & Turra, 2010

بدین منظور برزیل ناگزیر باید سالمند شدن جمعیت و ناپایداری هرم جمعیتی خود را همانگونه که در نمودار 15در سال
 2050به آن میرسد را تجربه کرده و به سالمت از آنها عبور کند.
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نمودار –16سهم هزینههای عمومی برزیل برای افراد در سنین مختلف .سالمت (طوسی) ،مستمری (طوسی کمرنگ) ،آموزش
(خاکستری) و سایر(سفید) )(Queiroz & Turra, 2010

همانگونه که مالحظه شد معدود اقدامات جمعیتی برزیل تنها در جهت کنترل باروری زنان زیر 19سال و اقشار فقیر جامعه
بوده است و این امر با در اختیار قراردادن امکانات ،الغای قانون سختگیرانه سقط جنین و افزایش آگاهیرسانی انجام
شدهاست .لذا در حال حاضر مانند تعداد نسبتا زیادی از کشورهای دنیا این باور در برزیل نیز وجود دارد که با سرمایهگذاری
بر آموزش و توسعه اقتصادی میتوان از طریق راهکارهای فناورانه و افزایش رفاه عمومی هزینههای بازنشستگی و سایر
کمکهزینهها را پوشش داد که نمونه آن در شعار درج شده در تصویر 1مالحظه میشود .برزیل مرفهترین کشور آمریکای
التین است و در صورت تمایل میتواند با تسهیل قوانین مهاجرت جوانان بسیاری از این کشورها و حتی سایر مناطق جهان
را برای افزایش نیروی کار به خود بپذیرد.
با توجهبه کاهش نرخباروری در جهان و افزایش اهمیت مهاجرت در تغییرات جمعیت کشورها ،در آینده نزدیک رجحان
شاخصهای رفاهی ،عاملی تعیین کننده در کمیت و کیفیت نیروی کار و رونق اقتصادی و اجتماعی کشورها خواهد داشت
و لذا با روند فعلی پیشبینی میشود کشورهایی که رفاه باالتری دارند با تسهیل ورود مهاجران ،برای جبران سالمندی
جمعیت و نداشتن جمعیت مولد ،بیش از پیش مقصد متخصصان و جوانان سایر کشورها باشند.
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تصویر -1شعار نوشتهای در دست یک کودک برزیلی :من از شما وقتی که بازنشسته شدید مواظبت میکنم؛ مرا آموزش بدهید
)(Queiroz & Turra, 2010

23

منابع

Amaral, E. F .)2015( .Profile of female sterilization on Brazil, 2001-2006 .Center for
study of aging of RAND population center.
Barcellos, J  بازیابی از.)2013( .https://www.socioeconomicatlas.rs.gov.br/migrations2016-10
Barros, R .)2014( .Brazilian Demographic Dynamics and Population Policy
Responses  بازیابی از.https://www.slideshare.net/saepr/brazilian-demographicdynamics-and-population-policy-responses
Berquo, E & ..Cavenaghi, S .)2005( .ncreasing Adolescent and Youth Fertilit in
Brazil: A new trend or one time event ?Annual meeting of the population
association of America .Philadelphia: Adolescent fertility in developing
countries.
Caetano, A .)2001( .Fertility Transition and the Diffusion of Female Sterilization in
Northeastern Brazil, The Roles of Medicine and Politics .International Union
for Scientific Studies of Population, IUSSP .Bahia.
Forero, J .2012( .January 15 .)Brazil's Falling Birth Rate: A 'New Way Of Thinking .'
بازیابی ازhttps://www.npr.org/2012/01/15/145133220/brazils-falling-birth-rate-anew-way-of-thinking
Goldani, A. M .)2001( .Rethinking Brazilian fertility decline .General population
conference .Salvador-Brazil: International Union for Scientific Studies of
Population (IUSSP.)
Gragnolati, M .)2001( .Growing old in an older Brazil: implications of population
aging on growth, poverty, public finance and servicea delivery .Washington
D.C.

24

Harris, R .1994( .Sep 3 .)Despite ban, sterilization big in Brazil  بازیابی از.Los Angeles
Times: www.latimes.com/archives/la-xpm-1994-09-03-mn-34382-story.html
IBGE  بازیابی از.)2014( .Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica Tábua de Vida:
www.ibge.gov.br/ibge/tabuadevida/evolucao_da_mortalidade.shtm
Incrasing Adolescent and youth fertility in Brazil .)2005( .Annual meeting of
population association of America .Philadelphia.
Jonas Simões, S. S .)2014( .Brazilian Demographic Transition and the Strategic
Role of Youth .Populations et territoires du Brésil.
Lazaro,

F.

S

.2011(

.August

29

.)Brazil:

Girl

Power از

بازیابی

.

https://pulitzercenter.org/projects/brazil-girl-power
Lee, R & ..Mason, A .)2011( .Population Aging and the Generational Economy: A
Global Perspective .Edward Elgar.
Oliviera, M .)2001( .Men and Contraception: A Study .General Population
Conference .International Union for Scientific Studies of Population (IUSSP.)
Paraguassu, L .2019( .Aug 26 .)Brazil facilitates deportation of its nationals after U.S.
pressure

از

بازیابی

.Reuters:

https://www.reuters.com/article/us-usa-

immigration-brazil-exclusive/exclusive-brazil-facilitates-deportation-of-itsnationals-after-u-s-pressure-idUSKCN1VG1PL
Plecher, H .)2019( .Brazil: Average age of the population from 1950 to 2050  بازیابی از.
Statista:

https://www.statista.com/statistics/254361/average-age-of-the-

population-in-brazil/
Population Pyramid: https://www.populationpyramid.net/brazil/2019/
Potter, J .)1999( .The persistense of outmoded Contraceptive Regimes. The Cases
of Mexico and Brazil .Population Developement Review .vol. 25, No. 4, pp.
703-739.
25

Queiroz, B & ..Turra, C. M .)2010( .Window of opportunity: socioeconomic
consequences of demographic changes in Brazil  بازیابی از.Journal Article:
http://www.inss.gov.br/arquivos/office/3_101126-151521-137.pdf
Sanders,

T

.)1984(

.Family

planning

and

population

policy

in

Brazil .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12313401: UFSI.
Sands, G .2019( .Dec 11 .)Arrests of Brazilian migrants entering US illegally spiked in 2019
amid border surge  بازیابی از.CNN: https://edition.cnn.com/2019/12/11/politics/arrestsbrazilian-migrants-spiked-2019-border-surge/index.html
SEJUP .1994( .November 17 .)STREET CHILDREN Latin America and the Caribben  بازیابی.
ازSterilization of Women in Brazil: pangaea.org/street_children/latin/brazil1.htm
Wallerson, R .2016( .October 25 .)Why women's soccer was banned in Brazil-Until 1979 .
بازیابی ازwww.ozy.com/the-huddle/why-womens-soccer-was-banned-in-brazil-until1979/72241/
White Brazilians  بازیابی از.)2018( .Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/White_Brazilians
World Bank .2018( .Jul 06  بازیابی از.)https://data.worldbank.org/country/brazil?view=chart
World Bank .2018( .Jul 06  بازیابی از.)www.worldbank.org
: بازیابی از موسسه حقوقی وکالی برگزیده اصطهباناتی. شرایط مهاجرت به برزیل.)1397( . م.اصطهباناتی
https://www.estahbanaty.org/immigration/brazil/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%
D8%B7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84/
: بازیابی از موسسه ملک پور. مهاجرت به برزیل.)1398( . م.ملک پور
https://malekpourmie.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84/

26

