
آرزو دارند مادر شوند؛ اين آرزو حدود  3/5ميليون 
زوج نابارور را بين مراكز درماني مختلف سرگردان 
مي كند و بارها هزينه و روش هاي درماني گوناگون را 
تجربه مي كنند تا شايد مادر شوند. اما اين آرزو براي 
مادر و پدر شدن خيلي وقت ها از طريق درمان هاي 
معمول پزشكي جواب نمي دهد و امتحان روش هاي 
درمان�ي مختلفي همچ�ونIVF ه�م روي بعضي 
زوج ها ج�واب نمي ده�د پس ناگزيرن�د روش هاي 
ديگ�ري را امتح�ان كنن�د. در اين ميان وسوس�ه 
تبليغات نوزادفروش�ي در صفحات مجازي هم اين 
زوج ها را ترغيب مي كند تا به جاي دوندگي به دنبال 
فرزندخواندگ�ي بهزيس�تي و مادر ش�دن از طرق 
قانوني راه ميانبر را انتخ�اب كنند و با پذيرش تمام 
چالش هاي معامله با دالالن نوزاد تصميم مي گيرند تا 
نوزادي را بخرند و از اين طريق مزه مادر شدن و پدر 

شدن را بچشند. البته مشتريان دالل هاي نوزاد تنها 
خانواده هاي نااميد از بچه دار شدن نيستند. خيلي 
وقت ها مش�تري اين بچه ها باندهاي تكدي گري يا 
حتي قاچاقچيان انسان و باندهاي توزيع مواد مخدر 
هس�تند و برخي از اين نوزاداني كه خريد و فروش 
مي شوند شانس آن را ندارند كه تحويل خانواده اي 
شوند و زندگي عادي داشته باشند. هر چند برخي 
از بچه هايي كه به خانواده ها فروخته مي ش�وند هم 
هيچ گاه زندگي عادي را تجربه نخواهند كرد و مادران 
واقعي ش�ان كه اغلب زن�ان معت�اد و كارتن خواب 
هس�تند براي اخاذي از خانواده ها هم ش�ده آنها را 
دنبال و هر از چند گاه براي تأمين هزينه مواد مخدر 

و زندگي شان از آنها اخاذي مي كنند. 
خريد و ف�روش نوزادان ماجراي تازه اي نيس�ت. 
زمزمه هاي خريد و فروش نوزادان هميشه شنيده 

مي ش�د اما هيچ كس اين ماجرا را به طور رسمي 
رسانه اي نكرده بود تا سال 95 كه رئيس كميسيون 
اجتماعي شوراي ش�هر تهران براي نخستين بار 
ماجراي خريد و فروش نوزادان را از تريبون رسمي 
اعالم كرد. اين خبر از س�وي هيچ نهاد مس�ئولي 
تكذيب نشد، بلكه مسئوالني نظير معاونت زنان و 
خانواده رياست جمهوري هم به شكل ضمني آن 
را تأييد كردند. اين كار غيرقانوني و سوءاستفاده 
از زناني كه به هر دليل ق�ادر به نگهداري از فرزند 
خود نيس�تند و درآمدزاي�ي از خانواده هايي كه 
نتوانس�ته اند مادر و پدر شوند يا حتي فروش اين 
نوزادان به باندهاي تكدي گري و شبكه هاي توزيع 
مواد مخدر حاال به فضاي مجازي هم كشيده شده 
اس�ت و چند روز پيش پليس فتا توانست يكي از 
شبكه هاي خريد و فروش نوزادان را دستگير كند. 

متهمان اي�ن پرونده ن�وزادان را در ازاي دريافت 
40 تا 50 ميليون تومان به فروش رس�انده بودند. 
دس�تگيري اعضاي اين باند خريد و فروش نوزاد 
صحبت هاي�ي را ك�ه در اين خص�وص مطرح بود 
به اثبات رس�اند و نشان داد هس�تند مادراني كه 
حاضرن�د فرزندش�ان را در ازاي دريافت مبلغي 
پول خريد و فروش كنند. اي�ن ماجرا اما همچون 
ديگر پديده هاي اجتماعي موضوعي چند وجهي 
است كه بخشي از آن به مسائل اقتصادي و بخشي 
به تش�ديد آس�يب هاي اجتماعي در جامعه و به 
خصوص در ميان زنان باز مي گردد. در اين بين جاي 
خالي حمايت از زوج هاي نابارور و تسهيل و مهم تر 
از آن فرهنگ س�ازي براي پذيرش فرزندخوانده 
در خانواده هايي كه نمي توانند خودشان صاحب 

فرزند شوند احساس مي شود. 

وقتي خبر دس��تگيري باند خريد و فروش نوزادان را 
مي بينم س��راغ خانمي مي روم كه ب��ا فرزندخواندگي 
مادر ش��ده تا بدانم آيا س��ختي قوانين و طي مراحل 
فرزندخواندگي در بهزيس��تي باعث مي ش��ود برخي 
زوج هاي نابارور به جاي طي مسير قانوني و راه منطقي 
بخواهند راه ميانبر را انتخاب كنند و به طور غير قانوني 
از دالل هاي اينچنيني بچه بخرند يا داليل ديگري باعث 

اين ماجرا مي شود؟
چند سالي مي ش��ود ازدواج كرده اس��ت و چند باري 
روش هاي مختلف درم��ان ناب��اروري را تجربه كرده 
اما هيچ كدام از اين روش ها به نتيجه نرس��يده است. 
مي گويد:»نمي خواس��تم بپذيرم كه نمي ش��ود و دلم 
راضي نمي ش��د بچ��ه اي را ب��ه فرزندخواندگي قبول 
كنم.« حاال چند ماهي مي ش��ود سرپرستي پسربچه 
15ماهه اي را قبول كرده است. از او مي پرسم پشيمان 
نيستي اين همه سال صبر كردي و بعد سراغ پذيرش 
فرزند خوانده رفتي؟ پاسخ مي دهد: »چرا پشيمانم. ولي 
بايد اين مراحل را پشت سر مي گذاشتم تا به تصميم 

نهايي برسم.«
آنطور كه اين خانم مي گويد قوانين بهزيس��تي واقعاً 
نسبت به گذش��ته تسهيل شده است. ش��غل پايدار با 
درآمد مكفي، خانه مسكوني اعم از ملكي يا استيجاري 
و داش��تن بيمه پايه اجتماعي و درم��ان از ملزوماتي 
است كه در اصالحيه س��ال 94 قانون فرزندخواندگي 

بهزيستي لحاظ شده است. تمكن مالي يكي از زوجين 
در زمان ارائه تقاضانامه، براي حائز شرط بودن كفايت 
مي كند.  كودك تحت سرپرس��تي درص��ورت تمايل 
سرپرستان از ميراث آنان محروم است به همين خاطر 
هم به منظور تأمين منافع مادي كودك، سرپرس��تان 
بايد به دستور دادگاه بخشي از اموال يا حقوق خود را به 
نفع كودكان يا نوجوانان تحت سرپرستي خود تمليك 

يا تعهد به تمليك كنند. 

به گفته اين مادر وي و همس��رش براي بررس��ي هاي 
روانش��ناختي بارها به جلس��ات مددكاري فراخوانده 
ش��ده اند و پس از تأييد هاي الزم فرزند در اختيارشان 
قرار گرفته است. همچنين تا شش ماه شناسنامه بچه به 
نام پدر و مادر زده نمي شود تا سازمان بهزيستي بتواند 
بررسي هاي الزم را نسبت به  صالحيت خانواده اي كه 
بچه را به فرزندخواندگي قبول مي كنند، داشته باشد. 
همچنين استعالم هاي الزم از دادگاه صورت مي گيرد 

تا زوج متقاضي سوءپيشينه نداشته باشند. وي تأكيد 
مي كند: »افرادي كه مي خواهن��د بچه اي را اينگونه از 
دالل بخرند نبايد در اين باره احساسي تصميم بگيرند 
و رفتار كنند. وقتي ش��ما نمي توانيد پروس��ه دو ساله 
فرزندخواندگي از بهزيس��تي را تحم��ل كنيد چطور 
مي توانيد با چالش هاي بچه هايي كه از اين طريق خريد 

و فروش مي شوند كنار بياييد؟«
آنط��ور كه اي��ن خان��م مي گوي��د از زم��ان تقاضاي 
فرزندخواندگي تا زماني كه بچه تحويل آنها شده است و 
تحقيقات پيرامون سالمت رواني، سوءپيشينه و تمكن 
مالي آنها انجام ش��ده حدود يك سال و نيم زمان برده 
است اما حاال آنها خيالشان راحت است كه بچه اي سالم 
را تحويل گرفته اند و مشكلي برايشان پيش نمي آيد و 
مجبور نيستند هميشه به اين فكر كنند كه اگر پدر و 
مادر بچه سراغشان بيايد بايد چه كنند چون همه چيز 

قانوني بوده است. 
با عنايت به صحبت هاي اين خانم كه از طريق پذيرش 
فرزندخوان��ده مادر ش��ده مي توان فهميد پروس��ه 
فرزندخواندگي هر چند ممكن اس��ت كمي طوالني 
باشد كه با عنايت به مسئوليت س��ازمان بهزيستي 
در برابر بچه هايي كه به آنجا سپرده شده اند طبيعي 
است اما امر چندان س��خت و غيرممكني هم نيست 
و اين نياز به فرهنگ س��ازي ب��راي افزايش پذيرش 

فرزندخواندگي دارد. 

تجارت با  شيرخوارگان
بررسي پديده »نوزادفروشي« در پرونده »جوان«

قوانين فرزندخواندگي آن قدرها هم سخت نيست

اجرانشدن قوانين باالدستي
براي حمايت از زوج هاي نابارور

 محمدمهدي نيك ضمير
بر اس��اس آمار از هر پنج زوج ايراني يك زوج نابارور 
هستند و اين چيزي حدود 3/5 ميليون نفر از زوج هاي 
كشورمان را شامل مي شود. زوج هاي نابارور به عنوان 
پتانسيلي براي افزايش جمعيت شناخته مي شوند.  بر 
همين اساس هم بند سوم سياست هاي كلي جمعيت 
بر اختصاص تسهيالت مناسب براي مادران به ويژه در 
دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمه اي هزينه هاي 
زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها 
و مؤسس��ات حمايتي ذي ربط تأكيد دارد.  عالوه بر 
اين تبصره »ح« ماده 1۰۲ قانون پنج س��اله توسعه 
در توصيف بخشي از وظايف دولت براي پياده سازي 
سياست هاي كلي جمعيت، بر تمهيدات الزم از قبيل 
ارائه تسهيالت جهت افزايش سالمت ازدواج و درمان 

ناباروري در قالب بودجه سنواتي تأكيد كرده است. 
طبق گزارش مركز پژوهش ه��اي مجلس 15 تا 35 
درصد زوج هاي نابارور براي فرزندآوري نيازمند انجام 
عمل پيشرفته تلقيح آزمايش��گاهي )ICSI( و لقاح 
خارج از رحم )IVF( هستند كه احتمال موفقيت هر 
يك از عمل هاي پيش��رفته كه منجر به باروري  شود 
33درصد است. اين بدين معناس��ت كه درمان هاي 
ناباروري صددرصد به نتيجه منتهي نمي ش��ود و هر 
چند احتمال موفقيت وج��ود دارد، اما ۷۷درصد هم 
احتمال دارد روش هاي درمان ناباروري به شكس��ت 

منتهي شود. 
 گاهي وقت ها تك��رار درمان ناب��اروري نتيجه بخش 
اس��ت و زوجين نابارور پس از چند بار امتحان كردن 
روش هاي مختل��ف درمان ناباروري س��رانجام لذت 
مادري و پدري را تجربه خواهند كرد اما در مواردي هم 
اين امكان فراهم نمي آيد.   خيلي وقت ها زوج نابارور 
از ادامه درمان هاي ناباروري خسته و نااميد مي شوند.   
گاهي اوق��ات هم هزينه هاي سرس��ام آور روش هاي 
درماني ناباروري موجب مي ش��ود تا آنها از ادامه راه 

انصراف دهند. 
آنطور كه در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده 
اس��ت؛حمايت هاي يارانه اي دولت از زوجين نابارور 
نهايتاً 3۰درصد هزينه الزم براي طي دوره درماني را 
دربرمي گيرد و صرفاً در مراكز درمان ناباروري دولتي 
برخي شهرها و زوجين با شرايط خاص قابل دسترسي 
اس��ت.  از س��وي ديگر حدود ۷5 مركز فعال درمان 
ناباروري در كشور وجود دارد كه تنها 3۲ مركز دولتي 
هستند و از مراكز خصوصي نيز تعداد كمي ذيل آيين 
نامه حمايتي وزارت بهداشت قرارداد همكاري دارند. 

هزينه هر سيكل درماني در مراكز دولتي 8/5 ميليون 
تومان و در مراكز خصوصي 18ميليون تومان است. 
اگر اين ع��دد و رقم را در ش��انس 33درصدي موفق 
بودن روش هاي درماني در نظر بگيريم گاهي وقت ها 
درمان ناباروري زوجي��ن هزينه هاي اضافي را به آنها 

تحميل مي كند. 
 از سوي ديگر از ميان ۷5 مركز فعال درمان ناباروري 
در كشور ۲۷ مركز در تهران قرار دارد كه اين چيزي 
حدود 3۰ درصد مراكز درمان ناباروري كل كشور را 
شامل مي ش��ود، در حالي كه تهران به رغم جمعيت 
1۲ميليوني اش 11درصد از جمعيت كشور را در دل 
خود جاي داده اس��ت.   توزيع نامناسب مراكز درمان 
ناباروري عالوه بر هزينه هاي درمان و داروها، هزينه 
رفت و آمد و اقامت را هم به زوجين شهرستاني تحميل 
مي كند، بنابراين در عمل هزينه درمان ناباروري براي 
اين زوج ها چيزي بسيار بيشتر از محاسبات معمول اين 

هزينه ها خواهد شد. 
حمايت از زوج ه��اي ناب��ارور و كمك ب��ه آنها براي 
آنكه لذت پدر و مادر ش��دن را بچشند مطابق قوانين 
باالدس��تي جزو وظايف دولت هاست، اما در كنار اين 
ماجرا راه حل هاي ديگري هم براي مادر و پدر شدن 
اين زوج ها وجود دارد.  يكي از اين راه حل ها پذيرش 
فرزند خوانده است.  عالوه بر اينكه برخي زوج ها دوست 
دارند فرزند خودشان را داشته باشند و نمي توانند بچه 
ديگري را ب��ه عنوان فرزند خود بپذيرند، دردس��ر ها 
و روند طوالني  اعطاي فرزند ب��ه زوج هاي متقاضي 
فرزندخواندگي موجب شده تا موضوع فرزندخواندگي 
و پدر و مادر شدن از طريق پذيرش سرپرستي كودكان 

بي سرپرست بهزيستي كمتر مورد توجه قرار گيرد. 
 اگرچه اص��الح قانون فرزندخواندگي در س��ال 9۲ 
توانسته اس��ت بخش مهمي از اين موانع را برطرف 
كند اما هنوز هم روند پذيرش فرزندخواندگي كمي 
طوالني به نظر مي رسد. هرچند با توجه به مسئوليت 
بهزيستي و سرنوشت آينده كودكاني كه قرار است به 
عنوان فرزند خوانده به خانواده ها سپرده شوند بخش 
زيادي از اين روند را توجيه مي كند. در اين ميان بايد 
رسانه ها هم  كمي بيشتر به اين موضوع توجه كرده و 
رسالت خود را در فرهنگ سازي براي فرزندخواندگي 
ايفا نمايند. به طور يقين اين مسئله با بحث كمك به 
درمان زوج هاي نابارور و ي��ادآوري وظيفه دولت ها 
براي حمايت از اين زوج ه��ا منافاتي ندارد.   پذيرش 
فرزندخوانده اما مي تواند براي زوج هايي كه پس از 
چند بار امتحان كردن روش ه��اي مختلف درمان 
ناباروري به بن بست رس��يده اند راهكاري باشد كه 
دوباره رونق و شادي را به زندگي آنها برگرداند.   شايد 
هم بس��ياري از اين زوج ها بتوانند به جاي س��ال ها 
درمان و چالش ه��اي روش هاي درمان��ي ناباروري 
با پذيرش فرزندخوان��ده لذت پدر و مادر ش��دن را 
خيلي زودتر بچشند و كودكان بي سرپرستي كه به 
فرزندي پذيرفته مي شوند هم از نعمت داشتن پدر 
و مادر محروم نشوند. در نهايت اينكه فرزندخوانده 
هم مثل فرزند خود آدم اس��ت؛ اي��ن صحبت پدر و 
مادرهايي اس��ت كه با پذيرش كودك بي سرپرست 

پدر و مادر شده اند. 

خريد و فروش نوزاد
آدم ربايي است!

87درصد بچه ها در مراكز بهزيستي 
پدر يا مادر شناخته شده دارند

 حبيب اهلل مسعودي فريد*
چند سالي مي شود پديده 
نوزادفروشي مطرح شده 
اس��ت. بر اين اساس هم 
س��ازمان بهزيس��تي ب��ا 
همراهي وزارت بهداشت 
تدابيري براي اين مسئله 
در نظر گرفته اند. به همين 
دليل معاونت بهداش��تي وزارت بهداشت به همه 
بيمارس��تان ها ابالغ كرد: »چنانچه مادر معتادي 
براي زايمان به بيمارستان ها مراجعه كند و نوزاد 
معتادي به دنيا بيايد، حق ترخيص مادر و نوزاد را 
ندارند تا زماني كه گزارش مددكاري تكميل شود 
و بايد به بهزيس��تي ارجاع و با اورژانس اجتماعي 

تماس گرفته شود.«
 اورژان��س اجتماع��ي نيز ب��ا هم��كاري مددكار 
بيمارس��تان مداخله را آغ��از و پيگيري مي كند، 
به طوري كه در جريان گزارش مددكاري ممكن 
اس��ت خانواده صالحيت پذيرش ك��ودك خود 
را نداشته باش��ند و مددكاري تشخيص دهد در 
صورت واگذاري ن��وزاد به خان��واده آنها خارج از 
بيمارستان اقدام به فروش نوزاد خود كنند.  طبق 
گزارشي كه از بيمارس��تان ها گرفتيم و گزارشي 
كه س��ازمان هاي مردم نهاد مث��ل »مهرآفرين« 
به ما مي دهند نوزادفروش��ي تا 8۰درصد كاهش 

يافته است. 
در بيمارستان ها اصاًل چنين چيزي وجود ندارد و 
چنانچه نوزادي از مادر داراي اعتياد به دنيا بيايد، 
گزارش مددكاري اش تكميل مي شود. حتي مادر 
احراز هويت مي ش��ود تا كسي خودش را به جاي 
مادر نوزاد جا نزند و هم دوستان ثبت احوال و هم 

وزارت بهداشت در اين باره همكاري دارند. 
خريد و فروش نوزاد توس��ط برخ��ي زنان معتاد 
واقعيتي اس��ت كه انكار نمي كنيم اما قطعاً كادر 
و پرس��نل بيمارس��تان در اين خريد و فروش ها 
نقشي ندارند، چراكه در صورت بروز چنين جرمي 
از سوي پرسنل بيمارس��تان، نهاد هايي همچون 
دادستان عمومي انقالب تهران به اين مسئله ورود 

خواهند كرد و از آن جلوگيري مي كنند. 
اغلب م��ادران كارتن خواب و معتاد هس��تند كه 
نس��بت به فروش كودك خود اق��دام مي كنند و 
نگراني ما اين است كه بچه اي در خارج از نظام هاي 
بهداشتي و بيمارس��تان ها يا زايشگاه هاي وزارت 
بهداشت به دنيا بيايد؛ مكان هايي مثل پاتوق ها و 
مراكز نگهداري زنان باردار كه براي اين كار هم از 
سازمان هاي مردم نهاد كمك مي گيريم. بسياري 
از اينها مادران داراي اعتياد بي خانمان هستند و 
بر اين اس��اس ما با همكاري سمن ها برنامه ريزي 
كرديم تا در مراكز VRC از همان دوران بارداري 

تحت مراقبت قرار بگيرند. 
از س��وي ديگ��ر س��ازمان بهزيس��تي همچون 
گذش��ته در رابطه با فرزندخواندگي سختگيري 
ندارد و زوج ه��اي نابارور مي توانن��د به جاي دور 
زدن قان��ون و مراجعه ب��ه دالل هاي ن��وزدان و 
اعالميه هاي اينستاگرامي آنها از طريق قانوني و 
از مسير سازمان بهزيستي كشور اقدام به پذيرش 

فرزندخوانده كنند. 
با اصالح قانون فرزندخواندگي در س��ال 9۲ 
ارائه فرزند به خانواده ها بس��يار تسهيل شده 
اس��ت. مطابق قانون قبلي كه مربوط به سال 
53 بود ما تنه��ا مي توانس��تيم بچه هاي زير 
1۲س��ال را به خانواده ها واگ��ذار كنيم، اما با 
قانون جديد تا 1۶س��الگي ه��م مي تواند به 

خانواده ها داده شود. 
 يا قب��اًل فقط بچه ه��اي فاقد پدر و م��ادر واگذار 
مي ش��دند، اما حاال با تأييد ع��دم صالحيت پدر 
و مادر اي��ن بچه ها هم ب��ه خانواده هاي متقاضي 
فرزند واگذار مي شوند. 8۷درصد بچه ها در مراكز 

بهزيستي پدر يا مادر شناخته شده دارند. 
براي خانواده ه��اي داراي فرزندي كه خواهان 
سرپرستي اين بچه ها باشند هم امكان واگذاري 
سرپرستي وجود دارد و حتي خانم هاي مجرد 
باالي 3۰ سال هم مي توانند فرزندخوانده داشته 
باشند.  طبق احكام شرعي ما فرزندخوانده ارث 
نمي برد و مطابق قانون قبلي بايد چيزي به نام 
فرزندخوانده مي ش��د چراكه م��واردي وجود 
داشت كه پس از مرگ پدر و مادر فرزندخوانده 
هيچ پش��توانه حمايت��ي براي ادام��ه زندگي 
نداشت، اما در اصالح قانون جديد اين مسئله 
به عهده قانونگذار گذاش��ته ش��ده تا قاضي بر 
اساس ش��رايط زوجي كه خواهان سرپرستي 
بچه هستند تصميم بگيرد كه اين تضمين چه 
باشد و چقدر باش��د يا اصاًل چيزي به نام بچه 

بشود يا خير؟! 
بنابراين كس��اني س��راغ خريد بچه مي روند كه 
شرايط پذيرش فرزندخواندگي را ندارند، در حالي 
كه اين كار جرم است و حتي پدر و مادر هم حق 
ندارند فرزند شان را بفروشند. اگر فردي غير از پدر 
و مادر اين كار را انجام دهد و بچ��ه اي را خريد و 

فروش كند، جرم اين كار آدم ربايي است. 
 مطابق قانون هر كس بچه اي را پيدا مي كند بايد 
در كمتري��ن زمان به نهاد ه��اي انتظامي تحويل 

بدهد. 
 *معاون اجتماعي  سازمان بهزيستي كشور

نگاهيادداشت
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زهرا چيذري

پرونده
نوزاد فروشي

لزوم ورود مجلس و تشديد مجازات هاي خريد و فروش انسان
فرزندآوري ثمره پيوند زناشويي است و شايد بتوان گفت يكي از اصلي ترين اهداف ازدواج است اما متأسفانه 
برخي زوجين نمي توانند فرزندي داشته باشند و از اين رو به رفتارهاي ناهنجاري همچون خريد نوزاد دست 
مي زنند.  خريد و فروش نوزاد يكي از زشت ترين چهره هاي قبول فرزند است كه معموالً والدين معتاد يا بسيار 

فقير دست به اين عمل غير انساني مي زنند. اخيراً دالالن در زايشگاه هاي جنوب شهر 
تهران يا شهرهاي حاشيه اي و كم درآمد با مادران وارد مذاكره شده و با قيمت هاي 
مختلف به آنها پيشنهاد خريد فرزند را مي دهند. در پاره اي از موارد وقتي فرزندي 
فروخته مي شود والدين اصلي با پيگيري رد او براي باج گيري يا ديدار فرزند خود به 
خانواده ميزبان نزديك مي شوند كه اين خود ماجراهاي مختلفي ايجاد مي كند. اين 
در حالي است كه مؤسساتي هستند كه با تكنيك هاي پيشرفته پزشكي به زوج هاي 
ناباور كمك مي كنند. بر اين اساس الزم است مجلس شوراي اسالمي با تشديد قوانين 

سوداگران انسان در مقابل اين حركت ضد انساني بايستد و اجازه ندهد انسان در قرن بيست ويكم مورد خريد 
و فروش قرار گيرد و از درمان زوجين نابارور حمايت كند.  در حال حاضر سازمان بهزيستي فرزندخواندگي را 

تسهيل كرده اما هنوز موانع به طور كامل برطرف نشده است و مشكالتي در اين زمينه وجود دارد. 
دكتر مجيد ابهري 
رفتارشناس و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

هيچ مادري به واسطه مسائل مادي نوزادش را نمي فروشد
مادري كه از نظر رواني سالم باشد و اعتياد نداشته باشد محال است به واسطه مسائل مادي حاضر شود فرزندش 
را بفروشد. با توجه به س��ابقه كاري كه من در مددسرا داش��تم، برخي زنان بي خانمان و معتاد بارداري هاي 
ناخواسته اي داش��تند كه بعد از زايمان يا بچه را رها مي كردند يا آن را به دالل ها مي فروختند. بعضي وقت ها 

هم قبل از زايمان و در همان دوران بارداري افرادي بودند كه سراغ اين زنان آمده و 
از آنها مي خواستند بعد از بارداري، فرزندش��ان را به آنها بفروشند، اما معموالً بعد از 
مدتي كه اين افراد به مشكل مادي برمي خوردند دوباره دنبال بچه مي رفتند؛ البته نه 
براي آنكه بخواهند بچه را دوباره تحت سرپرستي بگيرند بلكه براي اخاذي و تأمين 
مقاصد خودش��ان اين كار را مي كردند. معموالً اين افراد تا زماني كه بچه برايش��ان 
سود داش��ته باش��د آن را نگه  مي دارند اما وقتي بچه بخواهد برايشان دردسر ايجاد 
كند يا آن را سر راه مي گذارند يا مي فروشند. البته ممكن است اين بچه ها به باندهاي 

تكدي گري هم فروخته شوند و ما شاهد بچه هايي هس��تيم كه متكديان با خود به همراه دارند و ساعت هاي 
طوالني با آنها كار مي كنند. 

فاطمه باجالن 
مددكار اجتماعي و مدير سابق گرمخانه بانوان 
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