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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۶ جون ٢۶
  

  ،  ايرانخريد و فروش جنين و نوزادان در

  !تجارتی پردرآمد و جگرخراش
قتصادی و اجتماعی، برخی والدين کودکان خود را در ويژه در عرصه ا ھای حکومت اسالمی ايران به در سايه سياست

شان  ای ھم فرزندان عده. اين طريق در کار قاچاق مواد مخدر شريک شوند گذارند تا به اختيار قاچاقچيان مواد مخدر می

برخی والدين چنين  ھم. شان جدا کنند ھای نحيف ھا را برای پيوند عضو از بدن دھند تا اندام آن قاچاقچيان انسان می را به

 .کنند دھند و ماھانه مبلغی دريافت می گداھا اجاره می فرزندان خود را برای کسب درآمد به

جھان ھستی باز  يعنی کودک که چشم به. شود تر از ھمه بر سر جنينی که ھنوز در شکم مادر است معامله می دردناک

 ئیدر اين مورد انواع و اقسام باندھای مافيا. زنند ھای غيرانسانی رقم می اش را با معيارھا و ارزش نکرده، سرنوشت

   .دھند ای انجام می دھنده زنند و در عين حال کار بسيار جانيانه و تکان حيب می تشکيل شده که درآمدھای سرشاری به

 نه توانند بخوانند بينيم، نه می ھا را سر چھارراه ھا يا مترو می اين روايت تکراری کودکانی است که ھر روز آن

کنند تا شب پدر و  ھا از صبح کار می آن. اند، کار کردن است توانند بنويسند، تنھا چيزی که از ھمان ابتدا آموزش ديده می

کودکانی که اگر خوب کار کنند، خريداران . مادرھای جعلی يا پدر و مادرھای خودشان با خيال راحت مواد بکشند

  .فراوانی دارند

  
***  
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ھای  اما در کشوری مانند ايران که منابع غنی و ثروت. ده فقر و نداری استئيعی، طبقاتی و زاھا اجتما ھمه آسيب

توانست از سقوط بسياری مسايل  کم می  وجود داشت دستمسؤولھنگفت وجود دارد اگر حاکميت نيم بند انسانی و 

ديمی شده و امروز حتی قرينه چشم برای مثال، در ايران امروز ديگر فروش کليه، ق. انسانی و اخالقی جلوگيری کند

. گيرند دنيا نيامده مورد معامله و خريد و فروش قرار می اند که ھنوز به تر از ھمه، کودکانی دردناک. شود فروخته می

داری و استثمار انسانی، يکی از داليل اين ھمه درد و رنج و فالکت و جنايت در  بنابراين، عالو ھبر مناسبات سرمايه

ھايش از باال تا  يت و ھمه ارگانمسؤولبار حکومت اسالمی است که ھمه سران و مقامات و  ان، وجود نکبتجامعه اير

ھا، خود را در جايگاه خودش نماينده خدا و امامان و  چون که ھر کدام از آن. شوند ھر جنايت متوسل می ن بهئيپا

ھا رفتار  شان خواست با آن اند و ھر طوری ھم دل گذارند که جھان و موجودات زنده و بشر را آفريده پيامبرانی می

کشی، اعدام، دست و پا  دزدی، غارت، تجاوز، جنگ، آدم توان دست به عبارت ديگر، در راه اسالم نه تنھا می به. کنند می

ای ھا بر گری ھا و وحشی ھر شيوه غيراخالقی و غيرانسانی زد، بلکه حتی ھمه اين بربريت بريدن و چشم درآوردن و به

  .بند اسالمی نيز ضروری ھم ھستند بقای اسالم و منافع حاکمان قداره

مند از بلندگوھای سراسری  طور سيستماتيک و ھدف ھايش، ھمواره و به در کشوری که سران و مقامات و امام جمعه

لزله ھستند؛ زنان حجاب عامل ز ل ھستند؛ زنان بیئيپياده نظام آمريکا و اسرا» حجاب بی«زنان : زنند کشور، فرياد می

ائمه و  ، توھين به)دروع بزرگ تاريخ(   محارب با خدا حجاب عامل فقر ھستند؛ در دادگاھيش ھم ھر فعال سياسی به بی

ترين انتظاری داشته باشد  خطر انداختن و غيره، ديگر نبايد کسی از چنين حکومتی کم اطھار و رھبر؛ امنيت کشور را به

  !تر فقط يک قدم نه بيش! بارش در جھت بھبود زندگی انسانی بردارد نکبتکه حتی يک قدم در طول عمر 

***  

وگو با خبرنگار ايلنا،  س جمھوری، در گفتئيمعاونت زنان و امور خانواده ر» شھيندخت موالوردی«اخيرا 

در و پيش ، درباره فروش نوزادان توسط مادران با بيان اين که امروز شاھد فروش نوزادان در شکم ما٠٢/٠٤/١٣٩٥

يک خبر شده  قدر تعداد آن زياد بوده که تبديل به آماری از تعداد اين نوزادان نداريم، اما آن: از تولد ھستيم، اقرار کرد

  .است

ای از عوامل زنجيروار   براين که پديده فروش کودکان تک عاملی نبوده و مجموعهتأکيدمعاونت زنان و امور خانواده با 

فقر اقتصادی، فقر فرھنگی، : فروش فرزندش شود، خاطرنشان کرد يرند تا يک زن ناچار بهگ در کنار ھم قرار می

سمت فروش  تواند؛ باعث سوق دادن زنان به خوابی و ازدواج کودکان از جمله عواملی ھستند که می اعتياد، کارتن

 .کودکان خود شود

مجموع اين عوامل توجه کرده و آن را حل   بايد بهاگر بخواھيم پديده فروش کودکان ادامه پيدا نکند،: او تصريح کرد

 .کنيم

از وزير :  سال گفت١٨موالوردی، درباره اقدامات معاونت زنان و امور خانواده در خصوص ازدواج کودکان زير 

مرجع ملی حقوق  ما ارائه دھد که وزارت دادگستری نيز کار را به دادگستری خواستيم؛ گزارشی را در اين خصوص به

 . واگذار کرده استکودک

منتظر اين گزارش ھستيم که براساس آن موضوع ازدواج کودکان را مورد بررسی قرار داده و مشخص : او ادامه داد

 .شود؛ در اين حوزه چه اتفاقاتی افتاده است

ش اگر کسی خانم مالوردی و حکومتی که يک از مقامات ان است را نشاسد شايد دچار توھم شود اما حکومتی که بخ

 ٩دانند که حکومت اسالمی نخست خود مبلغ و مروج ازدواج کودکان  خوبی می شناسند به آگاه جامعه ايران و جھان می
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ھنوز . اند ھا را ھم رسميت داده  ساله بالغ ناميده و ازدواج آن١٤ساله بر اساس سنت پيامبرشان محمد بود و سپس دختر 

اند در نتيجه  کنند که بالغ شده  میتأکيدآن ھا  کنند و به برگزار می» جشن تکليف« ساله در مدارس ٩ھم برای دختران 

حاال خانم مالوردی، از وزير دادگستری آمار ازدواج کودکان !  اندمسؤولتوانند ازدواج کنند و در مقابل قانون ھم  می

  دھد يا جامعه را؟ شان را فريب می خواھد با اين اقدام خود و دولت  سال را می١٨زير 

دھد، در پی انتشار برخی اخبار و   شرايطی که موالوردی پذيرفته پديده فروش نوزادان حتی قبل از تولد ھم رخ میدر

س مرکز مديريت پيوند وزارت بھداشت ضمن ئيشان، ر تصاوير مبنی بر خريداری نوزادان جھت فروش اعضای بدن

تر و  ھای جراحی حساس گونه عمل چنين اين  دارد، ھمتری پيوند اعضا در اطفال وضعيت پيچيده: تکذيب اين اخبار، گفت

  .گيرد تر و با استاندارد باال صورت می تر است و در مراکز محدود مشکل

اتی که در تأثيرای وجود دارد اما اين معضل در جامعه ما، عالوه بر  ھای اجتماعی، در ھر جامعه مشکالت و آسيب

 .اند ھای مختلف اجتماعی و عملکردھا و قوانين حاکميت دوانده ای عميق ھم در اليه ظاھر جامعه دارند ريشه

*** 

د و يون تومان خريلي م١٠ از سه تا ئیھا متيھای تھران با ق مارستانيشده در ب نوزادان تازه متولد«: وز، نوشتيفردا ن

  .»شوند فروش می

 نوزادانی كه ئیھا پس از شناسا طهدالالن و واس«: ن مطلب گفتيان ايھای تھران، با ب مارستانيكی از بيپرستار 

  .».كنند د و فروش آنان میيخر ند اقدام بهيآ ا میيدن ا نامشروع بهيناخواسته 

تر رخ  شيشگاه دارند، بي كه زائیھا مارستانيھای دولتی و بزرگ و ب مارستانين اتفاق در بيا«كه  نيان ايم با بيمر

ھای  مارستانيسه با بيل باالتر بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقايلد ھا به مارستانين بيدر ا«: ، ادامه داد»دھد می

د و فروش نوزادان يل باالتر بودن آمار خرين دليتر ن امر مھميتر است كه ا  افراد سختئیخصوصی و كوچك، شناسا

  .»متولد شده در مراكز دولتی است

د و فروش ين بودن آمار خرئيل پايگر دالياز دھای خصوصی را  مارستانيھای وضع حمل در ب نهيوی باال بودن ھز

ون يلين سه تا پنج ميھای خصوصی ب مارستانينه وضع حمل در بيھز«: ح كردين مراكز دانست و تصرينوزادان در ا

مه يگان و در صورت نبود بيمه بودن اشخاص رايمت در مراكز دولتی در صورت بين قيتومان است در حالی كه ا

نه باالی وضع حمل يھز ن مراكز با توجه بهيد و فروش نوزادان در ايرو خر نياز ا.  است ھزار تومان٥٠٠حدود 

  .»رديگ ندرت صورت می به

ش قسط، نوزادان يعنوان پ زنان باردار، به مارستان بهيھا دالالن با پرداخت مخارج ب مارستانيدر برخی از ب«: وی افزود

  .».فروشند ھای نابارور می زوج مت كالن بهيرا با قشده  داریيد كرده و سپس نوزادان خريش خريرا پ

ھای سقط  پزشك دسترسی ندارند و با راه ن بهيخورده چون برای سقط جن بيبرخی از دختران جوان فر«: وی ادامه داد

كنند  شنھاد میين دختران پيا دالالن به. كنند مارستان مراجعه میيب مان بهيزا ك بهيستند، روزھای نزديز آشنا نين نيجن

  .»مارستان آنان را از دردسرھای ناشی از بچه دارشدن خالص كننديھای ب نهيازای پرداخت ھز به

ن دختران بدون اعضای خانواده و تنھا يا. ستنديت آنان با خبر نين دختران اكثرا از وضعيخانواده ا«: وی گفت

سر  مان در خارج از خانه بهيچند ماه قبل از زان دختران حتی يكنند، از آن گذشته برخی از ا مارستان مراجعه میيب به

  .»زنديگر مارستان میيز از بيمان نيبرده و اغلب بعد از زا

***  
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 مبنی بر خريد و فروش ئیامسال ھم بعد از اين که خبرھا: ، آمده بود٠٣/٠٤/١٣٩٥تاريخ در تاريخ  در خبری به

ی ميدانی در مورد پيش فروش نوزادان قبل از تولد و در ھا ھا گزارش متولدشده منتشر شد، برخی رسانه نوزادان تازه

فروش  شد، نوزاد خريداری شده اعضای بدنش به ھا عنوان می شکم مادر منتشر کردند که در برخی از اين گزارش

  .رسد می

ن  نشامسؤولطور که اظھار نظر تازه يک مقام  تری پيدا کرده است و آن ماجرای خريد و فروش کودکان ابعاد تازه

  .دھد کار به فروش نوزادان در شکم مادر رسيده است می

دليل فقر مادی ھميشه در کشور وجود داشته است، اما،  گزارش روزنامه آرمان، فروش نوزادان توسط پدر و مادر به به

دھنده از رواج خريد و فروش   جزئياتی تکان س کميته اجتماعی شورای شھر تھرانئيسال گذشته فاطمه دانشور، ر

برخی از  ھنگام زايمان به خواب و زنان روسپی به ھای کارتن دھد خانم گزارشات نشان می: کودکان را فاش کرد و گفت

 ھزار تومان بچه ٢٠٠ تا ١٠٠دنيا آمدن نوزاد با دريافت  کنند و پس از به ھای جنوب و مرکز شھر مراجعه می بيمارستان

  . ھستندHIVبتال به فروشند و اکثر نوزادان متولد شده م خود را می

 بودند اعم از مسألهدھنده و بزرگ اجتماعی، افراد زيادی که مرتبط با اين  زمان با سخنان دانشور از اين معضل تکان ھم

برای مثال سال گذشته سعيد .  خريد و فروش نوزاد دست زدندمسأله در مورد ئیھا واکنش پزشکان و وزارت بھداشت به

شود و در اين زمينه حساسيت  کودک فروشی جرم تلقی می«: وی انتظامی در اين باره گفتگوی نير منتظرالمھدی، سخن

  ».چه مواردی از اين دست ببينيم، برخورد قانونی خواھد شد تری ايجاد شده و چنان بيش

حال  به خريد و فروش کودکان بايد فکری مسألهبرای حل «: باره اعالم کرد فرمانده نيروی انتظامی تھران نيز در اين

پليس نرسيده اما  اطالعاتی درباره ميزان خريد و فروش کودکان به«: نيا عنوان کرد حسين ساجدی» .ديده کرد زنان آسيب

عالوه بر اين سال گذشته يک پزشک که در بازار سياه خريد و فروش » .معنای نداشتن اين اطالعات نيست اين به

  .ر شدنوزادان فعاليت داشت از سوی پليس مشھد دستگي

***  

ھای ميدانی در  ھا گزارش متولدشده منتشر شد، برخی رسانه  مبنی بر خريد و فروش نوزادان تازهئیبعد از اين که خبرھا

شد، نوزاد  ھا عنوان می مورد پيش فروش نوزادان قبل از تولد و در شکم مادر منتشر کردند که در برخی از اين گزارش

س مرکز مديريت ئياين خبر تلخ باعث واکنش وزارت بھداشت شد و ر. رسد یفروش م خريداری شده اعضای بدنش به

تر و  تری دارد، حساس پيوند اعضا در اطفال وضعيت پيچيده: پيوند وزارت بھداشت ضمن تکذيب اين اخبار، گفت

  .گيرد تر است و در مراکز محدودتر و با استاندارد باال صورت می مشکل

بر خريد و فروش نوزادان جھت استفاده از اعضای  تشار برخی اخبار و تصاوير مبنیان محمد کاظمينی، در واکنش به

پروسه برداشت عضو و پيوند اعضا که اقدامی پيچيده و از اعمال جراحی دقيق و با : شان جھت پيوند گفت بدن

 ئیيست که در ھر جاطور ن بنابراين اين. شود استانداردھای باال است، کامال تحت نظر و در مراکز مشخص انجام می

حال خبر پيش  با اين. ھمين دليل اين خبر اساسا غلط و کذب است به. ھای خيابان ناصرخسرو صورت گيرد مانند کوچه

 که روز گذشته ئیتا جا. معنای خريد و فروش نوزاد در شکم مادر است توسط ھيچ نھادی تکذيب نشد فروش نوزاد که به

 کرده و از زياد بودن موارد آن در کشور سخن تأئيدس جمھور اين خبر را ئينواده رموالوردی، معاونت امور زنان و خا

  .گفت

***  
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حکايت . درد را از ھر طرفی بخوانی درد است: نوشت» نورا حسينی«قلم  ماھنامه دنيای زنان به، ١٣٩۴ ]جدی[دی ٧

ورند و پولی نصيب کسی کنند که نوزاد را درد آ دنيا آمدن فروخته می شوند تا دل رھگذران را به نوزادانی که پس از به

فرزند بود که آرزو داشتند  شد، برای رسيدن زن و مردی بی روزگاری اگر نوزادی خريد و فروش می. ھمراه دارد به

  .فقر ھم دليل فروش نوزاد بود. شان با صدای خنده و گريه نوزادی رونق بگيرد زندگی

آيند و با قيمت چند صد ھزار تومان فروخته  دنيا می خواب و معتاد به ارتنحاال داستان نوزادانی است که از مادران ک

 ئینوزادانی که از ھمان ابتدا برای گدا. تری داشته باشند خواھند با ھمراھی نوزادان درآمد بيش گدايانی که می شوند به می

  .شوند آماده می

تر بتواند دل عابران شتابان  ھر چه که بيش... د و سوزان شان را می گيرد يا تن ظريف شان را می خريدار سوی چشمان

  .شان بيندازد ئیتر در کاسه گدا درد آورد تا اسکناسی درشت اين شھر را به

***  

، چند ماھی است راوی آن شده است، موضوعی س کميته اجتماعی شورای شھر تھرانئيراما داستانی که فاطمه دانشور 

دالالن و «: گويد ھای تھران می مرجان پرستار يکی از بيمارستان.  شھر استھای اين قديمی در برخی از بيمارستان

  ».کنند آيند اقدام به خريد و فروش آنان می دنيا می  نوزادانی که ناخواسته يا نامشروع بهئیھا پس از شناسا واسطه

دھد،  تر رخ می يشگاه دارند، بيش که زائیھا ھای دولتی و بزرگ و بيمارستان او با بيان اين که اين اتفاق در بيمارستان

ھای خصوصی و  در اين بيمارستان ھا به دليل باالتر بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقايسه با بيمارستان«: گويد می

ترين دليل باالتر بودن آمار خريد و فروش نوزادان متولد شده در  تر است که اين امر مھم  افراد سختئیکوچک، شناسا

  ».ی استمراکز دولت

بودن آمار خريد و فروش  نئيھای خصوصی را از ديگر داليل پا ھای وضع حمل در بيمارستان او باال بودن ھزينه

ھای خصوصی بين سه تا پنج ميليون تومان  ھزينه وضع حمل در بيمارستان«: گويد داند و می نوزادان در اين مراکز می

 ٥٠٠بودن اشخاص رايگان و در صورت نبود بيمه حدود  رت بيمهاست در حالی که اين قيمت در مراکز دولتی در صو

ندرت صورت  ھزينه باالی وضع حمل به رو خريد و فروش نوزادان در اين مراکز با توجه به ھزار تومان است؛ از اين

وزادان را عنوان پيش قسط، ن زنان باردار، به ھا دالالن با پرداخت مخارج بيمارستان به در برخی بيمارستان. گيرد می

  .»فروشند زوج ھای نابارور می پيش خريد کرده و سپس نوزادان خريداری شده را با قيمت کالن به

پزشک دسترسی ندارند و با  گفته اين پرستار جوان، برخی از دختران جوان فريب خورده چون برای سقط جنين به به

اين دختران  دالالن به. کنند بيمارستان مراجعه می هزايمان ب ھای سقط جنين نيز آشنا نيستند، روزھای نزديک به راه

  .دار شدن خالص کنند ھای بيمارستان آنان را از دردسرھای ناشی از بچه ازای پرداخت ھزينه کنند به پيشنھاد می

***  

لی اين در حا. شوند فرزندی سپرده می  کودک به٨٠٠- ١٠٠٠بر اساس آمار عملکرد سازمان بھزيستی تقريبا ساالنه بين 

اين امر حاکی از آن . شوند فرزندی سپرده می است که تعداد متقاضيان فرزندخواندگی چند برابر کودکانی است که به

از سوی ديگر فرآيند . ھاست خانواده مراتب بيش از تعداد کودکان قابل واگذاری به است که تقاضا برای دريافت کودک به

ه، نيروی انتظامی، ئين بخش سازمان بھزيستی، اداره سرپرستی قوه قضاھای بي  فرزندخواندگی مستلزم ھماھنگیئیاجرا

اضافه فھرست طوالنی انتظار برای  ھا به است که ھمه اين... مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی و 

  .سازد یبر م طور طبيعی طوالنی و زمان دريافت کودک، فرآيند فرزندپذيری را برای متقاضيان فرزندخواندگی به
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 خانواده ٧ای که قابل واگذاری است،  ازای ھر يک بچه فريد معاون امور اجتماعی سازمان بھزيستی، با بيان اين که به

اتی تأئيددر اين مسير بايد . توانيم اين کودکان را واگذار کنيم راحتی نمی ما به«: گويد در ليست انتظار قرار دارند، می

 را داشته باشيم اما يکی از داليل زياد شدن عرضه کودکان ئیھا گيری  ھستيم تا سختمسؤولصورت گيرد؛ بنابراين ما 

شوند چرا که توان  تر درگير آن می و نوزادان، اعتياد و ديگری مسائل اقتصادی و اجتماعی است که زنان معتاد بيش

  ».فکر کردن ندارند

***  

ترين عامل خريد و فروش نوزادان،  اصلی«: فته استس انجمن مددکاران اجتماعی ايران گئيسيدحسن موسوی چلک، ر

ای نيست که پوشش فراگير و  گونه  اجتماعی کشور بهتأميننظام حمايت اجتماعی و . فقر و نياز مالی خانواده است

و ھا، خريد  گونه خانواده  ھزينه برای اينتأمينھای  اثربخشی برای حمايت از افراد نيازمند داشته باشد و يک نياز راه

  .»فروش کودکان است

ھا را در خريد و فروش کودکان کتمان  ھا و دالل توان نقش واسطه نمی«: گويد س انجمن مددکاران اجتماعی ايران میئير

اين پديده دامن  ھا به ھا داشته باشد، دالل  برای واسطهئیتواند درآمدھا جا که خريد و فروش نوزادان می از آن. کرد

 فروش نوزادان، موضوع زمان حاضر نيست بلکه ھميشه بوده اما گاھی آن را پر رنگ و موضوع خريد و. زنند می

شوند،  گری اجاره داده شده و فروخته می  مانند تکدیئیجا که اين کودکان برای کارھا  از آنمسألهاين . کنيم ای می رسانه

  .»بغرنج و نگران کننده است

اند  ھای ناباروری که نتوانسته خريد و فروش نوزادان از سوی خانواده «:گويد س انجمن مددکاران اجتماعی ايران میئير

  ».شود ای را بر عھده بگيرند نيز انجام می از راه قانونی حضانت بچه

س گروه مراقبت از ئير. خرند، زياد است پذيرند يا می  که از مجاری غيرقانونی، کودکانی را میئیھا تعداد خانواده

ھای فرزندپذيری در جامعه داريم که  خانواده«: گويد  سرپرستی سازمان بھزيستی نيز میکودکان و نوجوانان تحت

  ».ايم ھا بوده توجھی در تعداد اين خانواده ھای گذشته شاھد رشد قابل گيرند و در سال فرزندخوانده می

سازمان بھزيستی يا از مجاری دليل ناباروری، کودکی را از طريق قانونی از  ھا به اين خانواده«: افزايد رضا رزاقی می

  .»خرند، زياد است پذيرند يا می  که از مجاری غيرقانونی کودکانی را میئیھا تعداد خانواده. پذيرند غيرقانونی می

اين سازمان آمادگی پذيرش کودکان خيابانی «: گويد هللا مسعودی فريد معاون امور اجتماعی سازمان بھزيستی می حبيب

 و انتظامی ئیسازمان بھزيستی برای برخورد با خريد و فروش کودکان خيابانی از ضوابط قضا. دھر تعداد دار را به

  ».تواند اين کودکان را پذيرش کند برخوردار نيست اما می

 حکومتی با مسؤولھای اجتماعی، از طريق نھادھای  ھای موثر در کم کردن اين مورد از آسيب ترديد يکی از راه بی

توان آمار خريد و فروش کودکان را کاھش  خانمان می فروش، معتاد و بی خواب، تن زنان کارتن تر به ارائه خدمات بيش

توان از طريق حاکميت کار مثبتی  ھای خودش را دارد ديگر نمی  آدمئیھای مافيا اما حکومتی که خود در ھر گروه. داد

زندان  ه فعالين حقوق کودکان کار و خيابان را بهيک دليل روشن اين است که حکومت اسالمی از جمل. ثمر رساند را به

  !سازد؛ سياست آشکار حکومت در نقض حقوق کودک است ھای امنيت می اندازد و برايشان پرونده می

***  

 که ئیھا خانواده«: گويد داند و می شناس، فقر را عامل اصلی فروش نوزادان از سوی والدين می محمد اسکندری جامعه

کنند و در مواقعی نيز مجبور  فروش نوزادشان می  يک بحران شديد، اقدام بهتأثيرزنند، اغلب تحت  میاين کار  دست به

شده و درصدد  شان آگاه نيستند و پس از گذشتن از بحران پشيمان اين دسته از والدين معموال از عواقب تصميم. شوند می
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وش نوزاد، مادر عامل اين کار بوده که معموال اين کار را ھای فر در بسياری از پرونده. آيند پيدا کردن نوزادشان برمی

  .»خاطر طالق، بيکاری يا زندانی بودن ھمسر انجام داده است به

يک تجارت پردرآمد تبديل شده است،  ھای اخير خريد و فروش نوزادان در کشور به انه طی سالمتأسفوی با بيان اين که 

انه متأسفترين نوع فروش فرزند است چرا که  ون فرزند بھترين و مطلوبھای بد خانواده فروش نوزاد به«: گويد می

  ».رسند فروش می گونه نيست و گاھی کودکان برای مقاصد ديگری به ھميشه اين

ھا را دارند و کودکانی که برای  شوند، باالترين قيمت ھای بدون فرزند فروخته می خانواده گفته وی نوزادانی که به به

  .تری دارند رسند، قيمت کم فروش می يا کار بهازدواج اجباری 

***  

 مرکز ٦٠٠اکنون  ھم. فرزندخواندگی و سرپرستی فرزند است ان سازمان بھزيستی متولی امور مربوط بهدر اير

کند و   سالگی پذيرش می١٨نگھداری از فرزندان بھزيستی در سراسر کشور وجود دارد که کودکان را از بدو تولد تا 

ھای  رسد که زوج نظر می نگاه اول طبيعی بهبنابراين، در . شوند اين مراکز منتقل می ساالنه حدود ھزار کودک به

بھبود خود ندارند و تقريبا مطمئن ھستند که صدای بچه خودشان را در خانه نخواھند شنيد  ناباروری که اميدی به

ھا که  افتد و بسياری از زوج بھزيستی مراجعه کنند و سرپرستی کودکی را برعھده بگيرند، اما ھميشه اين اتفاق نمی به

ھای غيرقانونی کودکی را برای سرپرستی انتخاب  دھند از روش شود، ترجيح می تر می روز ھم تعدادشان بيش روزبه

  .کنند

 ٨٠حدود . ھا مشخص نباشد بسياری از کودکان تحت سرپرستی بھزيستی لزوما کودکان خيابانی نيستند که والدين آن

ھا دچار اعتياد يا اختالل روانی يا مجرم ھستند و   آنبرای نمونه، خانواده. درصد از اين کودکان بدسرپرست ھستند

اند و در حال  چنين، کودکانی که والدين خود را در تصادف از دست داده ھم. داری کنند توانند از فرزندان خود نگه نمی

در و مادر  که پئیھا توان بچه رو، نمی ازاين. شوند مراکز بھزيستی انتقال داده می حاضر سرپرست مشخصی ندارند، به

دليل  ھا واگذار کرد؛ مگر در شرايط خاصی که بھزيستی مطمئن باشد آن پدر و مادر به خانواده راحتی به دارند را به

  .سراغ بچه نخواھند آمد به... مدت و ھای طوالنی حبس

***  

 نوزاد به خبرنگاری ھا در خريد و فروش ھا و واسطه ھای تھران ھم درباره نقش دالل ستاره پرستار يکی از بيمارستان

ھا را خريد و فروش  آيد، آن دنيا می  نوزادانی که ناخواسته يا نامشروع بهئیھا بعد از شناسا ھا و واسطه دالل: گفته است

ھای  بيمارستان ھا نسبت به افتد؛ چون مخارج اين بيمارستان ھای دولتی می تر در بيمارستان اين اتفاق ھم بيش. کنند می

زنان باردار،  ھا با پرداخت مخارج بيمارستان به ھای دولتی دالل در بعضی از بيمارستان. تر است خصوصی بسيار کم

  .فروشند ھای نابارور می زوج ھای باال به قيمت ھا را به خريد کرده و آن عنوان پيش قسط، نوزادان را پيش به

  

ھا را  پذيرش فرزند، آن مند به  والدين عالقهتشريفات سخت اداری سازمان بھزيستی برای«گفته يک مددکار اجتماعی  به

  .»دالالن يا فروشندگان نوزادان پرداخت کنند  بهئیکند برای فرزندخواندگی کودک موردنظرشان، مبالغ باال مجبور می

***  

اعضای اين . اندازه ماجرای باند اصفھان پرسر و صدا نبوده است کدام از ماجراھای فروش نوزاد به در خبرھا ھيچ

  . نوزاد اعتراف کردند١٤٥فروش  بکه بزرگ فروش نوزادان، بعد از دستگيری بهش
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شود که بسياری از اين  گفته می. اين باند از يک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال تشکيل شده بود

ھای نابارور  زوج تومان به ميليون ١٠اعضای اين باند، نوزادان را . اند ھا فروخته کويتی ھای اصفھانی را به بچه

فروخت و سه ماما ھم خريداران و  محض تولد می او نوزادان را به. سردسته باند يک پزشک بود. فروختند می

  .ھای فروش نوزاد است ماجرای اين باند ھم شبيه بقيه داستان. کردند  میئیفروشندگان را شناسا

شان را نگھداری کنند يا دخترانی که ناخواسته باردار شده  د بچهتوانستن خاطر فقر مالی نمی  که بهئیھا يک طرفش زوج

ھا، دنبال خريدار   فروشندهئیماماھا بعد از شناسا. سوختند  که در حسرت فرزند میئیھا بودند و سمت ديگر خانواده

، پزشک مربوطه  خريدار و فروشندهئیپس از شناسا. کردند  میئیھای نابارور شناسا ھا را از بين زوج گشتند و آن می

  .کرد او با کمک سه پرستارش، زن باردار را در کلينيکش بستری می. شد وارد عمل می

بعد از زايمان ھم حلقه آخر زنجير، فعاليتش را آغاز . داد گرفت و زايمان را انجام می نشانی و مشخصات فروشنده را می

اعضای باند در اداره ثبت  کرد و آن را به ايشگاه تھيه میسردسته باند گواھی تولد جعلی با مھر بيمارستان يا ز. کرد می

نام  دو عضو اين باند که کارمند ثبت احوال بودند با مدارک جعلی تولد نوزاد و مدارک زوج خريدار به. داد احوال می

ون تومانش را گرفتند، يک ميلي  ميليون تومان از خريدارھا می١٠ھا  آن. کردند ھا برای نوزادان شناسنامه صادر می آن

  .کردند اش را بين خودشان تقسيم می دادند و بقيه فروشندگان می به

گفته بسياری از کسانی که  به. دست آورده بودند شان بيش از پنج ميليارد تومان به اعضای اين باند در ھفت سال فعاليت

رو قيمت  زاد دختر ھستند از اينتر متقاضيان خواھان نو اند بيش در رابطه با خريد و فروش نوزادان دستگير شده

  .نوزادان دختر تا يک ميليون تومان بيشتر از پسران است

***  

توانند کودک را از   خريد و فروش نوزاد، جرم انگاری نشده و تنھا قضات میمسألهجالب آن است که براساس قانون 

ريداران نوزاد از دزدی بودن آن مطلع باشند اگر خ. والدين اصلی اگر وجود داشته باشند بدھد والدين جديد بگيرند و به

شود اما اگر در جريان نباشند کودک از  ھا مجازات در نظر گرفته می شوند و برای آن شريک جرم ربايندگان تلقی می

بررسی . شود تا دادگاه برای سرنوشت وی تصميم بگيرد داری می ھا گرفته شده و در مراکز نگھداری بھزيستی نگه آن

، قانونی که خريد و فروش کودکان را جرم تلقی کنند وجود نداشته ١٣٨١دھد که تا آذرماه  يفری ايران نشان میقوانين ک

جا کردن اطفال جرم   دزديدن، مخفی کردن يا جابه٦٣١است و فقط در مواد پراکنده قانون مجازات اسالمی نظير ماده 

  . استتلقی و برای آن شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده

ای تحت عنوان   ماده٩ھای نھادھای مدنی فعال در حوزه کودکان، قانونی  ، در نتيجه تالش١٣٨١ آذرماه ٢٥اما در 

تصويب مجلس شورای اسالمی رسيد که براساس ماده سه آن ھرگونه خريد و  قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به

 تا ١٠بس از شش ماه تا يک سال زندان و يا جزای نقدی از  سال را جرم تلقی و برای مرتکب ح١٨فروش افراد زير 

  .شود  میتعيين ميليون لایر ٢٠

اين در حالی . شوند فرزندی سپرده می  کودک به١٠٠٠ تا ٨٠٠براساس آمار عملکرد سازمان بھزيستی تقريبا ساالنه بين 

اين امر حاکی از آن . شوند ی سپرده میفرزند است که تعداد متقاضيان فرزندخواندگی چند برابر کودکانی است که به

  .ھاست خانواده مراتب بيش از تعداد کودکان قابل واگذاری به است که تقاضا برای دريافت کودک به

ھای بين بخش سازمان بھزيستی، اداره سرپرستی قوه   فرزندخواندگی مستلزم ھماھنگیئیاز سوی ديگر فرآيند اجرا

اضافه فھرست  ھا به است که ھمه اين... مان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی وه، نيروی انتظامی، مراکز درئيقضا
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طور طبيعی طوالنی و  طوالنی انتظار برای دريافت کودک، فرآيند فرزندپذيری را برای متقاضيان فرزندخواندگی به

  .سازد بر می زمان

***  

درباره پيشگيری از حاملگی ناخواسته، فقر، ھا و قوانين شرعی حکومت اسالمی   محدوديتھا و عالوه ممنوعيت به

  .بيکاری و بازار سياه، زمينه مساعدی را برای نوزادفروشی فراھم کرده است

اکنون داروھای سقط جنين در بازار غيرقانونی خريد و  ھم« ھزار تومان قيمت داروھای سقط جنين ٢٠٠برای مثال، 

پرستار يکی از بيمارستان ھای . »رسند فروش می تر به تی بيش ھزار تومان و ح٢٠٠ تا ٢٥ از ئیبھا فروش دارو به

گيرند اگر  صورت آمپول مورد استفاده قرار می اين داروھا که اغلب به«: خبرنگار ما گفت تھران با بيان اين مطلب به

  .»صورت قانونی و با نسخه پزشک تجويز شوند قيمتی بين سه تا پنج ھزار تومان دارند به

 مگر در موارد خاص و آن ھم با نظر پزشک -غيرقانونی بودن سقط جنين در کشور با توجه به«: امه دادمينا شکوھی اد

يکی از . »دھند متقاضيان می چندين برابر قيمت واقعی به  فروشندگان داروھای سقط جنين را در بازار به-معالج

خريد و فروش «: خبرنگار ما گفت  بهفروشندگان اين نوع داروھا در باره علت قيمت باالی داروھای سقط جنين

داروھای سقط جنين ممنوع است و عرضه اين داروھا خطر زيادی برای ما دارد بنابراين بايد درآمد حاصل از فروش 

  .»ريسک کار بيارزد داروھای سقط جنين به

 برای خريد ئیتنھا عنوان مثال وقتی مردی به به.  قيمت اين داروھا موثر استتعيينعوامل زيادی در «: وی افزود

کند معموال اين دارو را برای ھمسر قانونی اش می خواھد بنابراين ما اين دارو را با  داروی سقط جنين مراجعه می

اما در مواردی که بارداری غيرقانونی و نامشروع است، دختر و . فروشيم وی می  ھزار تومان به١٠٠ تا ٢٥قيمتی بين 

دليل نياز، برای  معموال اين افراد به. بريم د که در اين صورت قيمت را باالتر میکنن پسر ھر دو با ھم مراجعه می

دو  مراجعان سقط جنين به«: خبرنگار ما گفت يک ماما نيز در اين رابطه به. »زنند پرداخت پول چندان چک و چانه نمی

دليل داشتن  اند و برخی ديگر به  شدهاند در دوران عقد و نامزدی باردار دسته تقسيم می شوند؛ برخی از مراجعان مدعی

  .نگھداری از فرزند ديگری نيستند ن قادر بهئيفرزند زياد و يا درآمد پا

ھا اصرارکند، ديگر  دادن شناسنامه خود ندارند و وقتی ماما برای رويت شناسنامه آن نشان ای به گاه عالقه دسته اول ھيچ

داليلی  آنان به. داشتن تنھا يک فرزند خواھان سقط فرزند دوم خود ھستندبرخی زنان نيز حتی با . گردند مطب باز نمی به

   .»داشتن فرزند دوم را يک کابوس می دانند... ن ھمسر وئيمانند تورم، اجاره باالی خانه، درآمد پا

*** 

 ١۵طبق آمارھای رسمی، حدود : گر حوزه اعتياد ھشدار داده است رسولی، پژوھش دکتر مسعود حاجی

کنند که حدود يک سوم آنان را زنان تشکيل می  خانمان در تھران و حومه آن زندگی می خواب و بی کارتن تادمع ھزار

خواب در سن باروری   درصد از اين پنج ھزار زن کارتن١٠ترين وضعيت فکر کنيم که فقط  دھند؛ اگر در خوشبينانه

بينيد که در  ھا حامله باشد، در نتيجه می  نفر از آن١٠٠ ترين حالت، فرض کنيم که فقط باشند و باز ھم اگر در خوشبينانه

  .در تھران در حال تولد است معتاد  نوزاد١٠٠ھمين لحظه حداقل 

حاجی رسولی . شوند می فروش و خريد ، اگر شانس بياورند و زنده بمانند، در بازار سياهمعتاد نوزادان خيلی از

 ھزار ١۵٠ تا ١٠٠ بين ئیھا با قيمت نوزادانمعتاد انه االن خيلی ازمتأسفرسد،  ما می بر اساس اطالعاتی که به: گويد می

ھا و در  ھا و خيابان توان براحتی در کنار چھارراه را می نوزادان معتاد شوند و اين می فروش و خريد تومان بين متکديان

  .خواب مشاھده کنيد بغل زنان کارتن
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روز  تر اوقات شبانه در بيش معتاد نوزادان اغلب اين: کند  میتأکيدان، بودن اين نوزاد معتاد حاجی رسولی، برای اثبات

بينيد که برای چندين و چند  را در بغل يک زن متکدی زير نظر داشته باشيد، می معتاد اگر شما يک نوزاد. خواب ھستند

شت که با وجود ترافيک، شود، در حالی که اگر آن نوزاد سالم بود، امکان ندا ساعت، اين نوزاد از خواب بيدار نمی

  .بوق، سروصدای خيابان، گرما و سرمای شديد، مدام در خواب باشد

طور مداوم در معرض  آيند، پس از تولد نيز به جھان می به معتاد ، عالوه بر اين که از مادرمعتاد نوزادان بسياری از اين

در بسياری از اوقات ھم برای آرام نگه داشتن . دبرن تغذيه شديد نيز رنج می دود مواد مخدر اطرافيان ھستند و از سوء

خورانند و يا او را در معرض دود مستقيم مواد مخدر قرار  نوزاد می و خمار، مواد مخدر را به معتاد نوزادان اين

  .تر اوقات شبانه روز در خواب باشد دھند تا نوزاد در بيش می

بيماری ايدز نيز قرار دارند، چون خيلی از  در معرض ابتال بهدھد که بسياری از اين نوزادان  حاجی رسولی، ھشدار می

  .ھستند» اچ آی وی«ويروس  ، آلوده بهمعتاد نوزادان مادران اين

گر حوزه اعتياد، در حالی  گفته اين پژوھش شود، طوری که به در اين بين، ناآگاھی و فقر فرھنگی ھم عامل مضاعف می

جھان آورد، اما چنين اتفاقی برای اين  ايدز به فرزندی سالم از مادران مبتال بهتوان  ای رسيده که می درجه که علم به

ش بدھد، آن وقت معتاد نوزاد ايدز، شيرش را به و مبتال به معتاد افتد، مثال کافی است مادر مادران و نوزادان اتفاق نمی

  .شود مشکالت اعتياد نوزاد اضافه می بيماری ايدز ھم به

دادند، اما در سال  ھا تشکيل می ان کشور را خانممعتاد  درصد جمعيت۴، حدود ١٣٨۶سمی سال بر اساس آمارھای ر

  . درصد رسيد١٠به  معتاد ، آمار زنان١٣٩٠

سال  به مدام در حال افزايش است و سال معتاد شکلی پيش رفته است که آمار زنان گفته حاجی رسولی، حالت به اآلن به

 معتاد نوزادان ھمان نسبت ھم احتمال تولد تر شود، به بيش معتاد قدر آمار زنان ھر چهبديھی است که . شود تر می بيش

  .رود باالتر می

مقابله کنيم و آمار اين  معتاد نوزادان خواھيم با پديده بنابراين اگر می: کند حل خود را چنين پيشنھاد می حاجی رسولی راه

  .بکنيم معتاد حال مادران کارتن خواب د فکری بهانگيز را کاھش دھيم، در وھله اول باي تولدھای غم

***  

مادرانی که . ای است که اين روزھا در جامعه ما، رونق بسياری گرفته است خريد و فروش نوزاد، داللی ھولناک تازه

. وندش شان بسته است و اگر نوزادشان را نفروشند يا از گرسنگی خواھند مرد يا از اعتياد تلف می فرزندان شان به جان

  .داند زندگی را چگونه تجربه خواھند کرد کس نمی شدن ھيچ  که بعداز فروختهئینوزادھا

دانند  گذرانند، نمی  که میئی ماه حمل جنينی است که در تمام روزھا٩اند  ھا پرداخته شان برای تولد آن  که مادرانئیبھا

  !ای در انتظارشان است؟ چه آينده

ھمان قوانين، طوری که قانون فقط روی  خوابی، عمل به اھش اعتياد زنان و حذف کارتنتدوين قوانين بازدارنده برای ک

ھای  ھای اجتماعی و تجميع بودجه گيری دست و پا گير در حوزه آسيب کاغذ باقی نمانده و کاھش تعدد مراکز تصميم

يعنی اگر . کنند آن اشاره می به عتادم نوزادان ھای علمی است که کارشناسان برای مبارزه با پديده حل ھا، يکی از راه آن

از  معتاد خواھند نوزاد معنای واقعی می اراده دولتی و قوانين آن و بودجه اختصاصی و اراده اجتماعی به

بايست حداقل امکانات مادی و معنوی و تجھيزات برای فرآيند ترک اعتياد اين زنان وجود  جھان نيايد، می به معتاد مادر

  . ھيچ وجه استاندارد نيست شرايط ما در اين حوزه، بهداشته باشد، اما 
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زندگی عادی  دھند تا اين قربانی را به دست ھم می به رو، جامعه و دولت دست ای معتاد قربانی است از اين در ھر جامعه

اکميت و قوانين اين ترتيب، ح کنند و به انه اين قربانی را زندانی، شکنجه و اعدام میمتأسفبرگردانند اما در جامعه ما، 

   .کند بازتوليد اين قربانيان کمک شايانی می غيرانسانی آن، به

چرا که در . گفتن اين که فقر اقتصادی و بيکاری از جمله فروش نوازدان و کودکان است کافی نيست نھايتا تنھا نبايد به

ھای خود را برای سير کردن  شهھا جگرگو کم انسان قدر ثروت و امکانات مادی وجود دارد که دست جامعه ايران آن

مادری که با ھر مشکل و معضلی حدود نه ماه جنينی را درشکم خود حمل و رشد و پرورش و . شان بفروشند شکم

جا عامل اصلی ھمه  بنابراين در اين. قدر عزيز است که آن را برای ھميشه از خود دور نکند کند برايش آن داری می نگه

 حاکميت است که با قوانين اسالمی و غيراسالمی و سانسور و سرکوب و اختناق ھولناکش، ھای اجتماعی فجايع و آسيب

وجود  خراشی به خطر انداخته و وضعيت بسيار دل ويژه مادران و نوزادان را به اکثريت زيست و زندگی مردم ايران به

  .آورده است

***  

شود در معرض   سپرده میئیھا خانواده ھا به آنتر از ھمه کودکانی که طبق قوانين حکومت اسالمی سرپرستی  مھم

 .گيرند استفاده جنسی قرار می ويژه سوء ھای بعدی به استفاده سوء

متقاضيان نگھداری از فرزند است که گاھی با مقاصد  معضل واگذاری کودک از سوی والدين قانونی و طبيعی به

گيرد و گاه  ھا صورت می  و توسط فاميل و بستگان آنھای فاقد فرزند خيرخواھانه در جھت رفع مشکل عاطفی خانواده

اين اقدامات    .پذيرد صورت خالف اصول انسانی و حقوق بشردوستانه از طريق فروش نوزاد و دريافت وجه انجام می به

بروز مشکالت اجتماعی از قبيل فقدان . گردد  ھا می  ھويت واقعی آنتغييرشدن اين فرزندان و  ھويت بی منجر به

که -گونه اطفال  دادگستری برای اخذ حکم سرپرستی اين اسنامه، مشکالت اداری و تحصيلی و مراجعه متقاضيان بهشن

و قرار دادن دادگستری و بھزيستی در مقابل کار انجام شده و مشکالت ناشی از استرداد - امری خالف قانون است 

  ... والدين قانونی و ھا به گونه کودکان برای تحويل آن اين

فروشی و  چنان برده وجه قابل مقايسه نيست، ھم ھيچ در جامعه متمدن امروز که پيشرفت علم و آگاھی با آن دوران به

ای  آيد و شايد بھره حساب می المللی به  و خريد و فروش کودکان، تجارتی پرسود در سطح بين) اشکال نوين به( داری برده

موارد پيشين افزوده شده است و  خريد و فروش اعضای بدن کودکان نيز بهاند، آن است که  آوری گرفته که از علم و فن

ھا در ازای  شود فروش کودکان و نوزادان از سوی خانواده و والدين آن گاه شنيده می انگيزی که گاه و بی صد واقعه غم

  . است» !ل؟قادر و توانا و عاد«ويژه پايتخت نمايندگان خدا  دريافت مبالغی در برخی از نقاط کشور به

ھا، افزايش آمار طالق، اعتياد، فقر و  در عصر حاضر کودکان قربانيان مستقيم تزلزل ايجاد شده در بنياد خانواده

 کودکان خيابانی و فراری، فروش  آزاری، ک صورت کود ھای آن به بست والدين ھستند که نمونه بيکاری و در مواردی بن

 ھويت و يا تغييرتر، فروش کودکان و نوزادان و  ھا و از ھمه وخيم ز آناعضای بدن کودکان، سوءاستفاده جنسی ا

 .ھا بروز کرده است ھويتی آن بی

ای  خانواده يکی از بارزترين اشکال نقض حقوق کودک در ايران، جدا ساختن وی از والدين حقيقی و سپردن وی به

گونه اقدامات است که  يعی و انسانی در اثر اين ھويت وی و محروم ساختن او از حقوق طبتغييرديگر و تالش در جھت 

خود  نيز به) قانون جنگل( »قانونی«عمدتا اين اقدامات غيرانسانی با تـوسل به قانون حکومت اسالمی و شرع، شکل 

  .گيرد می
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 ٣٠بينی نشده است؛ اما پس از حدود  طور صريح و روشن پيش فرزند خواندگی در حقوق حکومت اسالمی ايران، به

تر در معرض  اند که کودک را ھر چه بيش ھای قانون مذکور، اصالحاتی در آن وارد کرده ل از تعريف و کش و قوسسا

  .سوء استفاده قرار داده است

با ماده » سرپرست و بدسرپرست بی«با وجود مخالفان حقوق کودکان و کارشناسان سرانجام اليحه حمايت از کودکان 

  .شود تصويب شد واج سرپرست با فرزند خوانده داده می که در آن اجازه ازد٢٧جنجالی 

 ١٣٨٧سرپرست و بدسرپرست در تاريخ ھفدھم اسفند سال  گزارش خبرآنالين، اليحه اوليه حمايت از کودکان بی به

 آمده بود که ازدواج سرپرست با کودک يا کسی که تحت نظارت اوست ٢٤مجلس ارائه شده که آن موقع در ماده  به

ھای مجلس و  در مجلس نھم با نظر مرکز پژوھش. جازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز استا منوط به

امکان ازدواج سرپرست با کودک يا نوجوان که موارد آن بسيار نادر است و با  اين که تصريح به کارشناسان با توجه به

  .اخالق عمومی سازگار نيست حذف اين ماده پيشنھاد شد

ن مسؤوالاما نمايندگان دولت يعنی : خبرآنالين گفت ره محمد اسماعيل سعيدی عضو کميسيون اجتماعی، بهبا در اين

تصويب اين ماده داشتند چون اعالم کردند که مواردی  سازمان بھزيستی که پيشنھاد اين طرح را داده بودند اصرار به

  .شود وجود داشته و اگر در قانون نباشد مشکل پيدا می

ھرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده «در مرحله اول با يک اصالحاتی دوباره تصويب شد که سرانجام 

دادگاه اعالم کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به  است بايد مشخصات آن را به

  .»خ آن تصميم اتخاذ شوداين قانون نسبت به ادامه سرپرستی يا فس دادگاه اعالم کند تا با توجه به

اين نظر . آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است سپس يک تبصره به

سرانجام چون از نظر . مجلس آمد شورای نگھبان رفت اما شورای نگھبان آن را رد کرد و دوباره به مجلس بود که به

  .ح کردند و اجازه ازدواج با مصلحت دادگاه داده شدشرع اشکالی نداشت نمايندگان اصال

داد اما از نظر  شماری داشت و با وجودی که شرع امکان آن را می  معروف شد مخالفان بی٢٧ماده  اين موضوع که به

 مورد از اين ازدواج ھا ٣گويد تاکنون  خبرآنالين می گونه حسن کيا، حقوقدان به البته آن. شود ساز می عرف مشکل

  .. .صورت غيررسمی باشد  است که ممکن است بهئیھا زارش شده است اما مشکل ازدواجگ

فقھا محرميت را از : گويد خبرآنالين می باره به االسالم محمدرضا درانی، استاد حوزه و دانشگاه در اين چنين حجت ھم

 معظم رھبری در اين مقام. دانند و صرف فرزند خواندگی صرف بر محرميت نيست مجاری صحيح خود جايز می

شود، مگر  کنند محرم نمی فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می«: فرمايند خصوص می

قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعايت مصلحت طفل . وسيله رضاع با مراعات شرايط آن و يا ازدواج پس از رشد به

  )١٣٩٢ ]ميزان[ مھر٢٥ناک؛ تاب: منبع( .»عقد موقت اشکال ندارد

داند و حرف اول و  شان ھم می خالصه کالم، در کشوری که رھبر و باالترين مقام آن که خود را نماينده خدا و امام زمان

زند اين چنين نگرش غيرانسانی و حيوانی با کودکان دارد ديگر بحث از اصالح در چنين حاکميتی افسانه و  آخر را می

اش گورستان تاريخ است نه جامعه مدرن طبقاتی  جايگاه واقعی چنين حکومتی و ايدئولوژی. يستمشغله کاذبی بيش ن

  !قرن بيست و يکم
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