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 الد در تهرانيمارستان مي از بخش نوزادان بیگزارش
 

هفتماه هشتاد وفروردين ششم                                                                      ی موسورالساداتيمن  
 

 
 ادامه یيه وعدم تواناي در جامعه توسط سرماجه افزايش روزافزون فقر وفالآتي ودر نتیكار سازي و بیكاريب

 وباال رفتن روز افزون آمار طالق به ی زحمتكش با روابط اجتماعیخانواده هاشتر ي بیي وعدم آشنای خانوادگ یزندگ

شتربه ي آه بیغه اي و وجود زنان صیيجه جداي ودر نتیكار شدن نان آور خانواده وباال رفتن اختالف خانوادگيعلت ب

 دهند، نمود خود ی مشتر تن به رابطه نا خواسته با مرداني وفقر وفالآت هرچه بیخاطر حفظ جان وفرار از گرسنگ

شگاه ها ي توان در زایم  را   اين فقر و فالکت و تن فروشی  از موارد یكي  . دهدیرا به اشكال مختلف نشان م

ران ي تهران و ایمارستان هاين بي از بزرگ تریكيالد تهران آه يمارستان ميدر ب. ديمان دي وزا زنانیمارستان هايوب

شتر نوزاد توسط يا حتی بي ۴ا ي ٣ روزانه تعداد -ماني بخش زنان و زا-وم توان شاهد بودآه در طبقه دیاست م

 یقياين زنان که پس از زايمان به طر. گذاشته می شوند  آنان را ندارند جای نگه داریي آه توانایخانواده ها وزنان

 شر یقياند آه به هرطرف کرده ي صيغه ای هستند آه شوهرانشان به آنان تكلیزنان  آنند غالبایمارستان را ترك ميب

 نوزاد خود را رها ۴الد مادران يمارستان مي در بخش نوزادان ب٨٧ن يدر روز اول فرورد.  خود را آم آنندنوزاد

  . مارستان را ترك آرده بودنديآرده وب

ن  زنایمارستان هايآرج در تهران و تعداد زياد ب منطقه   توانی به دست آوردن آمار نوزادان رها شده، میبرا

 یي وعدم توانایغه ايم شد آه فقر وفالآت و وجود زنان صي متوجه خواهآن وقت. مان آن را در نظر گرفتيوزا

  .ن نوزادان رها شده افزوده شود ي گردد آه هر روز به تعداد ای فرزندان خود چگونه باعث میخانواده ها در نگه دار

  

  الد تهرانيمارستان مي، کارگر بیرالسادات موسويمن

  ٨٧ن يرورد ف۴
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