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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٢ نومبر ١۵

  در سال]کليه[ ھزار گرده١٠فروش 
  

  

 

انسان به حّدی اوج گرفته  بدن یخريد و فروش غيرقانونی اعضا: سازمان بھداشت جھانی اعالن خطر کرده است

 نظير چين، ئیبيماران حاضراند برای پيوند در کشورھا.  به فروش می رسندگرده ھزار ١٠است که سالی 

 . ھزار دالر بپردازند٢٠٠ھندوستان و پاکستان تا 

  .دست می آورنده پزشکان و واسطه ھای بی وجدان بخش اعظم درآمد حاصله را ب

دست ه انسان ھای فقير برای ب: ان بھداشت جھانی انسانيت به گورستان رھسپار می گرددبدينقرار بنا بر اظھار سازم

آوردن پولی که به شدت بدان نيازد دارند اعضای بدن خويش را از دست می دھند، در حالی که سود اين معامله به 

 از استيصال انسان ھای بی نوا باندھای تجارت اندام انسان.  می رسد،بيماران ثروتمند که اينکار را ممکن می سازند

  . ھزار دالر می پردازند۵ شان بدانھا گاھی تا ۀگردبھره برداری کرده، در ازای 

  

  اوج گيری شديد تقاضا

 اندکی از ميزان ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶ گاردين در سال ھای ۀ در روزنام"لوک نوئل"نام ه پزشکی بۀ با اينحال به گفت

شی از سازمان بھداشت جھانی را عھده دار است که مراقب تحوالت قانونی وی رياست بخ.  تقاضا کاھش يافته بود

ميزان تقاضا .  اعضای بدن در حال اوجگيری استۀاما اکنون دوباره معامل.  می باشدءو فراقانونی پيوند اعضا

  .ابد می يسھولتخاطر اوضاع بی سامان قوانين در برخی از کشورھا ه اين کار ب. باالست و سود آن عظيم است
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فزونی بيماری .  درصد معامالت اعضای بدن انسان را تشکيل می دھد٧۵ گردهبه نظر آقای نوئل خريد و فروش 

  . را باال برده استگردهۀ ھای ثروتمندان از قبيل مرض قند، فشار خون و بيماری ھای قلبی نياز به عرض

  

  مشکل تخمين ميزان واقعی

 ١٠٧ کشور عضو اين سازمان ٩۵ در ٢٠١٠ان بھداشت جھانی در سال  دکتر نوئل بر طبق اطالعات سازمۀبه گفت

 ھزار فقط يک دھم نياز ٧۵اما اين رقم .  بودگرده درصد آن پيوند ٧٠ھزار پيوند عضو صورت گرفته است که 

جراحی مربوطه به نحو قانونی صورت گرفته اند، فقط می ھای که چه ميزان از عمل  اين. جھانی را تأمين می نمايد

  . نھادءآقای نوئل يک دھم اين ميزان را بايد به حساب معامله با اعضاۀ به گفت. توان حدس زد

مھم تر از آن اينست که از يکسو در نظام : در نظر نوئل انجام مراقبت بيشتر فقط يکی از امکانات موجود می باشد

عمل آمده و ه دگی انسان کوشش باھداء اعضای بدن اصالحاتی صورت گيرد و از سوی ديگر برای بھبودی مدل زن

  .از اين طريق از نياز به ارگان کاسته گردد

  

  مشکل مربوط به چين

که پيوند اعضا در ازای دريافت پول ممنوع می باشد، اما در  در حالی: چين در اين ميان دارای اشکاالت ويژه ايست

يانه و ساير نقاط آسيا و گاھی نيز از اروپا ثروتمندانی از خاورم. سال ھای گذشته رشد قابل مالحظه ای داشته است

اين در .  ھزار دالر بپردازند٢٠٠ تا ١٠٠ حاضراند برای پيوند ارگان بين – که اکثرشان چينی تبار می باشند –

 ۵٢٠٠ فقط ٢٠٠١ انتظار می کشند و در سال گردهحاليست که فقط در چين يک ميليون انسان برای دريافت يک 

در حال حاضر در چين ھنوز اعضای بدن افراد محکوم به اعدام را از تنشان جدا . يوند زده شد در اين کشور پگرده

البته بر اثر فشارھای بين المللی قرار است چين اينکار را در .  رسيد۴٠٠٠ شمار آنھا به ٢٠١١در سال . می سازند

  . به پايان رساند٢٠١٧سال 

بنا بر شايعات حتّا پيوند . بت به بازار سياه عضو بدن انسان تحت فشار قرار دارد مراقبت نسۀچين ھمچنين در زمين

 در بيمارستان ھای نظامی اين کشور نيز صورت می گيرد و اين به نظر کارشناسان برای شھرت ءفراقانونی اعضا

  .*اين کشور آثار بدی دارد

 ھای خويش را به بھای گرده چينی يکی از ۀسال ١٧ گذشته سر و صدای موردی بلند شد که يک جوان اپريلدر ماه 

  . يورو به يک باند معامله با اعضای بدن به فروش رساند تا با حاصل آن يک آيفون و يک آيپد تھيه نمايد٢٧٠٠

  

  نظام استثماری

ر گذشته که فيليپين که د  گاردين پس از آنۀبنا بر اظھار جيم فيھالی، پروفسور بيمارستان دانشگاه لچستر به روزنام

 بود، قوانين مربوطه را بر اثر فشار بين المللی تشديد نمود، اکنون چين مجبور ءيکی از مراکز توريسم پيوند اعضا

  .به تجديد نظر در اين زمينه می باشد

 ۀدر حالی که بيماران ثروتمند نه فقط قادر به تھي: جز يک نظام استعماری نيسته به نظر او وضع حاضر چيزی ب

 با ء متخصص و واسطه ھا را نيز می پردازند، اھداء کنندگان اعضاۀرد لزوم خويش می باشند بلکه ھزيناعضای مو

  .دريافت مبلغی ناچيز و بدون خدمات پزشکی رھا می گردند
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  بازار قانونی در ايران

 انسان برقرار  نود بازار خريد و فروش رسمی اعضای بدنۀآنجا از پايان دھ: ايران مورد ويژه ای به حساب می آيد

، بھای مربوطه ء کنندگان اعضاءدو آژانس دولتی معامالت مربوطه را کنترل می نمايند و مراقب اند که اھدا. است

خارجی ھا مجاز .  گاردين قريب به يک ھفتم مبلغ مزبور را دولت می پردازدۀبه گزارش روزنام. را دريافت نمايند

 ء مانند ساير کشورھا نيست که ليست انتظاری برای بيماران پيوند اعضاايران.  ارگان باشندۀنيستند دريافت کنند

  .وجود داشته باشد

در مقابل .  کنندگان از اقشار فقير جامعه می باشندءبخش بزرگی از اھدا. ضعف اين نظام نيز آشکار استۀ نقط

باندن اعالن يا نوشتن بر ديوار خويش را با چسۀ گردبسياری می کوشند ۀ  کنندگان بالقوءبيمارستان ھای تھران اھدا

  . سخن می رودگردهعرضه نمايند و از رقابت کمر شکن برای فروش 

 

  ٢٠١٢ ماه مه ٢٨ –به نقل از سايت راديو تلويزيون اطريش 

http://orf.at/stories/2122748/2122750/ 

  

). مترجم(ند اعضای بدن زندانيان گرايش معنوی فالون کنگ در چين اشاره ای نشده است در اين گزارش به پيو

html.5-24539thread/com.hammihan.forum://http  
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en/  

  illegal-trade-kidney/27/may/2012/world/uk.co.guardian.www - گاردينۀ روزنامۀمقال

-operations-who  
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