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گفتوگویتکاندهندهباداللنوزاد
یک جا واریز کن ،بچه رو میذارم توی بغلت!

سخت گیری های قانونی برای فرزند خواندگی  ،پای دالالن را به تامین خواسته خانواده ها باز کرده است
غفوریان -سخت بود ،خیلی هم سخت
بود ،من چگونه می توانستم خریدار یک
نــوزاد باشم؟! دست و زبانم می لرزید،
اما باید نقشم را خوب بازی می کردم...
بوق سوم که می خورد ،آقای «دالل» پاسخ
می دهد؛
* بله ،بفرمایید در خدمتم.
(راستی نگفتم که با چه داللی گفت وگو
می کنم ،با یک دالل خرید و فروش نوزاد)

 سالم آقا ،خوبید؟ وقتتونبخیر! می تونم چند دقیقه مزاحمتون
بشم؟!

*بله بفرمایید در خدمتم...

 من و همسرم مشکلی داریمو صاحب فرزند نمی شیم ،پیگیری های
زیادی هم برای درمان انجام دادیم که
تقریبا به نتیجه نرسیدیم .چند وقتی
هست که به فکر افتادیم از بهزیستی
بچه بگیریم که اون هم هنوز به دلیل
پیچ و خم هاش نشده ...یکی از دوستانم
گفت با شما تماس بگیرم ،نمی دونم
شماره رو درست گرفتم؟

(صریح به موضوع خرید وفــروش نوزاد
اشاره نمی کنم ،مثال پلیس بازی در می
آورم و در ابتدا موضوع را گنگ مطرح می
کنم تا اگر آقای دالل خودش هست ،به
من اعتماد کند؛ نوع واکنشاش برای
ادامه گفت وگو برایم مهم بود)...
* آها بله متوجه ام ،من در خدمت شما
هستم...
 پس درست گرفتم خودتونهستید که...

* بله در خدمتم.

 ببینید من همسرم خیلیحساس هست روی این موضوع .یک
نوبت هم از بهزیستی اقدام کردیم ولی
خب کار کمی سخت پیش میره ...میشه
بگید شرایط شما چی هست؟ ما چطور
می تونیم با واسطه شما فرزنددار بشیم؟

* ببینید خیلی صریح بگم شما شرایط
مالی تون باید خیلی مناسب باشه ،یه
جورایی دستتون باید خیلی به دهانتون
برسه...

 آهــا متوجه ام .من مشکلمــالــی نـــــــدارم ...فــقــط یـــک ســـوال؛
نــوزادهــایــی کــه شما بــرای «فـــروش!»
داریــد ،سن و سالشون چقدر هست؟
و این که موضوع شناسنامه بچه چی
میشه؟

*خب ببین این کار ما هم غیرقانونیه ولی
خب شبیه روال بهزیستی هست .منتها
بهزیستی پروتکل هایی گذاشت ه که کار رو
سخت کرده ولی با سیستمی که ما داریم
خیلی راحت شما صاحب بچه میشی...

تلفن شــون رو عــوض می کنند ،ضمن
این که با رابطه هایی که دارنــد چهار تا
پنج میلیون میدن و خط های بدون نام
برای خودشون می خرند .متوجهی چی
می گــم؟! خالصه ایــن که خــانــواده ای
بخواد پیگیری کنه که به بچه اش برسه
زیر صفره .یعنی مطمئن ترین قسمت این
ماجرا همین قسمته .من دست روی قرآن
میذارم که کسی ،کسی رو نمی تونه پیدا
کنه .ببین حتی شما هم پشیمون بشید
نمی تونید بچه رو به پــدرومــادرش پس
بدید و پدرومادر اصلی هم پشیمون بشن،
اصال نمی تونن شما رو پیدا کنن.
(رسیدن به یک پاسخ برایم مهم بود؛ این
که از این مبلغ  35تا 45میلیون چقدر
به پدر ومادر اصلی می رسد؟ حاال باید
طــوری عنوان می کــردم که آقــای دالل
پاسخم را بدهد)...

بــرای شناسنامه هم چند مدل هست،
این که خودت پیگیری کنی تقریبا هشت
مــاه زمــان مــی بــره ،اگــر بــدی بــه وکیل
 20میلیون می گیره بــرات یک ماهه
شناسنامه رو درست می کنه .یک مدل
دیگه هم هست که والدت محوره؛ یعنی
از همون توی بیمارستان کار انجام میشه
و من قانونی برات کار رو درست می کنم
(آقــای دالل خیلی دقیق و جزئی روش
های دریافت شناسنامه و هویت نوزاد را
توضیح می دهد.)...
 ســـن و ســــال بــچــه هـــا رونگفتی...

*آهــا ،معموال زیر یک ماه .از دوسه روز
بگیر تا یک ماه .اونایی که باالی یک ماه
هستند ،احتماال پــدرومــادر دیر به فکر
فروش افتادند ،یا نتونستند مشتری پیدا
کنند...
 ببخشید مبلغی که من بایدپرداخت کنم چقدره؟

* ببین گفتم که باید دستت خیلی به
دهانت برسه...

 می تونم بپرسم چقدر؟ درضمن من دوســت دارم دختر داشته
باشم...

* (آقــای دالل تن صدایش را احساسی
می کند) ای جانم ،ولی خب دختر معموال
قیمتش باالتره.
(بغضی خفیف به سراغم آمد اگر خودم را
رها کنم ،می ترکد .به ذهنم آمد اگر گریه
ام گرفت و باعث تعجب آقای «دالل» شد،
به بچه دار نشدن خودم و همسرم ربطش
می دهم و احتماال فضا احساسی می شود
و دالل شک نمی کند)!...
-مبلغ رو نگفتید...

* آره مشکلی نیست ،ببین قیمت بچه
رو به گرونیه ...اگه می خوای اقدام کنی
اصال نباید معطل کنی ،وضعیت بازار
رو که میدونی چطوریه! سکه چطور پنج
میلیون بود ،االن شده هفت تومان؟! دالر
هم همین طور!...
خالصه این گرونی ها قیمت بچه رو برده
باال .قیمت همین طور داره میره باال مثل
سکه و دالر و این چیزا( ...به نظرم می آید
آقای دالل برای این که قیمت را بگوید
سعی می کند با مقدمه چینی ذهنم را
آماده کند)...
 حاال چقدر هست...؟ قیمتپسر چند ،دختر چند؟!

*  35تا  45میلیون
( من در حال بازی یک نقش هستم و باید
بتوانم جلوی بغضم را بگیرم ،مدام تصاویر
خرید و فروش یک نوزاد چند روزه جلوی
چشمم رژه می رود)...

جزئیات پرونده خرید و فروش
نوزاد در یک استان شمالی
دادستان عمومی و انقالب استان گلستان ،پنج شنبه
گذشته دستور رسیدگی ویژه به پرونده خرید و فروش
نــوزاد را صادر کرد .به گــزارش ایسنا ،حجتاالسالم
سیدرضا سیدحسینی اظهار کرد :با گزارش حراست
یکیازبیمارستانهایمرکزاستان،دستورقضاییبرای
شناساییودستگیریعاملیاعامالنایناقداممجرمانه
صادر و در نتیجه آن ،پنج نفر دستگیر شدند که یکی از
آن ها مادر نوزاد اســت.وی افــزود :هیچیک از کسانی
که دستگیر شدهاند ،از کادر درمانی بیمارستانهای
استاننیستندوبهجزمادرکودک،بقیهدستگیرشدگان
از خــارج از استان هستند.وی گفت :بررسیهای
ابتدایی نشان میدهد که مادر نوزاد برای وضع حمل
به بیمارستان مراجعه کرده بود و بقیه با اقداماتی مانند
جعل مــدارک و دست بــردن در شناسنامه و دریافت
گواهیوالدت،کارنقلوانتقالنوزادراانجاممیدادند.
وی خاطرنشان کرد :برای این افراد پرونده تشکیل و
بررسیاینموضوعکهآیااینافرادپیشازاینهماقدامبه
خریدوفروشنوزادمیکردندیاافرادیداخلاستانهم
باآنهاهمکاریداشتهاند،درشعبهبازپرسیدادسرای
گرگان در حال انجام است.سیدحسینی با اشــاره به
این که حال نوزاد خوب است و فعال در بیمارستان به
سر میبرد ،تاکید کرد :این پرونده با دقت و حساسیت
دنبالونتیجهآنازطریقرسانههابهمردماعالمخواهد
شد.علی بهرامی معاون اجتماعی انتظامی گلستان
هم گفت :این افراد با شناسایی بانوانی که از وضعیت
معیشتیخوبیبرخوردارنبودندآنهارابرایفرزندآوری
تطمیع می کردند و با قبول همه مخارج آن ها از زمان
بارداری تا زایمان ،با همکاری یکی از ماماهای شاغل
ن گرگان ،نوزادان را در بدو زایمان به
در یک بیمارستا 
خانوادههایمتقاضیفرزندمیفروختند.

نکته

کودکان بی سرپرست قربانی سخت گیری بهزیستی ؟
گروه اجتماعی -تقریبا همه خانواده هایی که تاکنون پایشان به ماجرای فرزندخواندگی باز شده است ،درباره اعمال سخت
گیری های بهزیستی در این روند اتفاق نظر دارند .جالب است در لحظاتی که کارهای انتشار این گفت وگو در حال انجام
بود ،یکی از همکاران ما به شوخی گفت که اگر می شود نشانی از آقای دالل به او بدهم که مشکل یکی از آشنایانش حل
شود .او هم از سخت گیری های زیاد بهزیستی در این باره مصادیقی را بیان کرد .آن سوی ماجرا بهزیستی است که بیان می
کند« :سخت گیری های ما دوراندیشانه و در حدی است که بررسی کنیم خانواده متقاضی از شرایط روحی روانی مناسب،
نداشتن سوءپیشینه و آسیب های اجتماعی ،نداشتن اعتیاد و سالمت جسمی در حدی که بتواند یک فرزند را نگهداری کند،
برخوردار باشد .هم اکنون در برابر یک کودک ۱۰ ،متقاضی داریم و همین امر باعث طوالنی شدن پروسه فرزندخواندگی
شده است و شرایط بهزیستی دست و پا گیر نیست» .شاید بهزیستی حق داشته باشد اما گالیه های خانواده های متقاضی
را در کنار این اظهارنظر خضری نماینده مجلس بگذارید که پیش از این گفته بود :کودکان بیسرپرست قربانی سختگیری
بهزیستی در روند فرزندخواندگی شده اند .اگر نگاهی به شیوه فرزندخواندگی در کشورهای دیگر بیندازیم ،می بینیم که
واگذاری فرزند قوانین معمولی دارد اما بعد از واگذاری ،نظارت و بازرسی های جدی از وضعیت کودک و شیوه نگهداری
او به عمل می آورند.
 ببخشید اول باید بیعانهبدم؟ روال کار چطور هست؟

* ببین آقا هر جا دیــدی و شنیدی توی
این کار «بیعانه بگیر» هست و ازت بیعانه
خواستند ،شک نکن که کالهبرداریه!
 یــعــنــی پــــول رو یـــک جامی گیرید؟ بعد چطور...

* ببین داداش من! شما پول رو یک جا
واریــز می کنی به حساب ،من بچه رو
میذارم توی بغلت .به همین راحتی! شما
میری دنبال زندگیت ،پدرومادر بچه هم
میرن دنبال کارشون.
-پس اول بیعانه نمی گیرید؟

* نه .ببین شما چطور میری مغازه ماست
بخری؟! پول رو میدی به ماست فروش،
ماست رو می گیری .درسته؟

 -بله ،متوجه شدم!...

*مبلغ که واریز بشه من بچه رو میذارم
توی بغلت!...

یک ســوال دیگه ،ببخشیدمن از بین چند تا نوزاد ،می تونم انتخاب
کنم؟

(این سوال را یک بار دیگر هم می پرسم،
اما پاسخ صریح نمی دهد)...

فقط یــک نکته مهم ،شماچــطــور تضمین مــی دیــد کــه ارتــبــاط
پدرومادر بچه ،با ما قطع میشه؟ یعنی
ممکنه فردا روز پدرومادر پشیمون بشن
بیان سراغ ما؟

* این که اصال و ابدا .اصال چنین چیزی
ممکن نیست من به اندازه این که از این
مورد خاطر جمعم که دست اون ها به شما

نمی رسه ،توی هیچ موضوع دیگه ای از
این ماجرا مطمئن نیستم .اصال شما و پدر
ومادر بچه همدیگه رو نمی بینید .ببین
شما من رو هم نمی بینی !...ببین یعنی
«بچه»سهچهاردستمیچرخه،خاطرت
جمع باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد...
(نمی دانــم بین خبرنگار بودنم ،نقش
بازی کردن و احساساتم بالتکلیف مانده
ام .تصورش هم برایم سخت است)...
 بــاالخــره ایــن موضوع براممهمه ،نمی خوام بعد از بچه دار شدن
استرس این رو داشته باشم که صاحب
اصلی بچه بیاد سراغمون...

*ببین اصــا یــک چیزی بهت بگم که
خیالت جمع باشه این سه چهار دست
که این وسط واسطه اند ،مدام خط های

 راستش دلــم روشنه که ازطریق شما ما نتیجه بگیریم ولی گفتم
که همسرم حساسه و می خواد اون پدر
ومادر رضایت داشته باشن و این که واقعا
اون پدرومادر امکان تربیت فرزندشون
رو نداشته باشن و ما به جای اون ها این
کار رو انجام بدیم ...میشه بدونم از این
مبلغ چقدر دســت اون پــدرومــادر رو
می گیره؟ شاید خــودم بتونم بیشتر
کمکشون کنم ،شاید این طــوری دلم
آروم تر بشه...

(آقای دالل که فکر می کردم من را با این
پرسش بپیچاند ،شفاف پاسخم را داد).
* ببین این چند وجه داره و عدد مشخصی
نــــداره .شما میشید مــصــرف کننده،
درسته؟
 -بله درسته.

* اگر من به عنوان واسطه مستقیم با پدر
ومادر مرتبط باشم ،طبیعتا سهم اون ها و
من بیشتر میشه .یعنی این ماجرا خودش
یک قیمت متعارف داره.
مثال اگر من به شما قیمت بچه رو میگم
 43میلیون ،اگــر من خــودم از واسطه
گرفته باشم ،به من دو میلیون می رسه
ولی اگر از پدرومادر اصلی گرفته باشم،
بیشتر از دو میلیون داره و بستگی
به ایــن داره که من با پــدرومــادر چقدر
قرارداد کرده باشم .خالصه این که عدد
مشخصی نــداره که چقدر به پدرومادر
اصلی می رسه ،یک وقت ممکنه از این
حــدود  40میلیون یــا  30میلیون به
خانواده اصلی برسه یک وقت هم ممکنه
 10میلیون برسه .یعنی می خوام بگم
عدد مشخصی نداره.
 من چطور می تونم بچه هارو ببینم؟ امکان داره عکس بچه ها رو

برام بفرستی؟

* آره ،احتماال بتونم عکس چند تا از
بچه هایی رو که قبال واگذار شدن برات
بفرستم.آره اصــا بــرات همین هــا رو
می فرستم ،موردهای جدید توی این
عکس هایی که برات می فرستم نیست.
در ضمن ایــن رو هم بــدون که همیشه
تعداد متقاضی های بچه از تعداد بچه ها
بیشتره .مگر این که شرایط خاصی پیش
بیاد ،مثل همین اسفند که همه درگیر
کرونا بــودنــد ،متقاضی کم شــده بــود و
قیمت حتی به  25میلیون هم رسید...
(آخرین لحظات گفت وگوی من با آقای
دالل ،شاید دردنــاک ترین بخش گفت
وگو بود ،آقای دالل به موضوعی اشاره
کرد که در پرسش های من نبود و اساسا
به آن فکر نمی کردم .شاید دلیلش این
بود که من فقط می خواستم فرایند خرید
و فروش نــوزاد را بدانم ،آن هم به بهانه
دستگیری یک باند خرید وفروش نوزاد
در یکی از استان های شمالی ،همین.
اما آقای دالل که انگار وظیفه خودش
می دانست تمام و کمال حجت «خرید
فرزند!» را بر من تمام کند ،این بخش آخر
را هم به زبان آورد).
* ببین بذار دربــاره حالل زادگــی بچه
هم بهت بگم؛ عمدتا بچه های رابطه
های نامشروع به تولد نمی رسند ،این
یــک پیش فــرض کلی هست .امــا این
بچه هــا بیشتر بــه خاطر فقر و نــداری
خانواده ها به فروش می رسند .واقعا
ما خودمون هم نمی تونیم آمــار دقیق
بگیریم که این بچه ها که خرید وفروش
میشن وضــعــیــت ش ــون چــطــور هست
چــون اون قــدر واســطــه تــوی واســطــه
هاست که من هم به عنوان یک واسطه
اصــا نمی دونــم کی از کجا اومــده...
(چند دقیقه بعد ،آقای دالل چند عکس
و فیلم از چند نــوزاد برایم می فرستد.
آن قــدر دلــش را نـــدارم کــه بتوانم به
عکس ها خیره شوم ،اما حاال می توانم
بغضم را رها کنم و لعنت بفرستم به این
دنیا...ای کاش بهزیستی و بخش های
مسئول دســت از ایــن سخت گیری ها
بردارند تا پدرومادرهایی که صاحب
فــرزنــد نمی شــونــد ،بتوانند راحــت تر
سرپرستی ایــن ن ــوزادان بی پناه را به
عهده بگیرند ...حتما اگــر ایــن مسیر
سهل و آسان شود ،دیگر هیچ نوزادی
ایــن گونه خریدوفروش نخواهد شد،
حتی اگر حقوق مادی پدرومادر اصلی
فرزند هم لحاظ شــود ،اگرچه پــاره تن
انسان را نمی توان با حق مادی و پول
قیمت گذاری کرد)...
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