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 فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٣ دسمبر ١٢
 

  يک دالل اعضای بدنۀدھند ھای تکان ناگفته

 

کنيم تا با خيالی  ما آن را برای شما تھيه می  .در کمتر از يک ھفته ھر عضو از بدنتان که از کار افتاد، نگران نباشيد«

اين  ۀتوانست متن آگھی شغل فردی باشد که برای تھي شايد اين می. جواب منفی بدھيد  به جناب عزرائيلآسوده فعالً 

 ».وگفت نشستم گزارش با او به گپ

 ۀيافت ھای زيرزمينی ولی سازمان شغل پيدا کردن فردی که يکی از: يسنا، شرق با اين مقدمه گزارش دادبه گزارش ا

قرار   و به مدد چند واسطه، با او در دفتر کارشئیھا رسيد اما پس از پيگيری می  نظر کند، دشوار به تھران را اداره می

، توجه ھر کسی را جلب »پيزا«و » ايفل« ھای ده از برجش ھای نصب  ورود به دفترش، عکسۀدر لحظ. وگو گذاشتم گفت

اما  . منتظر ديدن تصاويری از پيکر انسان بر در و ديوار باشداو چيست و احياناً  که بداند شغل واقعی ويژه آن کند به می

چند جمله شود و پس از  لبخندی وارد می ابم؛ ميزبان بايی گونه موضوعات، مجال چندانی نم برای انديشيدن به اين

گفتن از شغل نادر و عجيبش را آغاز   و عالقه، سخنئیسوژه، با خوشرو  موضوعات نامرتبط باۀگفت دربار و گپ

  .کند می

 

 از فروش کليه تا آغاز داللی اعضای انسان

ه نياز خيل بيمارانی ک در حال حاضر برای. انسانی است؛ با ظاھری آرام و تيپی اسپرت  علومۀديپلم  ساله و٣٩کامبيز، 

بلندباالی نھادھای اھدای عضو را ندارند، عضو بدن مورد  به اھدای عضو دارند و تاب منتظر ماندن در فھرست

 چرم بوده اما ۀکنند توليد کامبيز، قبالً . در واقع، او يک دالل فروش اعضای بدن است. کند پيدا می نيازشان را به سرعت

 .ھايش را بفروشد تا زندان نيفتد مجبور شده يکی از کليه ه که پيش رفتئی ورشکست شده و کارش تا جا٨۶سال 

شود و ادامه   چند دقيقه، حالتش عادی میۀفاصل به. گويد زند، از آن روزھای تلخ می اش موج می با اندوھی که در چھره

  خاص بودچون گروه خونی من.  اين کار به ذھنم رسيدۀدنبال مشتری بودم، ايد وقتی برای فروش کليه«: دھد می

ام کرد تا يک کار  موضوع، وسوسه اين. دادند ھای زيادی به من زنگ زدند و ھر کدام قيمت بيشتری را می مشتری

 ».نيازمند پيوند اعضاء راه بيندازم يافته برای پيدا کردن عضو برای افراد سازمان
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» بازاريابی اعضای بدن انسان« خودش تعبير اندازی شغلی که به وجو و سپس اقداماتش را برای راه او بالفاصله پرس

پر » ونک«ھای اطراف  نزديک يکی از بيمارستان. فروش کليه شروع کردم اول از خريد و«: کند است، تشريح می

آنھا گذاشتم و اطالعات اوليه را   کردن با  روز کامل برای پيدا کردن افراد و صحبت يک. ھای فروش کليه آگھی است از

 آنان، عاجز بودند ولی من در بازار، ئیکه اکثر اين افراد از شناسا صلی پيدا کردن مشتری بودمشکل ا. پيدا کردم

اھدای کليه دسترسی پيدا کنم   سعی کردم به فھرست افراد منتظرءابتدا. بودم و راه و چاه کاسبی را بلد بودم بزرگ شده

 ». ماه اين فھرست در اختيارم بود و بعد از يک

 ۀای کند اما اگر اين قاعد محرمانه باشد، اشاره  پيدا کردن اين اسامی که به صورت معمول بايدۀبه نحواو تمايلی ندارد 

 اين ۀتھي توان تصور کرد برای ھا زياد ھم محال نيست، می کشور ما دستيابی به محرمانه  درکلی را بپذيريم که ظاھراً 

  .فھرست، وقت و انرژی زيادی مصرف نکرده است

 

 ود اولين داللی کليهميليون؛ س ٢

احساس غرور را  زند، برق در مورد اين معامله که حرف می. دھد  خود را انجام میۀاولين معامل سرانجام پس از دوماه،

 اکثر افرادی که آگھی معموالً .  سالم گشته بودۀکلي ھا دنبال يک نفر بود که مدت«: توان در چشمانش مشاھده کرد می

طريقی به  از. ھا نداشت بنابراين اعتمادی به آگھی. معتاد ھستند يا مشکالت ديگری دارند دھند، فروش اعضای بدن می

جراحی مادرش نياز به پول داشت و حاضر بود ۀ مين ھزينأشانسی، شماره جوانی را داشتم که به خاطر ت. او وصل شدم

کردم   ميليون اعالم شت، قيمت را ھشتبه خريدار که خيلی ھم عجله دا. تومان بفروشد اش را شش ميليون  کليه٨٧سال 

 .تومان در آن سال رقم کمی نبود  دو ميليون» .و نھايتا معامله سر گرفت و دو ميليون شيرين رفت به جيبم

اوايل خيلی سرم «: شود ھم مواجه می دھد، ھرچند با مشکالتی شود و فعاليتش را گسترش می پس او بيشتر وسوسه می

خواستم برای عمل  گذاشتم ولی وقتی می خريدار برای يک کليه سالم وقت می ھا جھت پيدا کردن  مدترفت؛ مثالً  کاله می

رفتند،  فروشنده با ھم داخل آزمايشگاه می شود، فروشنده کليه را فروخته بود يا چون برای انجام آزمايش خريدار و آماده

  معامله را به مقداری از مبلغ.  حلی يافتم شکل، راهبعد از مدتی برای اين م. گرفت نمی زدند و چيزی دستم رو دورم می

پرداخت را به  بستم که اگر کليه را بفروشد بايد دو برابر پيش می دادم و با او قرارداد پرداخت به فروشنده می عنوان پيش

 ».گرفتم خريد می  عنوان پيش طرف از خريدار ھم مبلغی به آن از. من بدھد

وارد خريد و فروش بقيه اعضای  ٩٠گيرد و از سال  سرعت کارش رونق می دھد، به ی که به خرج مئیبا ابتکارھا

 ھا پرسه بزنند و برايم مشتری پيدا کنند استخدام کردم تا دم در بيمارستان بعد از دو سال چند نفر را«: شود پيوندی ھم می

اولش گفتم کسی قلب . ميليون ھم بده ۵٠خواد حاضره  يک روز يکی از آنھا زنگ زد و گفت آقا کامبيز يک نفر قلب می

 بار به جای فھرستی که از اسامی افراد منتظر  يک. مرگ مغزی افتادم ولی بعدش ياد بيماران! فروشه که احمق نمی

از کسی که اين فھرست رو برام  کليه خواسته بودم، فھرست بيماران منتظر پيوند کبد به دستم رسيده بود و وقتی دريافت

 به. کنند  مغزی تھيه می ھای مرگ ھا و بيماران از فوتی  بيمارستانمعموالً   روءپرسيدم، گفته بود اين اعضاآورده بود 

 و بعد دننام برسرايھا ب  از بيمارستانار  مغزی  استخدام کردم تا راپورت بيماران مرگا چند نفر رآنھمين خاطر بعد از 

 ».شدم  ھمء اعضاۀ، وارد کار فروش بقيآناز 

آقا «شما به عضوی نياز داشته باشيد، به  کافی است. دھد  تمام اعضای پيوندی را انجام میۀال حاضر، او معاملدر ح

او  .به توافق برسيد، مبلغ فاکتور را بپردازيد تا مشکلتان در اسرع وقت، حل شود خبر دھيد و سر قيمت با او» کامبيز

ھا پرسه  من که اطراف بيمارستان ھای  بيمارستان به واسطه چون حراستمعموالً «: گويد در مورد مشکالت کارش می

 بار ھم خودم  حتی يک.  عوض کنم يا افراد جديد استخدام کنما ريشانجاھا شوند مجبورم ھر ماه يا زنند، مشکوک می می
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ريسکی مثل يارگيری از داخل کادر  کم ھای دھم از روش االن بيشتر ترجيح می.  به قيد وثيقه آزاد ھستم و فعالً دگرفتن ار

 ».ھا استفاده کنم بعضی بيمارستان

شدند   بلد میان وقتی کار راولی اکثرش دادم اوايل پورسانتی حقوق می«شود؟  ھای کامبيز می چه مبلغی نصيب واسطه

م ماھی ه ا استخدام کرديک روانشناس ھم. مھد  تومان حقوق ثابت می دو ميليون زدند ولی االن ماھی  دور می رابازم من

 ».دھا صحبت کن ھای مرگ مغزی م تا با خانوادهھد ميليون می سه

  

  ماه  ميليونی در يک٢٠٠سود 

ميليون،  ٢٠٠گاھی ماھی صد ميليون، گاھی ! بستگی داره«: گويد پرسم، با اکراه می می از او در مورد درآمد خودش

به ھمين . کنند  به من معرفی میا ريشانھا مريض  بعضی از دکترھااحت دشناسن  می راھا من ولی االن خيلی! بستگی داره

 ».دنوش م زياد میيخريدارھا ھا و خاطر ھر روز فھرست فروشنده

زيادی از مردم برای فروش اعضای بدن به  ۀبياری داشته و عد ھای اخير برای کامبيز خوش  رکود اقتصادی سالظاھراً 

 من بر اساس مشتری قيمت اعضای بدن قيمت نداره و معموالً «: شود گزارش می لیحاال وارد بحث اص. آيند نزد او می

 ».تر ھستند ناگر +Bھای خونی مثل  بعضی از گروهضمناً . کنم می نييتع

: دھد گونه قيمت می دالل محترم اين. چرخند می کند که ارقام تا چند دقيقه دور سرم ھا را اعالم می او پس از آن قيمت

   ميليون٣٠کبد   تومان،  ميليون۵٠ تا ١٢ تومان، ريه   ميليون٢٠٠ تا ٧٠ تومان، قلب  ميليون ٧٠ ميليون تا ٢۵کليه بين «

 ». تومان  ميليون۴۵تومان و لوزالمعده يا ھمان پانکراس 

 تر اين است که يک دالل قيمت آن را جالب ارزد ولی  ميليونی می۵٠٠اگر سرانگشتی حساب کنيم حداقل يک بدن سالم 

شناسم و  می ابدن ر  مثل دکتر تمام اجزایربعد چھار سال کار کردن االن ديگ«: گويد می او در اين زمينه. کند ن میييتع

گيرم تا مطمئن  ھم به خرج خودم يک چکاپ کامل می از خريدار. فھمم بدنش سالمه يا نه اگر يک فرد را ببينم راحت می

 ۀحوصل م ولی بازمھد  پس نمیانويسم که اگر مشکلی پيش بياد من پول ر ی قرارداد م درالبته من. شم بدنش سالم است

طور فروشنده   بيمار خريدار و ھمينۀدربار  با دو تا دکتر متخصصکنم معموالً  دردسر ندارم، برای ھمين سعی می

 ».کنم مشورت می

اشد؟ از او در مورد سود خالصی که قانونی ب  اين کار قانونی است که قراردادش ھماصالً . قرارداد برای من جالب است

 نفر  شش ھای شرکت ھم بچه.  نفر بازارياب دارم٢٠در حال حاضر «: گويد پرسم و می می تر به آن اشاره کرده بود پيش

شود و  ھای پرداختی به افراد می تومان ھزينه   ميليون۵٠ دکتر متخصص ھم ھست که ماھی حداقل ۀھستند، حق مشاور

 اندن بسته بماکه قفل دھنش ن کنم و برای ايناش م عوضوش از گاھی مجبور می  وکيل ھم که ھرالبته روانشناس و

تومان اين دفتر ماھانه خرج  ميليون ٧٠ نزديک ھای جاری که کالً  م و بعدش ھم ھزينهھ بد آنھامجبورم چند ده ميليونی به

 ».ددار

کردم  قبال با ھر خريداری کار می«: رود می جيب کامبيز تومان سود خالص ماھانه به  با اين ارقام حداقل صد ميليون

کرد و دنبال  می  عنوان مثال چند وقت پيش يک پيرمرد پولدار قلبش با باتری کار به. ھستم ولی االن دنبال افراد پولدار

 خريدم و  ميليون٧٠شده را  خودم رفتم اونجا قلب فوت يک مرگ مغزی از اصفھان براش پيدا کردم. يک قلب سالم بود

  ».کشم  ميليون سود می١٠ولی معموال روی ھر عضو تا . فروختم  ميليون به پيرمرد١۵٠

  

  سرطان ريه و بازار گرم دالالن
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  چند سال اخير سرطان ريهدر«: گويد پرسم و می عضوی که در فھرست فروش دارد می  پرطرفدارترينۀاز او دربار

 ميليون ھم خريدار ۶٠ھا حتی تا  تازگی لی باال رفته به ھمين دليلھا تقاضا برای اين عضو خي زياد شده و تازگی

 ».داشتيم

ورود به «: کند او اشاره می. کنند کار می ھای ديگر ھم کسانی ھستند که با او ھايش معلوم است که در استان از حرف

مرگ   که فردئیھا اکثر خانوادهھا   دليل تبليغات تلويزيون و رسانه در ضمن به ھای تھران خيلی سخت شده و بيمارستان

ھمين دليل با بعضی از افراد در  بخشند و به مغزی دارند به رايگان اعضای بدنشان را به افراد نيازمند می

تر حاضر به فروش اعضای بدن فرد  تر و ارزان برقرار کردم چون آنھا راحت ھای محروم ارتباط ھای استان بيمارستان

 ».فروختم  ميليون۵٠ و   ميليون٣٠يک قلب از ايالم خريدم ھمين امروز . شوند می فوتی

. دھا خيلی طرفدار دار ای ھم اين سال اجاره رحم«: گويد  سال است وارد آن شده می ای از شغلش که يک او از زيرشاخه

ميليون ھم  ۴٠ ميليون تا ٢۵کنيم از  ھای ناباروری مشتری پيدا می کنيم و از کلينيک می را پيدا) حامل رحم(ما خانم 

 ».دھيم می )حامل رحم( ميليون به خانم ٢٠ حداقل  که معموالً دقيمت دار

خواھد شغل خود را  او می. معامله  ميليون سود خالص برای دالل اين٢٠ماه حمل بچه توسط يک نيازمند پول و  ٩

ھا ھم با فروش  خيلی. ن پول حقمهن خيلی از افراد را نجات دادم پس اياج باالخره«: گويد موجه نشان دھد بنابراين می

 ». کدوم تخت اوين خوابيده بودمدرفروختم االن معلوم نبود ام را نمی خود من اگر کليه.  رسيدندئین و نواابه ن ءاعضا

 ۀحوصل. کنم ھای پولدار کار می فقط با آدم من«: دھد ای جواب می با حالت طلبکارانه. پرسم از او در مورد تخفيف می

 که ئیدکترھا  تومان ھم تخفيف دادم ولی کال چون  ميليون که به بعضی از افراد تا پنج و ناله ھم ندارم ولی شدهشنيدن آه 

 تر پول بگيرم ولی تخفيف نمی ناپر ميشه و شايد گر  جا دانند اگر قيمت را بشکنم ھمه کنند قيمت را می با من کار می

 ».مھد

. ماھانه درآمد دارد با دالل کار کند ھا تومان تخصص است و خود ميليونبرای من سخت است باور کنم که دکتری که م

 گويد وقتی بيمارشان خودش می. گيرند کنند از من پول نمی خريدار معرفی می  کهئیدکترھا«: گويد او در اين مورد می

 ».کنند معرفی می که در فھرست انتظار نماند پول بدھد آنھا او را به من حاضر است برای اين

 ساعت ۴٨تا «: گويد کامبيز می. زا ھستند درآمدظاھراً . پرسم شوند می  افرادی که به مرگ طبيعی فوت میۀاز او دربار

 خورد و طرفدار دارد پوست ترين عضوی که به درد ما می قابل پيوند است ولی مھم پس از فوت بعضی از اعضای جسد

 »!اين افراد است

 که احساس افتادگی و چين و ئیھا يا خانم اند سوزی شده ی که به ھر دليل دچار آتش پيوند پوست ھم برای افرادظاھراً 

  ميليونه ولی تا صد٢٠ ولی کف قيمت دبستگی دار«: گويد  میأقيمت اين اھد او در مورد. کنند جذاب است چروک می

 ».ميليون ھم برای پيوند پوست گرفتم

 ھر حال شغلش نشان  فکر پول است؟ به ھاست يا داللی که فقط به ن جان انساۀدھند او نجات. شوم از دفترش خارج می

ھم  شان را ۀتوان بخشی از اعضای پيکر زنده يا مرد ھا را خريد بلکه می بعضی آدم توان فقط می دھد اگر پول باشد، نه می

  خريد

  :يادداشت

سرمايه داری در زير سايه و مرحمت آنچه در فوق از نظرتان گذشت تحفه ای است که مردم ايران از نظام غارتگرانۀ 

  .اسالم ناب محمدی بدان دست يافته است

 پرواز. ف

 ی_ييييی__..__


