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  پيکر زخمی

  
  :زندگی نامه

محل تولدم يکی از روستاهای شهرستان آستانه اشرفيه .  متولد شدم١٣۴٠در سال 

  .در استان گيالن می باشد

کليه زمينهای ما را ارباب . شور حمکفرما بوددر آنزمان سيستم فئودالی در ک

تصرف کرده بود و ما هر چه می کاشتيم نصيب ارباب می شد و سهم ناچيزی 

اکثر اوقات خصوصًا در زمستان، چيزی برای خوردن . نصيب ما می شده است

  .نداشتيم بجز ذرت و کدو و گاهی هم کمی برنج

ولی در . ب زيادی جاری می شدروستای ما اکثر اوقات دچار سيل زدگی شده و آ

همين حال پدرم برادر بزرگترم را در شهر آستانه برای رفتن به مدرسه ثبت نام 

بسياری مواقع در زمستان، در ميان آبهای زياد، برادرم را کول گرفته . کرده بود

  .و به شهر می رساند تا به مدرسه برود

پدرم وقتی خواست . ادتا اينکه جريان انقالب سفيد محمد رضا شاه راه افت

برای اينکه به هر جا می رفت ، می گفتند تو . زمينهايش را پس بگيرد، نتوانست

صاحب آن نيستی چون همه آنها را ارباب در آن زمان از مردم امضاء گرفته بود 

يعنی اين انقالبی که يکی از ارکان آن تقسيم اراضی . و به نام خودش کرده بود

اطر اين زد و بند ها همچنان دست نخورده باقی مانده و برای کشاورزان بود، بخ

 .ملک اربابان به حساب می آمد، انقالبی بی محتوا بود

پدرم محل مسکونی اش را به مقدار ناچيزی فروخت و به شهر آستانه کوچ 

در شهر يک زمين کوچک شاليزار داشتيم که پدرم با هزار زحمت . کرديم

يک سال بعد، پدرم من و برادر . اب درآوردتوانسته بود آن را از چنگ ارب
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کوچکترم را به مدرسه فرستاد تا به خيال خودش من کالس ششم را به پايان 

ولی مادرم می خواست که من ديپلم را بگيرم و سپاهی . برسانم و پرستار شوم

من دوست داشتم ادامه تحصيل داده و وارد دانشگاه . دانش شده و کار معلمی کنم

  .ه سرانجام هيچکداممان به آرزويمان نرسيديمالبت. شوم

آمدنم بر اثر مريضی فوت کرده  تا اين زمان، دو تا از برادرهايم قبل از بدنيا

بودند و يک خواهر معلول و مريض احوال داشتم که او نيز بر اثر فقر اقتصادی 

از يک طرف و بی اعتنايی پدر و مادرم از طرف ديگر به دليل وجود تبعيض 

 و آشکار بين دختر و پسر در خانواده ما، او هم زمانی که من دوم ابتدايی شديد

  . بودم در سن هيجده سالگی فوت کرد

من در کالس درس با نمرات عالی قبول می شدم و اکثر اوقات شاگرد اول و 

همچنين مبصر کالس بودم ولی به دليل فقير بودن و لباس مناسب نداشتن مورد 

بسياری وقتها پيش می آمد که من لباس و کفش مناسب برای . توجه معلمها نبودم

رفتن به مدرسه نداشتم و اگر در مدرسه گرسنه می شدم پولی نداشتم که چيزی 

  . خريده و بخورم

يادم می آيد يک بار که پدر و مادرم در شهر ما نبودند و به جايی برای کار رفته 

های ممتاز جايزه می دادند و آن در مدرسه به شاگرد. بودند، من دفتر مشق نداشتم

 برگی جايزه دادند و چقدر خوشحال شدم از اينکه ۴٠روز به من يک دفتر 

  .دفتری برای مشق پيدا کرده بودم

وقتی که به کالس اول راهنمايی می رفتم برادرم در کنکور دانشگاه برای رشته 

ان هميشه با برادرم در دوران دبيرست. زيست شناسی در دانشگاه تهران قبول شد

من در مورد مخالفت با رژيم شاه صحبت می کرد ولی به من می گفت که به 

کتابهای شريعتی را با اسم مستعار می  در دوران دانشگاه، برايم ابتدا. کسی نگويم

شاهزاده : " سپس برايم کتابهای ُرمان مثل. آورد که من هيچی از آن نمی فهميدم

گلستان را در قالب داستان تشريح می کرد، که نظام سلطنتی کشور ان" و گدا 
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که زندگی برده داری سياهپوستان را توضيح می داد و " کلبه عمو ُتم " کتاب 

که جنگ آمريکا و ويتنام را توضيح ميداد، " زندگی، جنگ و ديگر هيچ " کتاب 

و )  تبعيض نژادی در آفريقای جنوبی ( "آپارتايد " همچنين کتابی مثل . می آورد

بی در مورد جنگ اسرائيل و فلسطين و چندين جزوه از افراد شکنجه شده کتا

  .توسط ساواک و چيزهايی از اين قبيل را برايم می آورد

همچنين در سال اول راهنمايی که بودم خواهرم که بيست سال داشت ازدواج کرد 

ر و خواهر بزرگترم که قبًال متاهل شده بود بنابراين در خانه من ماندم و براد

  .کوچکترم

سال سوم نظری بودم که زمزمه های مخالفت با شاه را در گوشه و کنار مملکت 

چون من هم دل خوشی از رژيم نداشتم بخاطر اينکه می ديدم همه جا . می شنيدم

رئيس فرهنگ، مدير مدرسه و بعضی از : را پر از ساواکی ها کرده اند، از جمله

نی که وجود داشت دوست داشتم اين معلم ها نيز ساواکی بودند و شدت خفقا

  .نارضايتی و اعتراض را نيز ما در اين استان داشته باشيم

 که سال آخر دبيرستان بودم ما ١٣۵٧تا اينکه يک سال بعد يعنی در اواخر سال 

ابتدا شعارهای ضد حکومتی و به نفع . نيز حرکت های ضد حکومتی کرديم

  .آزادی می داديم

فقط دو، سه ماه مانده .  را شنيده و نه جايی خوانده بودممن اصًال نه اسم خمينی

درود بر خمينی " بود که انقالب پيروز شود به ما گفته شد که در شعار ها بگوييم 

من سؤال کردم خمينی کيست؟ گفتند " استقالل ، آزادی، جمهوری اسالمی " و " 

 انقالب را بر يک آخوند است که شاه او را تبعيد کرده بود و حاال رهبری اين

پدرم به من گفت به آخوند جماعت نبايد اعتماد کرد و شما . عهده گرفته است

  .عقلتان را از دست داده ايد



به هر حال، در آن حال و احوال در خيابان ها عکس های شريعتی، خمينی و 

با مجاهدين که قبًال بخاطر . کشته شدگان مجاهدين خلق را با خود می برديم

  . های آنها کمی آشنايی پيدا کرده بودم، بيشتر آشنا شدمخواندن جزوه

در هنگام تظاهرات چند بار پليس به طرف ما گاز اشک آور پرتاب کرد و در 

البته در ماه های آخر . ( دفعات متعدد بطور نامعلوم سه نفر نيز کشته شدند

  پليس به دستور رژيم شاه کشتار وسيعی را در شهر ها١٣۵٧ و در سال ١٣۵۶

همچنين در اين موقع .) از جمله کشتار ميدان ژاله در تهران و غيره . کرده بود

 . يک ساختمان بزرگ در مرکز شهر آستانه آتش گرفت

 
  تظاهرات مردم عليه رژيم شاهنشاهی

ولی دو، سه ماه بعد ديکتاتوری و خشونت در لباس . به هر حال انقالب پيروز شد

  .و شرايط همان شد که بودجديد و به شيوه جديد پديدار شد 
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من به پيروی از برادرم که در اين زمان دبير دبيرستان شده بود و به همراه 

انبوهی از تحصيل کرده های شهر ما، به مخالفت با رژيم جمهوری اسالمی 

بسياری از . برخاستيم و بسياری از آنها از جمله ما طرفدار مجاهدين خلق شديم

  . ام شدندآنها دستگير و شکنجه و اعد

سپس در . بعد از اعالم جنگ مسلحانه مجاهدين خلق با رژيم، برادرم مخفی شد

پدرم جنازه او را بدون .  تيرباران گرديد١٣۶١ دستگير و در اسفند ١٣۶٠بهمن 

اطالع سپاه پاسداران از پزشکی قانونی شهر الهيجان گرفت و توسط يک وانت 

 پاسداران به محض اطالع از اين پس از آن. کرايه ای به آستانه منتقل کرد

موضوع به قبرستان شهر هجوم آوردند و فقط به چهار نفر از اعضای خانواده ما 

يعنی پدرم و برادرم، پسر خواهرم و شوهر خاله ام را اجازه دادند که برای دفن 

او حضور داشته باشند و به انبوهی از جمعيت دم درب قبرستان اجازه ورود 

  .نيز از قبرستان بيرون کردندندادند و ما را 

  
 )تيرباران  ( ١٣۶١ ـ تاريخ وفات ١٣٣٢، دبير دبيرستان، تاريخ تولد  حسين ملکی
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جسد برادرم را که من ديدم شکنجه های زيادی داشته از جمله کشيدن تمام 

دندانهايش، سوزاندن صورت و موهای سينه توسط سيگار يا شی ديگر و زخمی 

  . بوده استکردن جاهای ديگر بدنش
  

پاسداری به نام يوسف بهمنيار به زن برادرش گفته بود که به هنگام کشته شدن 

برادرم حضور داشته و به گفته او برادرم را از ساعت يک بعد از نيمه شب 

برای بازجويی برده بودند تا ساعت پنج صبح در زير شکنجه بوده است و ساعت 

  .پنج صبح تيرباران شده بود

 يعنی سه سال بعد از کشته شدن برادرم، من توسط تشکيالت  ١٣۶۴در سال 

مجاهدين کشور را با دستگيری توی راه و گذشتن از مراحل و مشکالت ديگری 

  .ترک کرده و به پاکستان سپس به عراق رفتم

وقتی که وارد روابط داخلی تشکيالت مجاهدين خلق شدم آنچه که می ديدم 

قدس شمردن ازدواج مريم و مسعود رجوی و فردگرايی و رهبر پرستی مفرط و م

کم کم تمام روياهايم . همچنين رفتار و اجبارات گوناگون يک گروه فرقه ای بود

که سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و استقرار يک حکومت دمکراتيک و آزاد 

قصد خروج . از همان ابتدا نسبت به مجاهدين بی اعتماد شدم. بود، فرو ريخت

شش سال انواع و اقسام .  دانستم به کی پناه ببرم و به کجا برومداشتم ولی نمی

اذيت و آزار روانی را تحمل کردم و شاهد مورد اذيت و آزار قرار گرفتن 

همچنين به ازدواج کسی درآمدم که در شرايط اجبار صورت . ديگران نيز بودم

يکا و جنگ بين آمر(باالخره توانستم به هنگام جنگ خليج فارس . گرفته بود

از مجاهدين اعالم جدايی ) عراق بخاطر اشغال کويت توسط ارتش صدام حسين

کرده و پس از چهار ماه زندان و يکسال و نيم تبعيد، خودم را به کشور سوئيس 

  .برسانم

ادامه ماجرا را در صفحات اين کتاب خواهيد خواند که چگونه زندگی من به 

دلخوشی من به ثمر رساندن فرزندانم می هم اکنون تنها . تباهی کشيده و  سياه شد
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باشد تا بعد از آن ببينم که آيا عمری باقی خواهد ماند که بتوانم جبرانش نمايم يا 

نه؟ ولی آنچه که مسلم است و يقين دارم در هيچيک از مراحل زندگی ام، چه 

خصوصی و چه سياسی، هيچگونه اثر پشيمانی و ناراحتی و افسوس خوردن را 

چرا که کليه موضعگيری هايم و حرکت های مختلف . يده و نمی بينمدر خود ند

زندگی ام را بر اثر سنجش درست شرايط، حتی اگر اين شرايط را ديگران به من 

تحميل کرده بودند، آگاهانه انتخاب کردم و همه اينها در زمان خودش بهترين و 

ع گيری هايم چه آخرين گزينش بوده است که انجام داده ام و به وجود همه موض

  .همراه با ايراد و اشکال يا بدون آن ، افتخار می کنم

  اما چه انگيزه ای باعث شد که اين کتاب را به رشته تحرير درآورم؟

پيشنهاد بعضی از دوستان به من اين بود که تجربيات و شرح حال  خودم را در 

،  مجاهدين و ساير اعضای جداشده اززندان های مجاهدين خلق و تبعيدگاه من

چون در شرايطی که . بنويسم، ولی من امتناع می کردم" رمادی " يعنی شهر 

مجاهدين خلق برايم بوجود آورده بودند بيشترين ضربه را از طرف نزديکترين 

فرد زندگی ام يعنی شوهرم خورده بودم، بنابراين نمی خواستم مسائل خصوصی 

 با شرايطی که در کشور ولی. را بخاطر حفظ آبروی فرزندانم عمومی کنم

سوئيس عليرغم انتظاراتم برخورد کردم، کشوری که به مهد آزادی مشهور است، 

و شکل ظاهری برون مرزی قابل تحسينی دارد، ولی هيچکس نمی داند يا می 

  .روابط داخلی آن چگونه می گذردکه داند و نمی تواند بگويد 

زندگی که ت سوئيس باعث شد شرايط نامساعد و برخوردهای غلط مقامابنابراين 

خودم را در طول مدتی که با شوهرم بودم و يا بعد از جدايی با او برخورد داشتم 

در به رشته تحرير در بياورم و در اين ميان شرايط زندانها و تبعيدگاه رجوی 

و شرايط نامساعد سوئيس را که در درون سينه ام بايگانی کرده بودم، در عراق 

  .ان قرار بدهممعرض قضاوت ديگر

  بتول ملکی
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  ازدواج در سازمان مجاهدين خلق
  

اگر قرار باشد هر کسی گوشه ای از روابط و مناسبات داخل سازمان مجاهدين 

خلق را بيان کند ميتواند از درون آن روابط غير انسانی ، غير اصولی ، غير 

ن  ازدواج در سازما.م و کالف سر در گم را بيرون بکشدمنطقی و بغايت دگ

   .مجاهدين خلق و بدنبال آن طالق اجباری نمونه هايی از اين مباحث است

ازدواج در سازمان مجاهدين خلق هيچوقت بخاطر پيوند عاطفی و زناشويی دو 

ازدواج تنها وسيله ای بود برای ارضای مسائل جنسی جهت . انسان نبوده است

دين خلق هيچوقت در سازمان مجاه .انجام کارهای جنگی و باصطالح مبارزاتی 

اتفاقًا اگر ديده ميشد که . ازدواج با وجود عشق و عالقه و انتخاب صورت نگرفت

کسی يکی را دوست دارد و تقاضای ازدواج می داد هر طور شده باعث جدايی 

آن دو می شدند تا مبادا با وجود عشق بين دو نفر ، اگر يکی از آنها خواست از 

بنابراين سعی می کردند ازدواج را . ه او برودسازمان جدا شود ديگری نيز همرا

بر پايه تشکيالتی استوار کنند و رابطه زن و شوهر را فقط در حد زناشويی 

  . ازدواج من هم در چنين شرايطی صورت گرفت. نگهدارند

، چند ماه بعد پيشنهاد ازدواج  وارد سازمان در عراق شدم١٣۶۴ال وقتی که در س

  . به من داده شد 

  ز من سؤال شد که آيا حاضری ازدواج کنی ؟ روزی ا

  .گفتم اگر بشود با طرف صحبت کنم ، بله 

  . صدايت می کنيمگفتند فعًال برو بعدًا

ولی مشکلی که وجود داشت عدم انطباق من با مناسبات سازمانی بود يعنی نمی 

توانستم صد در صد در تشکيالت حل شوم و مثل يک عروسک کوکی در 

بنابراين وضعيت .  گرفته و هر چه دستور می دهند، اطاعت کنماختيارشان قرار

من، بعد از آن روز، با اينکه چندين بار ازدواجهای ديگر را راه انداختند ولی 



  11

هرگز صدايم نکردند و من به مدت دو سال در آنجا بودم که البته پيش خودم آن 

ميشه دوست داشتم را ناديده گرفتم و به هيچ وجه عکس العملی نشان ندادم ولی ه

  .دليل آنرا از زبان خودشان بشنوم که هيچوقت بيان نشد 

م صداي) عضو مرکزيت سازمان ( بعد از دوسال، يک روزی زهره بنی جمالی 

آوری پيشنهاد دو سال قبل، به من پيشنهاد ازدواج داد، من هم کرد و بدون ياد

از گذشته صحبتی به مورد چيزی بگويم يا اعتراضی بکنم و  بدون اينکه در اين

  .ميان آورم به حرفهايش گوش فرا دادم

  :زهره بنی جمالی گفت

  چرا دوست داشتی از سازمان بيرون بروی ؟

اول، بخاطر رابطه ای که بين مسئول و تحت مسئول هست يعنی در : گفتم 

تشکيالت مسئول، همه کاره تحت مسئول ميباشد و تحت مسئول هيچ اراده ای از 

 ديگر اينکه کار زياد و بيش از حد و خسته کننده، که بسياری از خودش ندارد و

آن الزم نيست چون تکراری ميباشد و همچنين به مدت دوسال است که در اين 

  .خواهم جايی بروم که بتوانم آسمان را ببينم پايگاه زندانی هستم و می

 خودت  ندازه به ا به عنوان هوادار اينجا باشی، بنابراين  قرار شد تو،خوب :گفت

کار خواهی کرد ، از اينکه ميخواهی بيرون از پايگاه بروی ، به ما مربوط 

چون اگر قرار باشد سازمان به افراد مجرد اجازه بدهد بيرون بروند . نيست

البته روشن است که اين بحث ها مربوط به قبل از طالق ( سيستم به هم می ريزد 

 حق خروج از پايگاه های سازمان را های اجباری می باشد و بعد از آن هيچکس

  !! .بنابراين تو ازدواج کن ، بعدا با همسرت بيرون برو) نداشت

  .منهم با شرط صحبت کردن با طرف ، قبول کردم

به محض نگاه کردن به عکس از ظاهر . بنابراين او يک عکس به من نشان داد

  و دادم و گفتم نه آن حالم بهم ريخت، بالفاصله در عرض چند ثانيه عکس را به ا

  .تو که هنوز نگاه نکردی، کمی بيشتر نگاه کن : گفت 



راستش را بخواهيد با چند ( نيازی نيست چون از ظاهرش خوشم نمی آيد : گفتم

  )ثانيه نگاه کردن قيافه اش بنظرم خل رسيد

  .همشهری خودت است :گفت 

  .خواهد اهل هر کجای ايران باشد مهم نيست  می:گفتم 

  . صدايت ميکنم رو بعدًاگفت پس ب

بعد از چند ماه من از پايگاه مسعودی در کرکوک به بغداد منتقل شدم و در ضمن 

برو و خواهر ) پايگاه سياسی سازمان (  گفتند در بغداد به پايگاه جالل زاده

مورد ازدواجت را نيز ) ، عضو مرکزيت سازمان خياط حصاری فائزه(  حشمت

  .پيگيری خواهد کرد

  : بغداد رسيدم ، حشمت بعد از احوالپرسی گفتوقتی به

است فردا با تو صحبت خواهم ) مهدی ابريشم چی ( امشب نشست برادر شريف 

  .کرد ، تو هم توی اين نشست بيا 

  
  مهدی ابريشمچی 

در سازمان به وی . البته اولين بار بود که در آن نشست مادر مريم رجوی را ديدم

  .همان پايگاه سکونت داشتمی گفتند که در " مادر جون"
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د مسکونی به مروراز من خوشش آمد و بعضی اوقات مرا به واح" مادر جون"

آنطور که از رفتارش فهميدم مثل اينکه تا حدودی او را اش دعوت ميکرد که بعدًا 

  .، منع کرده بودندوستانه ای با من برقرار کرده بوداز اين کار که روابط د

ا کرد و گفت که چه کاری بايد انجام دهم و مسئوليتم فردای آنروز حشمت مرا صد

  .را مشخص کرد و در حين صحبت گفت تو عضو سازمان هستی

اولين بار فکر کردم گوشم عوضی شنيده ، ولی وقتی برای دومين بار شنيدم، 

  .ببخشيد خواهر حشمت من عضو نيستم :گفتم

  
   و مادر مريم عضدانلو)حشمت  ( فائزه خياط حصاری

از نظر من تو هيچ فرقی با عضو نداری و من تو را عضو سازمان تلقی : گفت

  .می کنم
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يعنی او می خواست بطور غير مستقيم به من رده تشکيالتی ام را ابالغ کند، اما 

 :چون من اين موضوع را فهميدم گفتم 

هوادار باشم، بودن در سازمان را پذيرفته اينکه در موضع تشکيالتی من به شرط 

حشمت . نمی خواهم عضو سازمان باشم، چون تشکيالت شما را قبول ندارمام و 

 :با حالت عقب نشينی گفت 

  . تو برو بعدًا برای موضوع ازدواج صدايت ميکنم باشد ،

روی تابلوی سفيد .  صدايم کرد ، به اتاق کارش رفتم حشمتبعد از دو يا سه ماه 

ارسال می شد،  برنامه رنگ مرغوبی که از فرانسه برای مسئولين سازمان 

روزانه اش را در محورهای مختلف نوشته بود و از جمله يکی از مواردش اين 

  : بود

  " هنگامه و موسی " 

 .هنگامه اسم مستعار من بود و از آنجا فهميدم که طرف من اسمش موسی ميباشد

  .بگير و نگاه کن :   عکسی را به من نشان داد و گفتحشمت

 مثل قبل خوب نگاه نکردم چون به محض نگاه کردن،  من عکس را گرفتم ولی

حدود چند ثانيه ای، به غير عادی بودن چهره اش پی بردم ولی چون در 

  .وريت قرار گرفته بودم، گفتم باشدظمح

  :بعد خواستم خداحافظی کنم که او گفت 

  : يک چيزی را بايد قبل از صحبت کردن به تو بگويم 

 کوچکی دارد ، بعضی اوقات وقتی می نشيند، راستش را بخواهی او يک مشکل

 يا  ديگر نمی تواند تکان بخورد و به يک نقطه خيره می شود و بايد به او آب

  .سيگار داد تا حالش خوب شود 

  :من که از تعجب دهانم باز مانده بود گفتم 

  يعنی ميگوييد ايشان بيماری صرع دارند ؟
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: گفتم.  اين چيزها سر در نمی آورمگفت من چه می دانم ، من پزشک نيستم و از

ی ديدم وقتی که غش رعريد ، من می دانم و قبال بيمار صاگر شما سر در نمی آو

  .ميکنند بسيار خطرناک ميشوند 

  .بيماری او ضعيف است :  گفت حشمت

با عرض معذرت من نمی توانم با يک بيمار غشی که "  خواهر حشمت : " گفتم 

د بشود و باليی سر خودش و من بياورد ، ازدواج ممکن است نيمه شب حالش ب

  .کنم ، بنابراين همين جا تمامش ميکنم 

: گفتم . شايد قبول کنی . بنظر من يکبار او را ببين و با او صحبت کن: او گفت 

  ؟صحبت کردن مريضی او بر طرف ميشودآيا با يک بار 

بسياری از افراد . يد نه ، از اين جهت ميگويم که شايد تو از او خوشت بيا: گفت 

بعد از ازدواج حالت روحيشان خوب ميشود شايد حالش با ازدواج با تو خوب 

  !!.شود

  .پذيرم  ببخشيد من اين ريسک را نمی: گفتم 

معيار ازدواج را نه بر اساس شناخت و سازمان مجاهدين فهميدم که ها بعد

 يعنی در اينجا .ددهقرار می  بلکه بر اساس رده تشکيالتی ،تطبيق پذيری دو فرد

 باقی بمانم به " هوادار" در رتبه مرا که اصرار داشتم ميخواهم قصد داشتند 

 .ورندازدواج فردی که شايد به لحاظ تشکيالتی کمی باالتر از من بود ، در بيا

برای يک فرد مريض که شايد شدم تا توسط من  بايست قربانی می يعنی من می

خوب شود و بتواند بيشتر برايشان کار يت داشت، سازمان به لحاظ تشکيالتی اهم

 البته اين گفته سازمان بود که بيماری آدم ها با ازدواج خوب می شود، .کند 

همانطور که روزگاری رسيد و گفتند آدم ها با طالق بيماريهای روحی و روانی 

  .شان خوب می شود

 فرد مورد يکروز در پايگاه از يکی سراغ ، در هر صورت از روی کنجکاوی

موسی پسری بود .  نشانم داد.را گرفتم موسینظر سازمان برای ازدواج يعنی 
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 تيپ با موهای سياه و صاف و قشنگ، دانشجوی خوش  قد بلند و،اهل بهبهان

، روانی بيماریبخاطر  و ولی چهره اش حالت معمولی نداشت .آمريکا بود

 وخی بيخودی میزد و ش نگاهش بطور معمول نبود ، حرفهای بی معنی می

اگر چه او خودش نيز يک قربانی .  من بسيار او را نگاه کردم.خنديد کرد و می

سازمان ه خودم افتخار کردم که آدمی محکم هستم و تسليم بود، اما در آن لحظه ب

  .مجاهدين برای چنين ازدواجی نشده ام

وردن خ ، پايگاه مرکزی سازمان  در بغداد ، در حال" جاللزاده"در يک روز 

 جمعا سه رديف ميز چيده شده بود و در هر رديف ميز دو در سالن. ناهار بوديم

 رديف و حدود ششنشستند که مجموعا  طرف آن افراد برای صرف غذا می

 ناگهان چندين نفر به طرف پله ها ، حضور داشتندآن نفری ميشد که در دويست

  دويدند ، از نفر مقابلم سوال کردم که جريان چيست ؟

چيزی نيست ، يک برادری بنام موسی حالش بد است ، مسئله ای نيست : فت گ

  .شود  وری میطچون تقريبا او هميشه اين

در حالت هم غذايم را تند خوردم و به طرف پله ها راه افتادم و ديدم موسی  من

 ، دو .دست و پايش را بشدت تکان می دهددراز کشيده و بيهوشی و رنگ پريده 

 يک .  کنترل کنندتا وی رادستهايش را گرفته هم  را، و دو نفر سه نفر پاهايش

دهد  را کسی نشنود ، مرتب آب می موسی ضمن اينکه سعی دارد صدایهم نفر 

دهد و همه اين افراد باز هم خوب حريفش نمی شدند که  و صورتش را تکان می

باال همه اين صحنه ها را من در حالی که از پله ها به طرف . کنترلش کنند

  .حرکت می کردم ديدم

) مادر مريم رجوی ( " مادر جون"فردای آن روز هنگام ناهار که من روبروی 

نشست و با اطرافيان و  تا مرا ديد بالفاصله پيشم آمد .  آمدحشمتنشسته بودم 

چندين نفر با تعجب نگاهم می کردند که يعنی چه شده . نيز احوالپرسی کرد

من انتخاب کرده، منهم بدون اينکه اهميت زيادی به مسئول پايگاه جايش را پيش 



بعد . احوالپرسی کردمحشمت رده تشکيالتی اش داده باشم به طور معمولی با 

خواهر حشمت : بطوری که کسی متوجه نشود سرم را به او نزديک کردم و گفتم

شما که گفته بوديد مريضی موسی بسيار ضعيف است و ديروز نبودی که ببينی 

 . نفر او را نمی توانستند کنترل کنندشش، هفته که چگون

  : گفتاو

ولی ديروز اولين موردش بود و در حالی که صدايش را . بچه ها به من گفتند

  :گفتخنده  بلند کرد و با 

  .حاال چرا نگران هستی تو که جواب رد دادی

  .گفتم، برای اطالع شما گفتم

بعد  ). له ازدواج من بودمنظورش مسئ ( .ما دوباره پيگيری می کنيم: گفت

سئوليت پايگاه جالل  و ممنتقل شدديگری قرارگاه پايگاه و از آنجا به حشمت 

  .پرده شدس) رحمان ( عباس داوری زاده به 

  
  عباس داوری
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در پايگاه مرتب نشان داده می شد که خبرهائی هست چون من ديگر به نشست 

ی دانستم، ولی دورادور می مسائل را دقيق نمو های تشکيالتی شان نمی رفتم 

ديدم که جنب و جوش زيادی هست و مرتب سيستم پايگاه و قوانين عادی 

از پيشنهاد سازمان  ماهی شش که حدود هنگامدر اين . روزانه را تغيير می دهند

يک روز وسط کارم صدايم کردند و گفتند تو سريع ، گذشته بودبرای ازدواجم 

  . "رحمانبرادر " برو پيش 

 می روم بگذاريد کارم را ه حدس می زدم موضوع چيست گفتم باشد، بعدًامن ک

  .تمام کنم

  .ن بروما خودمان می کنيم تو همين االگفتند 

  :عد از احوالپرسی عباس داوری گفتب

  .کسی را برايت در نظر گرفتم. پيگيری کنممن مورد ازدواج تو را قرار است 

  . بود و من به دليلی جواب رد دادم يکی را معرفی کرده " خواهر حشمت" گفتم 

تو دلم گفتم گربه شده عابد و  ( گفت تو می توانی ده بار ديگر جواب رد بدهی

  :بعد گفت. ، اين تو هستی که می خواهی با او زندگی کنی نه ما)مسلمانا... 

  .فالنی می باشد

شناسم آدم ساکتی است ولی او را نمی . گفتم من چند بار او را در پايگاه ديدم 

  .اگر می شود با او صحبت بکنم

اينجا برای شما . د و صحبت کنيدي بنشينتوانيداق بغلی می تتوی همين ا: گفت

هم از روی سادگی که فکر می کردم  من. بهتر است چون کسی متوجه نمی شود

بعد که سازمان را خوب شناختم پی بردم  .(بخاطر من است گفتم اشکالی ندارد

وقتی که خواستم خداحافظی ). اق شنود گذاشته بودندت در آن اکه به احتمال زياد

  :کنم، گفت

  .می خواهم قبل از رفتن بشنویفراموش کرده بودم بنشين چيزی را 
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با توجه به دفعات قبلی، به قول معروف، ( نشستم همراه با شک و ترديدمن هم 

  :گفت). مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد می ترسد

  .عراق استمی دانی او بچه 

  يعنی عراقی است؟: گفتم

نه ايرانی است ولی در عراق به دنيا آمده و بزرگ شده بعد با گروهی از : گفت

  .ايرانی ها به ايران آمده

  گفتم جزو رانده شدگان از عراق می باشد؟

  .گفت بله

  آيا فارسی صحبت می کند؟: گفتم

  .گفتم اشکالی ندارد. کامال مثل خودمان است: گفت

ضمنا يک چيز ديگر که می بايست قبال می گفتم و : اوری دوباره گفتعباس د

او بيماری قلبی دارد، دکتر گفته که فقط . فراموش کرده بودم ، حاال يادم آمد

يکسال بدون عمل می تواند زنده بماند و بايد در عرض اين مدت قلبش جراحی 

آيا با . خارج منتقل کنيمشود و آنهم اگر اينجا انجام شود ريسک دارد بايد او را به 

نيست و ! وجود اين دوست داری با او صحبت کنی؟ ولی بيماری او خطرناک

بد جوری تو منگنه گير . من مانده بودم که چه بگويم. يک عمل ساده الزم دارد

ولی بعد از گرفتن . اگر از اول به من گفته بودند من راه فراری داشتم. کرده بودم

 يکی مسائل را به من می گفتند و اگر می گفتم نه، می موافقت اوليه من ، يکی

گفتند ديدی بهترين را می خواهی؟ اصال مجاهد بودن به تو نيامده و چندين دری 

  .وری ديگر، بنا بر اين گفتم اشکالی ندارد با او صحبت می کنم

من و فرد مقابل را صدا کردند و ما را در اتاقی بغل اتاق کار . چند روز گذشت 

س داوری نشاندند و گفتند ما در اين واحد نيستيم و شما هرچقدر می خواهيد عبا

  . صحبت کنيد
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ربع با هم صحبت کرديم، اکثر حرفها پيرامون خانواده مان دور زد و  حدود يک

قيافه اش حالت افسردگی داشت و چهره اش زرد بود، تنها . بعد خدا حافظی کرديم

ند پيرامون خانواده خودش و من چيزی که دوست داشت در موردش صحبت ک

يک قرار گذاشتيم تنها چيزی که . ما از خودمان هيچ صحبتی نکرديم. بود

موضوع بود و آن اينکه بعد از ازدواج او نبايد به مدت طوالنی از من دور شود 

عباس !! او اين موضوع را به شرطی که مورد تاييد. و از هم بی خبر باشيم

فرصتی عباس داوری  به من رساند که اين شرط مورد در . داوری باشد، پذيرفت

  .قبول است

دقيقه مجموع فرصتی بود که من و او در سازمان برای شناخت اين پانزده 

تا اين لحظه دو سال و نيم بود . يکديگر برای موضوع مهمی چون ازدواج داشتيم

جرای در اين مدت سراسر وقتم برای ما. که از ورود من به سازمان گذشته بود

محيط بسته سازمان و اقامت شبانه . ازدواج کردن و اينجور چيزها گرفته شده بود

روزی در پايگاه و عدم ارتباط با مردم و جامعه و همچنين  کار مداوم و پوشالی 

از طرفی نيز سن . در سازمان ، من را از نظر روحی و جسمی خسته کرده بود

 از من بسياری از کوچکترها من حدود بيست و شش و هفت سال ميشد و قبل

ازدواج کرده بودند هر کس از آشنای قديمی و جديد در سازمان مرا می ديد اولين 

چيزی که می گفتند که چرا هنوز ازدواج نکردی؟ بعضی ها مثل افرادی از 

  .جامعه می گفتند تو که پير شدی چرا ازدواج نکردی

ان مجاهدين نيز تبعيض و ازدواج در درون سازمبرای الزم به توضيح است که 

بی عدالتی وجود داشت، يعنی افرادی که از نظر سازمان و به لحاظ تشکيالتی 

مسئله دار نبودند، زودتر ازدواج می کردند و تا حدودی ديدگاه هايشان نسبت به 

  . طرف مقابل جهت ازدواج رعايت می شد ولی ساير افراد نه

 ، رهايی از سرزنش افراد داخل در هر صورت يکی از داليل ازدواج برای من

تشکيالت وديگری رهايی از فضای بسته و خفقان آور پايگاه های مجاهدين بود 
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چون همين ازدواج بی محتوا . که مرا واداشت که به ازدواج توخالی تن بدهم

تنها چيزی که در ذهنم داشتم آوردن يک بچه و . برای همه افراد ميسر نبود

.  برايم فرقی نمی کرد شوهرم چه آدمی خواهد شدديگر. مشغول شدن به او 

  . برايم مهم نبود. خواهد مرد يا زنده خواهد ماند

  .روزی به من گفته شد که برای خريد حلقه ازدواج آماده شوم. دو هفته ای گذشت

آنطور که او تعريف می کرد، در حالی که در آسانسور بوده مسئول من به او 

  برای چه تبريک می گوئی؟ :ر پاسخ گفته بود و او نيز دبودتبريک گفته 

  آيا نمی دانی که امروز بايد برای خريد حلقه ازدواج بيرون بروی؟: مسئولم گفت

  مگر بتول موافقت کرده؟ : در حالی که اين بيچاره هاج و واج مانده بود گفت

بعد به مسئول قسمت خودش مراجعه می کند و جريان را می پرسد، مسئولش 

داريم !!  است، ولی ابتدا برويد در اتاق بغلی، ما کلی حلقه ازدواج درست: گفت

  .بيرون بخريداز ببينيد اندازه انگشتتان پيدا می شود و اگر نه برويد 

چون که ما حلقه مورد نظر را پيدا نکرديم آنرا ضرب االجل و در مدت زمان کم 

  .از بيرون خريداری کرديم

  :اه جاللزاده در بغداد، به من گفتروزی شمسی مسئول قسمت ما در پايگ

. بتول بيا برويم ساختمانی که قرار است ازدواج شما در آنجا صورت گيرد ببين

رفتيم داخل ساختمانی که برايم ناآشنا بود، وارد سالن کوچکی شديم دور تا دور 

جايی که قرار بود من و . سالن صندلی سياه رنگ همراه با چند ميز چيده شده بود

 سياه رنگ تقريبًا کج و  ديدم دو صندلی. ينده ام بنشينيم به من نشان دادشوهر آ

  :گفتم. کهنه تر از بقيه آنجا قرار داده اند

آيا ما روی اين صندلی شکسته می نشينيم؟ شمسی در حاليکه از اين سؤال من 

: تعجب کرده و هم ناراحت شده بود با صدای بلند تر و به حالت تشر زدن گفت

  واهی برايت مبل بگذاريم؟مگر می خ
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منظورم مبل نبود بلکه صندلی هايی بگذاريد که کج نباشد مثل بقيه تازه تر : گفتم

با حالت . باشد چون من مطمئن هستم روی اين صندلی با ناراحتی خواهم نشست

  .خوب باشد: بی اعتنايی گفت

ه من گفت ب) زهرا استاد حسن ( در روز ازدواج ثريا . فرا رسيدروز ازدواج ما 

کدام بلوز را می خواهی بپوشی؟ بلوز صورتی را نپوشی بهتر است چون اصًال 

درست است ، بلوز صورتی ام : گفتم. به صورتت نمی آيد و تو را زشت می کند

را دوست ندارم در ضمن لباس نو ديگر ندارم همين بلوزهای معمولی را که می 

  .پوشم، يکی شان را انتخاب خواهم کرد

بتول کدام بلوز را می : د ساعت ديگر مانده حرکت کنيم، شمسی گفتدرست چن

بهتر از بقيه ) يک بلوز معمولی بود(فکر می کنم بلوز آبی : شی؟ گفتمخواهی بپو

 اگر بلوز زرشکی مرا بپوشی تو روسری زرشکی داری،:  باشد، گفتلباسهايم

  .ستفاده اش کنمبنابراين چون بلوزش اندازه ام بود قبول کردم که ا. بهتر است

 نفری بوديم که شوهر دوازده تا دهوقتی سوار ماشين شديم و راه افتاديم مجموعا 

در دست يکی از آنها دوربين عکاسی بود، او با يک . آينده ام نيز در ميان آنها بود

حرکت بچه گانه دوربين را از طرف قاپيد و هر چه گفتند که بده، او نمی داد و 

من با ديدن اين صحنه در حالی . اينطرف  و آنطرف می بردمثل بچه دوربين را 

که ناراحت شده بودم چون او را خوب نمی شناختم که چه اخالقی دارد به حالت 

 قابل. ولی او همچنان با دوربين ور می رفت. دوربين را بهش بده: آرامی گفتم

اده يادآوری است که در سازمان مجاهدين به هيچکس دوربين عکاسی و غيره د

  .شد و برای اين کار مسئول گذاشته بودند که آن هم فردی بنام بهمن بود نمی

رسيد، من حالت خًال داشتم، فقط خوشحال بودم از فرا  ازدواج لحظه هر حالبه 

آينده . اينکه ديگر کسی بخاطر اينکه هنوز ازدواج نکردم، مسخره ام نخواهد کرد

ه بود و فراموش کرده بودم که در چه خنديدن از لبانم دور شد. برايم مبهم بود

قلبم خالی شده . به يک نوع شرايط بی احساسی مطلق رسيده بودم. شرايطی هستم
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دوم اينکه از .  بود چون کنار مردی نشسته بودم اول اينکه او را نمی شناختم

همان ابتدا از حرکات بيمارگونه اش بدم می آمد و هيچ احساسی نه خوب و نه بد 

  .و نداشتمنسبت به ا

وقتی روی صندلی نشستم با تعجب ديدم که همان صندلی کج و ناراحت کننده 

است و خودم را مرتب می کشيدم باالتر ولی باز به طرف پايين سر می خوردم، 

  .بنابراين تا آخر با ناراحتی بسر بردم

، عضو هيئت اجرايی سازمان خطبه عقد )رحمان ( اين ازدواج عباس داوری در 

و محمد " مادرجون " ملقب به ) فاطمه ورنوس ( ند، مادر مريم عضدانلو را خوا

، به عنوان شهود امضا )حشمت ( ياط حصاری و فائزه خ) بابا ( سيدی کاشانی 

مثل اينکه کار محمد سيدی کاشانی در اين مراسمها اين بود که با ته . کردند

  .را خواند" کجايی تو ای پری " صدايی که داشت، آوازی بخواند که او ترانه 

متوجه شدم که هيچگونه نقطه اشتراکی با هم نداريم چون تمام بعد از ازدواج 

سيستم عقيدتی و مذهبی و رفتارش با زن با همه مردهايی که تا آن زمان ديده 

  . بودم، فرق می کرد

در حالی که می دانست وضعيت روحی و روانی ما در چه حدی قرار سازمان 

ه مشکل او و خودشان را حل کنند مرا قربانی اين ماجرا کردند دارد بخاطر اينک

و با اينکه برای سازمان مشخص بود که اين فرد به لحاظ تعادل روانی دارای 

  .نقصان می باشد

شود دريافت که هر   می،ازدواج های خود مسعود رجوی نيز نگاه کنيداگر به 

  .جکدام از آنها به مناسبتی بود جز مناسبت خود ازدوا

  : ازدواج با اشرف ربيعی

مرتب گفته ميشد مسعود يک فرد مجرد بود و زنش قبال متأهل بوده است و بنا به 

صورت گرفته است، يعنی اينکه مجرد بودن و ازدواجشان توصيه آقای طالقانی 

  .باکره بودن اصل شده بود



  

  :ازدواج با فيروزه بنی صدر

وقتی که اين . دکتر بنی صدر بود سياسی با پدرش ديدگاهبخاطر هم جهت بودن 

  .پيوند سياسی گسست، رشته ازدواج رجوی با خانم فيروزه نيز از هم پاره شد

  

  :ازدواج با مريم قجر عضدانلو

، بخاطر بدست گرفتن )زن مهدی ابريشمچی( ازدواج با مريم قجر عضدانلو 

مريم يکه تازی در تشکيالت و باالرفتن از پله وجودی  قدرت مطلق سازمان و

بنابراين همه ازدواجهای رجوی استثمار گرايانه و پرداختن به خود بود نه  .بود

  .بخاطر تفاهم و زندگی مشترک طبق عرف 

  
  )زن مهدی ابريشمچی  ( قجر عضدانلومراسم ازدواج مسعود رجوی و مريم 
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به . دختر خانمی بود به اسم صفورا، از سازمان درخواست جدايی کرده بود

 که همه ما برای رعايت حمالت هوايی در جنگ ايران و عراقران و هنگام بمبا

مسائل ايمنی به زير زمين می رفتيم صفورا در طبقه پنجم يا آخرين طبقه که طبقه 

يکبار که من برای . ششم بود، در قرنطينه بود و نبايد از اتاق خود خارج می شد
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 کردم او تعجب کرد چون پهن کردن لباس به پشت بام رفته بودم با او احوالپرسی

صفورا از شدت ناراحتی لبها و . همه دستور داشتند که با او صحبت نکنند

دستهايش را جويده بود و زبان ، لبها و دستانش پوسته پوسته زده و زخمی شده 

  بود و ورم نيز کرده بود از او پرسيدم چرا پيش دکتر نميروی ؟

  .ه اند بينی ؟ مرا اينجا زندانی کرد گفت مگر نمی

پيش عباس داوری  رفتم پرسيدم جريان . روم با اينها صحبت می کنم  می: گفتم 

  صفورا چيست؟

در ابتدا عباس داوری  نمی خواست چيزی بگويد ولی من اصرار کردم و زخم 

  .ها و دستهايش را گفتم  شدن لب

  دانی چه از ما می خواهد ؟ می: گفت 

  . او شوهر می خواهد 

. خيلی از برادران هم تمايل به ازدواج دارند.  مسئله طبيعی استخوب ، اين: گفتم

  .مجرد هست" برادر " اين همه 

عباس داوری در حالی که به شدت عصبانی شده بود با حالت تشر زدن گفت به 

   ؟ خارج شوداو شوهر بدهيم که همراه شوهرش از سازمان 

واست جدايی وی از البته وقتی عباس داوری ديد که گاف داده و مرا از درخ

خواهر بتول ، : سازمان مطلع کرده، خودش را جمع و جور کرد و به آرامی گفت

بعد از . کنم  دانی، باشد در اين مورد فکری می خيلی چيزها هست که تو نمی

  نمی دانم کجا؟. مدتی صفورا را از آنجا بردند

داشتن ( ستن ر يا زن خوايعنی وقتی می خواستند به کسی تهمت بزنند مارک شوه

 انگار تمايل و عالقه داشتن به جنس مخالف جرم .را به طرف می زدند) فرديت 

  .است 

که مادری فعال در داخل ايران و غير فعال در " مادر صغرا " يک روز 

  :او همشهری شوهرم بود ، به من گفت . تشکيالت عراق بود را ديدم



چندين بار از اينها . ی شوم وقتی که همسرت را می بينم به حال پسرم ناراحت م

 چطور می. در خواست کردم پسرم می خواهد ازدواج کند ولی قبول نمی کنند

. شود همه ازدواج می کنند ولی هيچ زنی پيدا نمی شود که با پسر من ازدواج کند

بعد شروع کرد به گريه کردن .  سال دارد برايش شديدا نگران هستم ٣۶او االن 

مدم دلم به آشود هرگز اينجا نمی   سازمان تبعيض قائل میو گفت اگر می دانستم

  . حال پسرم می سوزد 

به ليال سعادت که مسئول آن پايگاهی بود . به او گفتم با اينها صحبت خواهم کرد 

  . گفتم ه بودم ، جريان مادر صغرا راکه جديدًا به آنجا رفت

  گفت پسرش زن می خواهد برود بگيرد به ما چه ؟

  .ود بگيرد يعنی چه ؟ او که در بيرون تشکيالت نيست بر: گفتم 

  اگر داخل تشکيالت است پس چرا در خواست ازدواج نمی کند ؟: گفت 

  .مادرش که در خواست کرد البد با او صحبت کرده : گفتم 

  خواهد با زن زندگی کند ؟ مگر مادرش می: گفت 

  . کاری ندارد او را صدا کنيد جريان را بپرسيد :گفتم

، دوم )يعنی دخالت نکن ( کاری تو نيست اول اينکه اين مسايل جزء حيطه : ت گف

 . بنويسد که نياز به ازدواج دارد اينکه خودش بايد کتبًا

  
  ليال سعادت
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: کنم خجالت می کشد بخاطر همين مادرش بجای او می گويد  گفت  گفتم فکر می

  . حرف مادرش برای ما مالک نيست 

 را از من پيگيری کرد ، جريان صحبت با ليال سعادت را بعد مادر صغرا جريان

  .گوينددروغ می : مادر با بی اعتنائی گفت. م به او گفت

البته بايد بدانيم در خواست ازدواج بصورت کتبی نه تنها مشکلی را حل نمی کرد 

  :بلکه چماقی می شد که تا ابد بر سرش می کوبيدند يعنی اينکه 

  .، به فکر مبارزه و انقالب نيستیکر زن و زندگی هستیتو فرديت داری، تو به ف

رسم شد که ازدواج دسته جمعی راه می انداختند يعنی چندين زوج را با هم ها بعد

يکجا با خواندن يک خطبه عقد مسئله را حل و فصل می کردند که معموال بين 

  ".ازدواج گله ای" خودمان ميگفتيم 

 زوج يازدهقرار بود . ن حضور داشتمی گله ای مدر يکی از اين ازدواجها

  .ازدواج کنند 

وجه تمايز دامادها اين بود که لباس نظامی زيتونی بپوشند و برادر های ديگر 

وجه تمايز عروس ها اين بود که روسری . لباس نظامی خاکی رنگ به تن کنند 

  .نشوند!! زرشکی بپوشند ولی بقيه خواهرها روسری زيتونی بپوشند تا قاطی

يک طرف و عروسها ) آقايان ( ی وارد سالن شديم دامادها همراه با برادرها وقت

  . ندطرف ديگر نشست) خانم ها ( همراه با خواهرها 

عضو هيئت  يعنی محبوبه جمشيدی مسئول تشکيالتی اين عروسی های گله ای،

 ديد يک عروس کم ، از عروس ها و دامادها سرشماری کرد،اجرايی سازمان

   . داماد هستدوازده عروس يازده رایبيعنی  .است

 و اسم شوهرهايشان را پرسيد ها را بلند کرد يکی يکی عروسمحبوبه جمشيدی 

بعضی از . دبا انگشت داماد مورد نظر را نشان بدهو هر عروسی موظف بود که 

شناختند که کدام يکی شان است و  گشتند ، نمی عروسها دنبال طرف خودشان می

 يعنی اسم شوهر ،بعضی ها نيز اسم طرف مقابلشان. شدند  یباعث خنده حضار م
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ينده شان را فراموش کرده بودند چون بيچاره ها فقط چند وقت کوتاه همديگر را آ

  .ديده بودند و شناختی کافی به لحاظ ظاهر از همديگر نداشتند 

خالصه، برای حل اين معضل محبوبه جمشيدی مسئول اين سناريو، فکر بکری 

  : گفت واه حل جديدی کشف نمود کرد و ر

شد ديدند يک داماد عمل وقتی به اين ترتيب . هر عروس بيايد کنار داماد بنشيند 

  محبوبه جمشيدی گفت برادر اسم همسرت چيست ؟. اضافی است 

  گفت چرا در اين جا حضور ندارد ؟. او گفت همسرم فالنی است 

  چرا بايد اينجا باشد ؟: گفت 

  شما نيست ؟ مگر عروسی : گفت 

من يک بچه دارم ، با گفتن اين جمله کليه افراد حاضر ، خواهر محبوبه : گفت 

پس چرا لباس زيتونی : گفت جمشيدی محبوبه . در سالن با صدای بلند خنديدند

  پوشيدی ؟

  گفت مگر اشکالی دارد ؟

 پوشيدن لباس ابالغ نحوهو من در بغداد بودم : وقتی که جريان را فهميد ، گفت 

  .بنابراين او را از محل داماد ها اخراج کردند و به آخر سالن رفت . نشده بود 

در توضيح  او .جمعی خوانده شد توسط محبوبه جمشيدی يک خطبه عقد دست

  .ه شده استقبال برای تک تک شان خطبه عقد جداگانه خواند: گفت

روس ها و ع دامادها سپس .امضاء کردندو هر عروس و دامادی آمدند در آنجا 

گفت هيچ خطبه  يکی از عروس ها می. خودشان رفتندهای به پايگاه هر کدامشان 

  .عقدی قبال خوانده نشده است 

 ولی در ،ها بسيار خنده دار و مورد تمسخر بود اين نوع ازدواجبه ظاهر گرچه ا

را ها  باطن بسيار غم انگيز بود و برخورد ابزاری و خشک و بی معنی با انسان

از حيات سازمان هايی که در يک مرحله حساس  ولی ازدواج .دادنشان می 

ن هم خبری نبود و چه آاز ظاهر خنده دار بودن ، صورت گرفت مجاهدين خلق 



آن ازدواج های گروهی  و  بودغم انگيزظاهر و چه باطن ،همه اش مصيبت زا و 

  .بود" فروغ جاويدان " چند روز قبل از عمليات  و غير معمول

وقت نکردند  حتی هاکه صورت گرفت اکثر اين زن و شوهرزدواجهايی در اين ا

نها يا آبرای يکبار و برای هميشه با هم ديدار داشته باشند و در عمليات يکی از 

نها کشته شدند و بعضی ها که وقت کردند همديگر را ببينند فقط چند آهردوی 

  .يدندن هيچوقت همديگر را ندآساعت از شب بوده که ديگر بعد از 

يکی از دخترانی را که از پايگاه های پاکستان او را می شناختم و متاسفانه اسمش 

در " فروغ جاويدان " در روز نشست مسعود رجوی بعد از عمليات . يادم نيست

  : بعد گفت...و گفت آيا شوهرت زنده است؟قرارگاه اشرف مرا ديد 

از عمليات اطالع من  البته سه، چهار روز مانده بود به عمليات ازدواج کردم من 

به نداشتم و يک شب قبل از آنروزی که می بايست به عمليات برويم شوهرم را 

 من از از يازده شب تا شش صبح با هم بوديم و بعد با عجله .فرستادند خانه 

رفت و در عمليات کشته يا مفقود شد و حاال چهره همسرم از  خداحافظی کرد و

بغض گلوی او را . م چون حتی عکسی از او نيز ندارمذهنم رفته و فراموش کرد

  .فشرد و چشمش اشک آلود شد

  
  مجاهدين خلق در حال رفتن به عمليات فروغ جاويدان با کمک ارتش صدام حسين
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در کنار که لکه ننگ ديگری است بر پيشانی مسعود رجوی من اين مسئله بنظر 

ای نسل ما ارمغان شوم و  و برلکه های ننگ ديگری که برای خود آفريده است

  .همراه آورده استبه هديه  تلخ 

صورت گرفت بسيار سريع " فروغ جاويدان " ازدواجهايی که بعد از عمليات اما 

هدا به عقد يکديگر  الزم صورت گرفت و همسران شهایحداقل رعايت و بدون 

ل ، بدون اينکه حتی غم داغ از دست دادن همسر قبلی کمی تحليدر آورده شدند

رفته باشد و فرصتی داده شود ابتدا بر اثر گذشت زمان خون اين عزيزان خشک 

 . شده باشد و مصيبت از دست رفتنشان کمی التيام گرفته باشد 

بد نيست در .  روحی خوردندکودکان در اين شرايط ضربه های بسيار سنگين

  .اينجا خاطره ای هر چند تلخ را نقل کنم

 ـ ششسئولين ارشد سازمان بود که يک فرزند شمسی همسر حميد باطبی از م

چون . کشته شد" فروغ جاويدان " او در عمليات .  ساله به نام سعيد داشتهفت

وقت که با  مثًال هر. کردم هميشه با سعيد شوخی می ،من بودشمسی مسئول 

آن بچه از  ؟»ننه ات کجاست « شمسی کار داشتم ، به سعيد می گفتم بگو ببينم 

  .آمد و دوست داشت هميشه تکرار کنممن خوشش می اين سوال 

 که سعيد را ديدم فقط با او احوالپرسی اراولين ب ، مادرشجريان کشته شدن بعد از

  جان؟ چيه سعيد: کند ، گفتم  کردم و چيزی نگفتم ، ديدم مرا بربر نگاه می

او در حاليکه هنوز معنی مرگ را نمی فهميد و باور نداشت که مادرش ديگر 

نمی آيد، در حالی که خنده معنی داری ميکرد شوخی من با خودش را تکرار کرد 

و من با حسرت به اين بچه يتيم رجوی ساخته، خيره  ننه ات کجاست ؟: و گفت 

  .شده و چيزی نگفتم و بعد از آن ديگر هيچوقت سعيد با من حرف نزد



  
  سعيد فرزند شمسی 

ين افراد ، به فخری مسئول دفتر عباس بچه های بی مادر را تقسيم کرده بودند ب

. ساله پسر دکتر علی را داده بودندچهار رضا کوچولوی  )مسئول پايگاه(داوری 

فخری تنها چيزی که اصال نمی دانست مادربودن و يا حداقل نگهداری از يک 

چون اتاق فخری  ،شب ها. داشت بچه را نگهداری کند يا اصوال وقت ن بچه بود و

 پنجم ساختمان بود هر موقع که برای خوابيدن ميرفتم رضا دم و من در طبقه

  :مادرش را صدا ميزد و می گفت. درب آسانسور در حال گريه و ناله بود 

  .من مامان مريم خودمو می خوام

به فخری چندين بار گفتم شب اين بچه را در طبقه پنجم ول نکند ولی گوش او که 

 را در   نبود و باالخره يک روز دکتر علیدنبال رده و اين چيزها بود ، بدهکار

  :گفتمو پايگاه ديدم 

  .شود به شما توصيه ميکنم بچه ات را نجات دهی و بچه ات در پايگاه تنها ول می

می خواهم پيش پدر و مادرم در ايران بفرستم و خودم هر وقت از اينجا  :گفت 

 بچه ای هم بنام . کردرفتم بچه ام را دوباره تحويل خواهم گرفت و اين کار را هم

که به داده بودند ) ثريا ( به زهرا استاد حسن  هم بود که ) ساله ۵تقريبا  (فاضله 

اما بعد از مدتی پدر فاضله با يکی از زنان . عنوان مادر از او نگهداری کند 
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عضو سازمان که شوهر او هم در عمليات کشته شده بود، ازدواج کرد که مجددا 

  .ادر جديدی را بگيردفاضله مجبور شد م

از دست داده بودند " فروغ جاويدان"ليات در عم را  خودکودکانی که پدران

از دست داده بودند، چون مادر  وضعشان بهتر از کودکانی بود که مادرشان را

بخوبی از نگهداری بچه بر می آيد ولی پدر نمی توانست و اصوال سازمان اين 

بنابراين بچه ها را به .  خودش نگهداری کندفضا را به پدر نمی داد که از بچه

ر بودند در عرض يک ماه مادر خوانده می سپردند و بيشتر اوقات بچه ها مجبو

  .را مادر خطاب کنند  چندين کس

، مسعود بعد از چندی ين ازدواج های بی معنی و ابزاری،شگفتا که بعد از االبته 

به راه  ١٣۶٨هر ماه در مرا جريان طالق کشی و سه طالقه کردن رجوی 

  .شد مريم و خودششوهرها ، جز  و باعث جدايی دائم زن وانداخت 

روزی با . من بعد از ازدواج همچنان در پايگاه جاللزاده در بغداد مستقر بودم

يکی از همشهری هايم بنام معصومه عبداللهی با نام تشکيالتی  فاطمه که 

(  او دارای دو پسر .ردم، صحبت می کشوهرش رضا نام داشت و مشهدی بود

. ما با هم در حال غذا خوردن بوديم. و يک دختر بنام زهرا بود) امير و مسعود  

تا مرا . فاطمه زنی بسيار غرغری و حسود بود ولی با من رفتار خودمانی داشت

  ازدواج کردی؟: ديد گفت

ش همانکه می بينی در حال ريختن چای برای خود: کيه؟ گفتم: گفت. آره: گفتم

  .است

آيا تو  ديوانه بودی که با اين ازدواج کردی؟ فکر کردم باز . وای بر تو: گفت

مگر چه : حسادتش گل کرده، زياد به رويم نياوردم در حال لبخند زدن گفتم

بربری : گفتم: می دانی اينها از قوم متجاوز بربری هستند: اشکالی دارد؟ گفت

شوهر من هم مشهدی است ولی : تچرا؟ گف: گفتم: مگر مشهدی نيست: چيه؟ گفت

اينها از قوم مغول هستند و بسيار به حريم . مشهدی معمولی نه از قوم اينها
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. ديگران تجاوز می کنند بخاطر همين مشهدی ها به اين دسته می گويند بربری

. آنوقت از من ياد خواهی کرد. آنچنان دمار از روزگارت در بياورد، خواهی ديد

، مادامی که به من احترام می گذارد، به او احترام خواهم ببين فاطمه: گفتم 

تو را ذله خواهد : گفت. گذاشت، ولی وقتی حرمتم را شکست تالفی خواهم کرد

بهر حال اشتباه : گفت. تو مرا نمی شناسی: گفتم. کرد و از پس او برنخواهی آمد

. اديعنی حتی فاطمه به خودش زحمت گفتن يک تبريک کوچک را هم ند. کردی

خواهر، تو با بربری ها چه رابطه ای : در پايگاه هر کس مرا می ديد می گفت

  . داری؟ بعد می خنديدند

تو : به نام صديقه که اهل مشهد بود مرا ديد گفتافراد پايگاه يکبار ديگر يکی از 

رفتی با بربری ازدواج کردی؟ اينها آدم های ناجوری هستند، بعد با حالت شوخی 

. بعد قاه قاه خنديد.  البد می خواهی يک بچه بربری درست کنی:و تمسخر گفت

طاهره که پيش ما بود برگشت به من نگاه کرد و . من چيزی نگفتم فقط لبخند زدم

چرا دست از سرش بر نمی داريد؟ : بعد رو کرد به صديقه گفت! بيچاره: گفت

ی چگونه خوب او هم مثل بقيه ازدواج کرده ديگه، حاال از کجا می دانسته ک

اگر ) در سازمان ( اينجا . به حرف اينها گوش نده: است؟ بعد رو کرد به من گفت

من از . خواست اذيتت کند می توانی گزارش بنويسی، پدرش را در می آورند

  .صميم دل به تو تبريک می گويم

در پايگاه جاللزاده يک طبقه به ( يک روز وقتی که شوهرم به محل مسکونی 

ی و همراهانش اختصاص داشت و طبقه آخر نيز برای اعضای مادر مريم رجو

متاهل سازمان بود که هر چند وقت يکبار در اين اتاق ها يک شب همديگر را می 

واحد های اين طبقه هر کدام دارای دو اتاق ، يک حمام و دستشويی بود به . ديدند

نار می شنوم و من هميشه در گوشه و ک: آمد، گفتم) که به دو خانواده داده می شد

سرزنش می بينم که چرا با بربری ازدواج کردم، بگو ببينم جريان بربری يعنی 

زمانی که چنگيز به ايران حمله کرد، در . آره: چه؟ آيا راست می گويند؟ گفت
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جريان  . همين جا زاد و ولد انجام گرفت که طايفه ما از نژاد همان ها هستند

د، چون هميشه بين قوم ما با قوم تيموری بربری هم از زمان رضا شاه رايج ش

دعوا و جنگ بود و طايفه ما بيشتر به آنها حمله می کردند، رضا شاه تيموريان 

مشهد نگاه داشت و ) شرق ( را به جای ديگر کوچ داد ما را در قسمت خاور 

ولی از آنجاييکه طايفه ما باز هم با تيموری . االن بطور رسمی می گويند خاوری

ا داشتند رضا شاه از شدت غضب کلمه بربری را روی طايفه ما گذاشت و ها دعو

  .از همان موقع اين کلمه را بعنوان تحقير برای ما بکار می برند

حاال که جريان را فهميدی اگر از اول می دانستی با من ازدواج می کردی؟ گفتم 

ع نکنی من رفتار فعلی ات نيز زياد تعريف ندارد، ولی تا زمانيکه تو شرو. نه

گوش به اين حرف ها نخواهم داد و با تو بطور طبيعی و عادی رفتار خواهم 

  .کرد

در حاليکه فرزند اولم را شش ماهه آبستن بودم ، سازمان . بعد از مدتی حامله شدم

شوهرم را را برای عمل قلب به فرانسه فرستاد و  من همچنان در پايگاه جاللزاده 

ی درخواست کردم که  محل کارم را که دارای پله بود بعد از مدت. در بغداد بودم

  .و مرتب بخاطر باال و پايين رفتن از آن حالم بد می شد عوض کنند 

من در آنجا . مسئولم از جسارت من عصبانی شد و من را همانجا نگه داشتند

کارهای مختلف سبکتری کردم ولی در نهمين ماه حاملگی که بودم، عباس داوری 

برو پيش همسرت . اگر می خواهی ترا به پاريس بفرستيم: و گفتصدايم کرد 

 االن وضع بسيار بدی دارم سه هفته ديگر بچه بدنيا می آيد بگذاريد: گفتم. باش

 نمی شود، اگر می خواهی بروی همين االن بايد بعدًا: گفت. اين دوران بگذرد بعد

بنابراين : گفت. ت کنمنمی توانم با هواپيما مسافرجسمی گفتم با اين وضع . بروی

برای : چرا؟ گفت: گفتم. محل زندگی تو عوض می شود برو به پايگاه ازهدی

اگر مشکل بچه را می گويی، خوب شهيده : گفتم. اينکه ديگر اينجا جای تو نيست
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هم همينجا زايمان کرده، با گفتن اين جمله ) همسر مرتضی رفيعی، گوينده راديو( 

  !او با تو فرق دارد: و گفتعباس داوری سرم داد کشيد 

وسائلم را بستم و به طرف . من بدون اينکه چيزی بگويم از اتاقش بيرون رفتم

نمی دانستم چه خبر شده، که بعدًا فهميدم شوهرم در فرانسه . ازهدی راه افتادم

دچار حالت روانی شديد شده بود و می خواستند با فرستادن من از آنجا به پاريس 

ص شوند و هم از شر من که حاال می بايست بچه ای را تر و هم از شر او خال

  .خشک کنم و به کار يا بيگاری نمی رسيدم

پايگاه ازهدی قبًال آتش گرفته بود تمام در و ديوار و موکت آن دودی بود و همه 

دو هفته بعد شوهرم از فرانسه . را من با همان وضعيت تميز کردم و مستقر شدم

د از بازگشت از فرانسه به لحاظ روانی حالت غير نرمال وی بع. به عراق آمد 

اما بعد از چهار . بدنيا آمد) پسر ـ جاويد ( داشت و يک هفته بعد از آمدنش بچه ام 

روز، قسمت مری و ريه اش را در بيمارستان قلب بغداد جراحی کردند و شش 

  .روز بعد فوت کرد

ود نشان نداد و برايش مثل از فوت کردن بچه، شوهرم کوچکترين ناراحتی از خ

. اين بود که هيچ اتفاقی نيفتاده است و اين مسئله قلب سوخته مرا بدرد می آورد

البته اين يک موضوع فراگير در سازمان بود و حجم و روند کارهای احاله شده 

از طرف سازمان به افراد طوری بود که اجازه نمی داد اعضای سازمان به 

ر چند اين موضوع زياد شامل حال شوهرم نمی شد، ه.مسائل عاطفی فکر کنند

  .زيرا سازمان به دليل وضعيتش فشار کمتری به وی می آورد

من در اين مقطع بمدت چند ماه دچار مريضی فراموشی شده بودم ولی به کسی 

 .نمی گفتم، چون برايشان مهم نبود

 چند ماه که بر بچه ام را بدون اطالع من در قبرستان ابوغريب دفن کردند، بعد از

  :سر قبرش رفتم، ديدم به زبان عربی نوشته بودند

  جاقيد: اسم
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  محمد علی: اسم پدر

من شديدًا اعتراض کردم و به من قول دادند که تغيير دهند نمی دانم اينکار را 

چون در رمادی که بودم هيچوقت نتوانستم برای بار آخر به آنجا . کردند يا نه

  .بروم

از برخوردهای ناجور و آزارهای لفظی شوهرم به تنگ آمده  کهمن بعد از مدتی 

نامه ای برای عباس داوری نوشتم و جريان را شرح دادم و گفتم که اگر به ، بودم 

چون نمی خواستند مشکلی بر . همين منوال پيش برود از او جدا خواهم شد

ی دست مشکالت افزوده شود با او چندين بار برخورد کردند و باالخره تا حدود

  .از رفتار ناهنجارش برداشت

با خود عهد . مدپسرم بهنام بدنيا آ)  ١٩٩٠ اوت ( ١٣۶٩ مرداد يک سال بعد در

اجازه نخواهم داد به اين بچه کرده بودم و به همه هم گفته بودم که به هيچکسی 

همه وجود گزندی وارد کند، نه سازمان و نه شوهرم و نه افراد ديگر و تا حاال با 

  .ريها به قول خودم وفا کردمگرفتا
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  جنگ خليج فارس و رفتن به قرارگاه اشرف در شهر خالص
 

  

چند روز قبل از جنگ خليج فارس، مرا به  ) ١٣۶٩زمستان  ( ١٩٩١در ژانويه 

در اين هنگام بهنام پنج . قرارگاه اشرف انتقال دادند و در بخش اسکان مستقر شدم

حداقل وسائل خودتان را : سئولين سازمان آمد و گفتيک شب يکی از م. ماهه بود

روز که شد گفتند . در ساکی بريزيد و آماده باشيد احتماًال جنگ شروع خواهد شد

 متر و سهکنار ساختمان ما يک گودال به طول تقريبا . همه داخل سنگر شويد

ی گل چند تا پتو رو.  ارتفاع تقريبًا يک متر کنده شده بوديک و نيم متر وعرض 

در اين موقع بهنام خواب بود و . خيس انداختند و ما به زحمت توی گودال رفتيم

او را داخل پتوی کوچکی پيچيده بودم و ساک تقريبًا بزرگ با کليه وسائل الزم را 

نفری بوديم که اکثر آنها مادرهای ه  ُن ،هشتحدود . با خودم داخل سنگر بردم

. وان را که متاسفانه اسمشان يادم رفته، آوردندُمسن بودند، چند دقيقه بعد دو زن ج

ه آنها يک نوزاد در بغل داشتند و يکی از آنها چهار روز و ديگری ُنهر دوی 

بنابراين سرازير شدن در داخل .  روش سزارين زايمان کرده بودندروز بود که به

هر ترتيبی شده آنها به کمک ديگران داخل ه ب. گودال برايشان غير ممکن بود

گودال شدند و يکی از آنها را که چهار روز زايمان کرده بود از زمانی که در 

، بی رمق  و در حالت عادیرنگ زرد گونه ای داشت. کرکوک بودم می شناختم

در آن روز حالش بسيار وخيم . و مريض احوال بود فکر ميکنم کم خونی داشت

. وش غيرقابل باور داشتبهنام اصوًال جنب و ج. پس از مدتی بهنام بيدار شد. بود

وقتی که پانزده روزه بود او را هر جای تخت می گذاشتم خودش را روی زمين 

دو ماهه بود وقتی که پتو روی زمين پهن می . می کشيد و به ته تخت می رسيد

شد و  کردم و او را روی آن می گذاشتم تا بازی کند از حدود خودش خارج می

 که بود سينه خيز مسافت زيادی را طی می روی زمين می غلطيد و چهار ماهه
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کرد، بنابراين با اين وصف وقتی که پنج ماهه بود داشتن او در بغل کار بسيار 

کرد به تکان های شديد خوردن و  به محض بيدار شدن شروع .سختی بود

خواست او را روی زمين بگذارم، ولی چون نمی شد، بی تابی می کرد به هر مي

. شتم ِگلهای ديوار سنگر را می کند و وارد دهانش می کردطرف که نگهش می دا

فهيمه کرباليی هم که يک بچه بيست روزه و . همان چند لحظه اول کالفه ام کرد

يک بچه زير دو سال داشت وارد سنگر شده بود، ولی بخاطر ترس از آنها دهنش 

 . مهر و موم شده بود و فقط نگران بود

دند، ناله می کردند و آنکه بچه چهار روزه داشت که سزارينی بوهم دو زن ديگر 

من زنی به اسم جميله را که مسئول آنجا بود . حالش شروع کرد به وخيم تر شدن

چند بار صدا . کسی جرًات نمی کرد چيزی بگويد و اعتراض کند. صدا زدم

  تا کی بايد اينجا بمانيم؟ : چه خبره؟ گفتم: کردم، جميله گفت

تو اصًال چرا بچه ات که بزرگ است و : شد و ضمنًا گفتتا هر وقت که : گفت

  همچنين فهيمه، چرا به شيرخوارگاه نداديد؟

اين شير را : گفت. من به بچه ام شير می دهم نمی توانم از خودم جدا کنم: گفتم

به او گفتم که به يکباره نمی شود بچه را از . خودمان هم می توانيم به او بدهيم

نمی : گفت. د من آنجا باشم که بتدريج اين کار را انجام بدهمباي. شير مادر گرفت

صدايش زدم، اعتنايی . بعد از نيم ساعتی برگشت. شود و راهش را گرفت و رفت

با حالت دادکشيدن و با صدای بلند او را صدا کردم، برگشت به طرف من . نکرد

  چه می خواهی؟: و گفت

چون تحرک اين بچه زياد است و ِگل می گفتم نمی توانم بچه ام را اينجا نگه دارم 

. گفت تو و فهيمه با هم خارج شويد و آن دو زن جوان را نيز خارج کرد. خورد

  . من و فهيمه را در محلی که قبًال پانسيون بود منتقل کردند

من می ترسيدم حتی من يک کلمه حرف بزنم چه برسد به : فهيمه مرتب می گفت

  .شد تو گفتیاينکه سرش داد بکشم، چه خوب 



  39

يک گوشه ای را من و يک . در آنجا ما را در يک سالن بسيار بزرگی جا دادند

سالن بسيار سرد بود نه شوفاژ، نه بخاری و . گوشه ديگر را فهيمه انتخاب کرد

تمام شيشه های پنجره . ولی چون آب بود من راضی بودم. غيره، هيچ چيز نبود

روزها در آنجا می مانديم و شب ها . ه بودندها را با کيسه زباله سياه رنگ پوشاند

به سنگر های ساخته شده که تقريبًا دو متر در يک متر و نيم، يا کمی بيشتر بود، 

رفتن به سنگر برايم بسيار سخت بود چون می بايست پتو و بالشت . می رفتيم

آن هم خودم و بچه به اضافه ساک و همچنين خود بچه را به يکباره منتقل کنم، 

اگر کمک نمی کنيد :  چه می گفتمهر. سيری که بسيار تاريک و وحشتناک بودم

الاقل يک شمعی يا چراغ قوه ای بياوريد تا ما راه را ببينيم ولی از آن امتناع می 

بارها شده بود که من از پسری به نام ساسان که آنجا بود، خواهش کنم تا . کردند

ت اينکار را بکند ولی از روی ساسان اجازه نداش. چراغ قوه جلويم بگيرد

چراغ قوه را در او بيفتم و بچه آسيب ببيند، من دلسوزی فردی می ترسيد مبادا 

بارها شد که اين مسير را به صورت حدس و گمان طی . مسير راه من می گرفت

  .کنم

در اين زمان بسياری از مادرهای پير و جوان همراه بچه هايشان، آنهايی که 

 بچه ها را به سازمان بسپارند، در قرارگاه و در محل اسکان حاضر نشده بودند

اسکان بسيار سرد بود و نه برق داشت و . وضع آنها بسيار بد بود. پخش بودند

 خالصه برای آنها. بسياری موارد آب نبود، غذا يا نبود و يا به اندازه کافی نبود

 بتوانند بخاطر نبود شرايط طاقت فرسايی به طور عمد فراهم کرده بودند تا اينکه

امکانات تسليم شان کنند که بچه هايشان را به سازمان بدهند و خودشان به کار 

  .مشغول شوند و نهايتًا در سازمان ماندگار شوند

من و . بعد از مدتی ما را در جای ديگری که همه بچه ها آنجا بودند منتقل کردند

بستند و گفتند نبايد از اتاق فهيمه را سه روز در يک اتاق جا دادند و درب را 

اتاق از طرف ديگر به توالت راه داشت و خوب بسته نمی شد در . خارج شويد
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بعد از سه روز ديديم که سر و . س بودان برق هم نداشتيم و فقط يک فانواين مي

وقتی که بيرون رفتيم ديديم همه در حياط هستند بدون . صدايی از بيرون می آيد

وقتی بچه هايمان را در روشنايی آورديم صورت هر .  بدهنداينکه به ما اطالع

البته ما می . سه تايشان پر از نيش زدگی پشه بود مثل مريضی آبله مرغان

. دانستيم که پشه زياد دارد هر کاری که می کرديم نمی توانستيم مهارش بکنيم 

  .پشه ها از درب توالت وارد اتاق می شدند

به سرعت بچه را در پتو می . ژير بيدار می شديمشب ها چندين بار از صدای آ

بچه ها در . پيچانديم به طرف سنگرهای کوچک از پيش ساخته شده می رفتيم

دست مربی های بی صالحيت بودند و هر کس بنا به اخالق فردی خويش با بچه 

به بچه های شيرخوارگاه اصًال رسيدگی خاص نمی شد و . ها رفتار می کرد

 گوشه ای نشستن و  درندوهگينگرفته تا ابچه ها از گريه کردن خالصه ناراحتی 

به فکر پدر و مادر و خانواده فرو رفتن و تا بعضی اوقات جست و خيز های 

  .الکی و بی معنی شان ، حکايتها داشت و محشری برپا بود

يک روز گفتند مادر ها می توانند . پس از چندی بچه ها را به بغداد منتقل کردند

بچه ها در يکی از پايگاه های نزديک . اد برای ديدار فرزندانشان بروندبه بغد

می . جالل زاده در طبقات مختلف ، بدون برق و وسيله گرمايی بسر می بردند

خواستند از اين طريق مادرها وضعيت بچه هايشان را از نزديک ببينند و به 

چون رجوی خواب . خواست سازمان مبنی بر اعزام کودکان به خارج تن در دهند

  .گرفتن بچه ها و نابودی خانواده ها را ديده بود

در اين وقت من به مسئول آنجا گفتم می خواهم به بغداد بروم، هم همسرم را ببينم 

من هم ساکم را برداشتم و بچه را در بغلم گرفتم . گفت باشد. و هم او بچه را ببيند

و به طرف بغداد حرکت و مسافت زيادی را طی کردم تا به اتوبوس رسيدم 

 چرا آمدی؟: گفت. در پايگاه جالل زاده ، شوهرم را ديدم. کرديم
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االن موقع جنگ است : گفت . فکر کردم شايد دلت برای بچه تنگ شده باشد: گفتم

البته بر اثر نشستهای زياد اينها را به . کسی وقت فکر کردن به بچه را ندارد

الت بی عاطفگی شوهرم هم مزيد بر اينگونه شستشوی مغزی کرده بودند و ح

  .علت شده بود

بچه را . برو به مسئول آنجا بگو: گفت. گفتم باالخره امشب را بايد جايی بسر ببرم

پيش مسئول آنجا . از من گرفت و گفت برو وقتی جايت معلوم شد بيا بچه را بگير

پايگاه ليال سعادت خواست که به . بايد با ليال سعادت صحبت کنيم: گفت. رفتم

تو چرا آمدی؟ مگر . ليال سعادت به من گفت. ازهدی که خودش آنجا بود بروم

: گفت. فکر کردم شايد شوهرم هوای ديدار بچه را دارد: اينجا بچه داشتی؟ گفتم

شما نبايد چنين چيزی بگوييد چون از مسئول آنجا : برگرد به قرارگاه، گفتم

  .می مانم فردا با بقيه می رومموافقتش را گرفتم و آمدم، بنابراين اينجا 

به جاللزاده رفتم، بچه تو بغل . برو اگر جايی برايت پيدا شد همانجا بمان: گفت

چه . بتول، بهنام خيلی درشت و سرحال است: فاطمه گفت. فاطمه دامغانی بود

فقط شير مادر ، شير . هيچ چيز: چيزی برای خوراکش به او می دهی؟ گفتم

وقتی که تو رفتی بچه ات يکريز : گفت. ميوه، اگر باشدخشک با مقدار کمی آب 

بيتابی اش از : گفتم. من نمی دانستم چکار کنم، شير هم نمی خورد. بيتابی می کرد

گرسنگی نيست بلکه بايد لباسش را کم ميکردی چون گرمش شده، ولی مگر اين 

  بچه دست پدرش نبود؟ 

ن ضمن تشکر کردن از او بچه م. من چند دقيقه بغل کردم ولی پدرش نيامد: گفت

وقتی که به آنجا رسيدم يک . را گرفتم و به طرف پايگاه مورد نظر راه افتادم

يک بخاری برقی بود . آنجا بسيار شلوغ بود، برق هم نداشت. جايی را نشانم دادند

تفاده می کردند که بعدًا يک که از نور سرخ شدن بخاری برای روشنايی اس

احوالپرسی کردم، با او . چشمم به طاهره افتادناگهان . دندس کوچکی نيز آورفانو

بعد از از : گفتم. طاهره همسر حميد جاللزاده بود که يک پسر به نام وحيد داشت



کی : گفتم. آره ديگه: دست دادن همسرت، شنيدم دوباره ازدواج کردی، گفت

  است؟ 

م ديدم مهدی وقتی سرم را برگرداند!. اين: با اشاره دست نشانم داد و گفت

را از زمان منطقه کردستان ) فرمانده فتح اهللا ( مهدی افتخاری  .افتخاری است

می شناختم که مسئول " ناصر " و برای بعضی ها " قاسم " عراق با اسم مستعار 

 و مريم قجر ازدواج مسعود رجوی( انقالب ايدئولوژيک سازمان نشست های 

 .بود) عضدانلو 

  

  
  )انده فتح اهللا فرم( مهدی افتخاری 

اين فرمانده که برای خودش يلی بود ولی در اينجا در گوشه ای مثل يک آدم از 

خيلی دوست داشتم . کارافتاده نشسته بود و مات و مبهوت به اطراف نگاه می کرد

بعد که من و . با او احوالپرسی کنم ولی فکر کردم شايد مرا از ياد برده است

  42
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 او نگاه کردم، ديدم با يک لبخند قشنگی روحم را طاهره می خنديديم برگشتم به

  .نوازش داد و من با خجالت به او يک سالم کوچکی کردم

طاهره هم مثل من رده تشکيالتی را نمی پذيرفت و بصورت هوادار کار می کرد 

طاهره تو هيچ رده تشکيالتی : به آرامی به او گفتم. چون اصًال قبولشان نداشت

با گفتن اين .  شوهر می کنی همه افراد باالی سازمان هستندنداری ولی هر بار که

جمله طاهره با قهقهه شروع به خنديدن کرد و حرفهايم را به کنار دستی اش 

اين بيچاره را می گويی فرد باالی : منتقل کرد، با اشاره به افتخاری گفت

ه حرف طاهر. سازمان؟ او را خانه نشين کرده اند، او هم مثل من و تو است

، حتی نزديکانش را نمی در هيچکسچرا رجوی ق: باورم نمی شد و با خودم گفتم

  .داند

ولی هيچوقت . شب در آنجا در تاريکی و سرما بسر بردم که بعدًا شوهرم نيز آمد

مثل . نديدم که بچه را بغل کند و نازش کند، حتی به من هم هيچ توجهی نداشت

تو را چه می : گفتم. شده بودممجسمه سرد و بی روح بود و من دچار شوک 

برو ولی تو آرزوی : گفتم. شود؟ گفت می خواهم بروم چون در آنجا کار است

چون کار زياد است، مشغول می ! نه از ياد برده بودم: ديدن بچه را نداشتی؟ گفت

  . شوم، من بجز نگاه کردن چيزی برای گفتن نداشتم

آنجا بود و مادرهايی ) مان عضو هيئت اجرايی ساز( روز که شد محسن رضايی 

بودند که شرايط مهيا کردن فرستادن کودکانشان به خارج از عراق بودند، و 

بعضی ها نيز مرّدد بودند و همچنين نگران، بعضی ها می گفتند که اصًال بچه را 

  . به سازمان نخواهند داد

يون در يک گوشه ای ديدم که شهيده همسر مرتضی رفيعی گوينده راديو و تلويز

کردنش می ! مجاهدين ، دخترش مريم که بچه دو سال و نيمه بود در حال توجيه

آره ديگه پس : تو بچه ات را به سازمان می دهی؟ گفت: نزديک رفتم، گفتم. باشد

: آيا به آنها اعتماد داری؟ گفت: چکار کنم، خودم که نمی توانم نگهش دارم، گفتم



.  است بعد از جنگ بچه ها را برگردانندالبته، سازمان که دروغ نمی گويد، قرار

: گفت. کسی چه می داند؟ اگر من به جای تو بودم اين کار را نمی کردم: گفتم

اگر قرار است . من بچه ام را به احدی نخواهم داد: بهنام را چکار می کنی؟ گفتم

اين را بخاطر عدم اعتماد به سازمان می . ( بمباران شود بگذار همه با هم بميريم

  ) گفتم

برادر حبيب، البته به حالت يواش و درگوشی، آيا : رفتم پيش محسن رضايی، گفتم

بعد از جنگ بچه هايمان را بر می گردانيد؟ محسن رضايی کمی اطرافش را نگاه 

: گفتم. نه ، تو چرا نگران هستی؟ تو که بچه ات پيش خودت است: کرد و گفت

  .خواستم بدانم

  . قرارگاه شدمبعد از آن همراه بقيه راهی

  
  )رئيس زندان های مجاهدين خلق در عراق  ( محسن رضايی 
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  بعد از جنگ خليج فارس، در قرارگاه  اشرف

  
بعد از پايان جنگ خليج فارس که بهنام داخل هفت ماهگی رفته بود،  سازمان هر 

  .سه خانواده را داخل ساختمانی در اسکان جای داد

خانم متولی . او همشهری من بود. ولی جاللی بوديکی از هم اتاقی هايم فهيمه مت

بسيار خسته و عصبی و ناراحت بود چون دخترش را از او گرفته بودند و او از 

اصًال به اين بچه . يک پسر يکساله داشت به نام حميد. دوری اش دق می کرد

رسيدگی نمی کرد، او را به موقع غذا و شير نمی داد، به موقع نمی شست، تمام 

له ران بچه تاول های باقی مانده شيرخوارگاه زمان جنگ را داشت و عفونی کشا

متولی جاللی با حالت پريشانی يک جا بند نمی شد و مرتب با حرکاتش . شده بود

بچه از . بی تابی می کرد و من هميشه به او می گفتم که مواظب بچه ات باش

از ترس سازمان  يا هر جالب اينکه اين خانم . شدت ناراحتی مرتب ناله می کرد

دليلی ديگری حتی يک کلمه از ناراحتی اش را به ديگران نمی گفت و با سکوتش 

  .حالت اضطراب و روان پريشی عجيبی پيدا کرده بود

وقتی که اتاقم را آماده کردم، سازمان چند روز بعد گفت وسائلت را جمع کن، 

 اينقدر اذيت می کنيد؟ چرا: گفتم. جايت عوض شده، بايد به اسکان ديگری بروی

. من توانايی اين همه جابجايی پشت سر هم با وجود بچه شيرخواره را ندارم

  .بنابراين وسائلم را جمع کردم و به ساختمان جديد رفتم. همين که هست: گفتند

او اهل مازندران بود . در آن ساختمان من بودم و صنم با دختر يکسال و نيمه اش

صنم رفتار ) . مادر سميرا و مسعود (  کنم به نام نسرين و زنی ديگر بود فکر می

از جنگ و دعوای قرارگاه در بغداد بودم من هم چون . نسبتًا خوبی با من داشت

 می تحميل جنگ و دعوايی که سازمان در نشست ها بر افراد .اطالعی نداشتم

زی که چي. همچنان در بی خبری، کمال احترام و محبت را به آنها می کردم، کرد
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خيلی تعجبم را برانگيخت و تا آن موقع به اين شکل باز نديده بودم، فحاشی آن هم 

  .گاهی با کلمات بد همراه بود که شنيده می شد

يک روز به ما گفتند که به انباری برويد و مقداری لباس هست و برای بچه ها و 

 بچه ها و وقتی که به آنجا رفتم بسياری از لباس. خودتان کمی لباس برداريد

بزرگساالن، کهنه و نو را ديدم و خيلی تعجب کردم چون انتظارش را نداشتم، و 

هر لباسی که بر می داشتم به صاحب آن فکر می کردم، خصوصًا لباس بچه را، 

  االن صاحب اين لباس کجاست و چه باليی بر سرش آمده است؟: با خودم می گفتم

  

ی بايست راه طوالنی را طی می برای ناهار و شام، هر روز يک نفرمان م

. کرديم و آنرا به ساختمان مسکونی مان منتقل می کرديم و بسيار خسته کننده بود

وقتی که نوبت من می رسيد از صنم می خواستم که از بهنام نگهداری کند چون 

وقتی که بر می گشتم می ديدم که صنم به . با بچه نمی شد اينکار را انجام داد

  .ه بچه بيچاره ام توجهی نداشته استتحريک نسرين ب

اين خرگوش همه جای ساختمان را . نسرين يک خرگوش آورده بود در ساختمان

من از ترس نمی توانستم بهنام را روی زمين بگذارم . به کثافت آلوده کرده بود

هر چه . چون او کثافت های خرگوش را پيدا می کرد و در دهانش می گذاشت

  .  بدهکار نبوداعتراض می کردم گوشش

تا اينکه يک روز پيش الهه، مسئول آنجا رفتم و جريان را گفتم، او از اين کار 

خرگوش را بايد بيرون ببرد و هيچوقت نبايد : نسرين عصبانی شد و فورًا گفت که

اين امر باعث شد که نسرين کينه بيشتری از من به دل . داخل ساختمان بياورد

نکته ديگر اينکه کاری که اين فرد می کرد به . زدبگيرد و به تحريک صنم بپردا

هال و : بچه اش کهنه نمی گرفت و بچه تمام قسمت های عمومی از جمله

آشپزخانه و غيره را کثيف می کرد و نسرين حتی به خودش زحمت تميز کردن 
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چندين بار به او اعتراض کردم و او از . واقعًا کالفه شده بودم. آن را نمی داد

  .ه مبادا دوباره شکايتش را بکنم کمی رعايت می کردترس اينک

( برويم فالن ساختمان، در آنجا کسانی که از اينجا رفته اند : يک روز صنم گفت

، چيزهايی خوبی مثل دوربين و غيره جا گذاشته اند، )ز سازمان بيرون رفته اند ا

  آيا مسئولين چيزی نمی گويند؟: گفتم. برويم برداريم

سه نفری با نسرين . مسئولين، خودشان بيشتر از اين کارها می کنندگفت گور پدر 

ـ همسر دکتر يحيی دندانپزشک ( در راه دکتر فهيمه را ديدم . و صنم راه افتاديم

جلو رفتم با خوشحالی با او احوالپرسی کردم، تا برگشتم ديدم )  حسين فرصت

  .صنم و نسرين بدون اعتنا از کنارش رد شدند

موهايش از طرف چپ سرش به طرف راست . حالت طبيعی نداشتدکتر فهيمه 

کشيده شده بود و روسری اش به صورت غير معمولی بر خالف ساير زنان 

بعد خداحافظی . بهنام را از من گرفت و نوازش کرد. سازمان وسط سرش بود

  :پيش صنم و نسرين رفتم، گفتم. کرديم

  آيا اين دکتر را نمی شناسيد؟

. مگر نمی بينی چه وضعی داشت؟ بريده است . و سرش بريزمخاک ت: صنم گفت

  .تو سرش بخورد ، پدر سگ: گفت. اين حرف را نزن او دکتر خوبی است: گفتم

من از اين بددهنی صنم و افراد ديگر و بدرفتاری نسرين دچار شوک و گيجی 

نتقدين بعدًا فهميدم همه اينها به هنگام نشست ها از دهان مسئولين به م. شده بودم

  .گفته می شود و حاال هم مثل نقل و نبات بين افراد پايين مصرف می شود

من مختصر اسباب بازی . به هر حال به طرف ساختمان مورد نظر راه افتاديم

بتول، : تا اينکه صنم گفت. برای بهنام برداشتم و تمايلی به جستجوی زياد نداشتم

رين درب اتاق را باز می کنيم و من و نس! بيا اينجا بمان، اطراف را نگاه کن

. هيچ چيز با ارزشی در اينجا وجود ندارد. من گفتم ولش کنيد. داخل می شويم

باالخره رفتند و دو ساک را بيرون آوردند و به همديگر . ولی آنها اصرار داشتند
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برويم : چه چيزهايی تويش هست؟ صنم گفت: گفتم. نگاه می کردند و می خنديدند

چون . آنها سريعتر از من جلو زدند. من چيزی نگفتم. باز می کنيمخانه درش را 

وقتی که به خانه رسيدم، ديدم که . بچه در بغلم بود، من عقب تر از آنها راه افتادم

چه چيزی تويش : به صنم گفتم. هر دو ساک خالی شده و توی هال افتاده است

ر به ساک نياز داری اگ. بود؟ گفت چيزی نبود، همه اش لباس و خرت و پرت بود

من : من نگاه معنی داری  به هردوی آنها کردم و گفتم. می توانی آنها را برداری 

  .بعد به طرف اتاقم رفتم. به ساک نياز ندارم

 فروپاشیيک روز سه نفری در مورد برخورد سازمان مجاهدين در مورد 

  :صنم گفت. خانواده ها صحبت می کرديم

ان بچه ات را بگيرد يا همسرت را، کداميک را بتول، اگر قرار باشد سازم

  انتخاب می کنی؟

 بچه نياز به نگهداری کردن دارد، بچه ،گفتم اين ديگر سؤال کردن دارد؟ خوب

  بيچاره بجز مادر چه سرپناهی می تواند داشته باشد؟ 

را بده و در عوض شوهرت من مثل تو فکر نمی کنم، اگر بگويند که بچه : گفت

ن همين کار را خواهم کرد ولی نمی گذارم سازمان يا هر کس ديگر ، مرا نگهدار

دخترت را . گفتم حرف های عجيبی می زنی. يک تار از موی سر همسرم کم کند

گفت باشد، من شوهرم را بيشتر از بچه ام دوست . نگاه کن، چقدر معصوم است

  .دارم

اما بعد ها متوجه . دمفداکار و مادر بی تفاوت می دي! اين اولين باری بود که عيال

شدم که در سلسله طالق های اجباری که سازمان راه انداخته بود، صنم احساس 

می کرد که بزودی همسر خود را از دست خواهد داد و به همين دليل سؤالی که 

  .در باال اشاره کردم ، از من می پرسيد

 خانه به خانه، يعنی همان) علی معماری ( يک شب شوهر من و شوهر نسرين 

شوهرم شروع کرد با گرمی با نسرين احوالپرسی کردن و من هم . مسکونی آمدند
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وقتی که نسرين رفت به شوهرم گفتم که . با شوهرش احوالپرسی مختصری کردم

در همين حال . اين زن روزگار مرا سياه کرده، دوست ندارم با او گرم بگيری

 سال ُنه هشت،حدود و ) سميرا ( دخترش که چهره قشنگ و معصومی داشت 

خاله، مادرم : مواد خوراکی ای که مادرش درست کرده بود، آورد و گفت. داشت

من می دانستم که همه اين ظاهر سازی ها بخاطر . اين را برای شما فرستاده است

نگاه مردد به . حضور همسرانمان، خصوصًا خودنمايی اش پيش شوهرم است

سميرا مادرت مرا خيلی : گفتم. را ببوسمسميرا کردم و دوست داشتم چهره خوبش 

اين را به . اذيت می کند اين خوراکی را بخاطر اينکه در دست تو است می گيرم

  .من هم ظرف را گرفتم. باشد: گفت . مادرت بگو

کشيک : يک شب يک زن که از مسئولين سازمان در آن قسمت بود، آمد و گفت

تان يکی را بگوييد که گشت خود. گشت شبانه امشب نوبت ساختمان شما است

  .امشب را بدهد

نسرين . من گشت نمی دهم و بچه ام را تنها نخواهم گذاشت. بمن چه: صنم گفت

سميرا پيش من است از عهده نگهداری مسعود بر نمی آيد بنابراين بتول، : گفت

نگهداری بهنام : گفتم.  می رويمما می شود،امشب تو برو تا نوبت بعدی که نوبت 

من خودم بچه دارم، حوصله بچه ديگری را ندارم، :  باشد؟ صنم گفتبا کی

. وانگهی بچه ات کوچک است ممکن است بيدار شود و بچه ام را بيدار کند

کمی نگاهش کردم، مشکوک بودم، می ترسيدم . من نگه می دارم: نسرين گفت

مه اين ه. بطور کلی به او اعتماد نداشتم. اين زن بدجنس کار ناجوری انجام دهد

  :گفت. چيزها را در نگاهم خواند و فهميد

بنابراين خصوصيات . ، من بهنام را مثل بچه ام نگه خواهم داشتباور کن بتول

  .بهنام را گفتم و يک شيشه شير پيشش گذاشته و برای کشيک رفتم

من او را .  ساله بودبيست و دوکشيک من همراه با يک زن جوان جنوبی تقريبًا 

روزی که وارد پايگاه شده بود هفت ماهه . بغداد بودم، می شناختمزمانی که در 
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بر اثر سختی راه و فشار کار روی او در پايگاه، بچه اش وقتی بدنيا . حامله بود

آمد مريضی باد فتق داشت و کار اين نوزاد به عمل جراحی کشيده شده بود و اسم 

اسمش را بخاطر ندارم، آن اين خانم که متاسفانه . اين بچه را مسعود گذاشته بود

آره چطور : تو بچه ات پيشت است؟ گفتم: گفت. شب خيلی پريشان و غمگين بود

. بچه ام هم اکنون چه می کند؟ آخر او فقط هشت ماه دارد! خدای من: مگه؟ گفت

از من گرفتند و خودشان نگه می دارند و مرا وادار : بچه ات کجاست؟ گفت: گفتم

: گفتم. آخر من می خواهم از بچه ام نگهداری کنم. را بکنممی کنند که اين کارها 

جرأتش را ندارم : گفت. خوب، به آنها بگو و مثل ما بچه را بگير و به آنها نده

  .چون فحش می دهند و داد می کشند

اين مقطع همزمان بود با زمانيکه سازمان به بهانه جنگ کودکان را از پدر و 

مسعود رجوی وجود بچه .  از عراق می فرستادمادر ها جدا می کرد و به خارج

ها را مانعی برای پيشبرد طالق های اجباری می دانست، زيرا زن ها و شوهر 

ها می توانستند به بهانه ديدن فرزندان شان يکديگر را مالقات کنند و روابط 

عاطفی شان ادامه پيدا کند،  و اين موضوعی بود که سازمان نمی خواست ادامه 

  .دپيدا کن

هرکس هم که جلوی اين کار سازمان می ايستاد و خواستار مراقبت از بچه اش 

می شد، مورد غضب قرار می گرفت و مسئوليت های دون پايه به وی محول می 

شد و به قول معروف تحت برخورد تشکيالتی قرار می گرفت، شرايط من هم در 

  . اين مقطع به همين شکل بود

اگر از پس اين مسائل بر نمی : وان جنوبی  گفتمدر هر صورت من به اين زن ج

  .آيی که تا اين حد جلوی سازمان بايستی ، پس همين وضعيت را قبول کن

بعد او من را نسبت به منطقه ای که بايد نگهبانی می دادم توجيه کرد و گفت اگر 

  .ديدی کسی در اين منطقه ترّدد می کند به من بگو
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ند؟ اگر کسی هم باشد ، البد يکی از بچه هاست گفتم مگر قرار است کسی تردد ک

خيلی ها . نمی دانی اينجا چه اتفاقاتی می افتد. تو در بغداد بودی: گفت. ديگر

  .ممکن است برای فرار گذرشان اينطرف بيفتد. ناراضی هستند

خدا نکند چون تاريک است من می : اگر تو ببينی چی کار می کنی؟ گفت: گفتم

پس به طرف روشنايی : گفتم!  نباشد، يکی از عراقی ها باشدشايد خودمانی. ترسم

  . چون اينجا احدی نيست، تاريک است و وضعيت خطرناکی است. برويم

خالصه يک ساعت نگهبانی گذشت . به هر حال اگر ديديم بايد اطالع بدهيم: گفت

  .خدا را شکر ، کسی جلوی ما ظاهر نشد: و در انتها او گفت

خوشا به حالت، االن می : بزرگی از ته دل می کشيد گفتسپس در حالی که آه 

ولی من نمی دانم بچه ام خواب است يا بيدار، . روی بچه ات را بغل می کنی

بهتر است که نگرانی خودت را به آنها بگويی، چون : گفتم. مريض است يا سالم

ا باشد، همين کار ر: گفت. اصًال تحمل دوری فرزندت را نداریبه نظر می رسد 

  .می کنم تا ببينم چه می شود و بعد هم خداحافظی کرديم

وقتی که به خانه آمدم ديدم نسرين بيدار است و پشت بهنام را به حالت خواب 

نه، ولی غلت می زد و نق نق می : مگر بيدار شده بود؟ گفت: گفتم. کردن می زند

البته . یغلت زدنش از گرما بوده، می بايست لباسش را کم می کرد: گفتم. کرد

چون نسرين می دانست که چه لحظه ای کشيک من تمام می شود اين بازی را در 

  .آورده بود که به من ثابت کند از بچه خوب نگهداری می کرده است
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  برای بار اول" ِبس ِد" فتن از قرارگاه اشرف به زندان ر
  

وض شود مسئول آنجا گفت که قرار است مسئوليت تو ع. يک روز صدايم کردند

می فرستيم و در آنجا ) دهکده ای در شهر کرکوک عراق " ( دبس " و  تو را به 

  .همراه عده ای مستقر خواهی شد

درست است : گفت. می باشد) بريده ها ( می گويند دبس جای جداشدگان : گفتم

تو هم بچه ات را به آنجا . ولی نياز به عده ای دارد که کارهای آنها را انجام دهد

  . به خانه آمدم. ی سپرد و کمکشان خواهی کردخواه

صنم و نسرين انگار منتظر بودند، ماجرا را از من جويا شدند من همه چيز را 

اوائل  ( ١٩٩١روزهای آخر فوريه . قرار شد فردا حرکت کنيم. توضيح دادم

بعد صنم و نسرين پيش همين مسئول فرا خوانده شدند يا اينکه . بود ) ١٣۶٩اسفند 

وقتی که به خانه برگشتند . ان برای پرس و جو رفتند، دقيقًا نمی دانمخودش

هيچگونه حتی به من نگاه هم نمی کردند، هر . هيچکدام با من حرف نزدند

من از اين تغيير رفتار آنها چيزی نمی . کدامشان به اتاقشان رفتند و درب را بستند

ورد من چيزی به آنها گفته فقط اين را می فهميدم که مسئولين بايد در م. دانستم

. فردای آن روز مهری با يک وانت به سراغم آمد. به هر حال شب گذشت. باشند

بتول وسائلت آماده : مهری گفت. مهری را از منطقه کردستان عراق می شناختم

. سريع بايد به طرف خيابان ببريم و داخل وانت بگذاريم: گفت. آره: است؟ گفتم

يکی از : گفت.  و خيس است نمی دانم بچه را چکار کنمگفتم حياط و جاده ِگلی

نمی دانم چرا با من قهر هستند و درب : گفتم. اينها را صدا کن تا کمکت کنند

من حوصله : صنم گفت. مهری رفت درب اتاق صنم را زد. اتاقشان بسته است

مهری گفت فقط چند دقيقه طول می کشد ولی جوابی . نگهداری بچه را ندارم

به طرف اتاق نسرين برگشت، ديد درش باز است و نسرين دراز کشيده و . نشنيد
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مادرت بيدار است؟ سميرا  سميرا: مهری گفت. دخترش سميرا بازی می کند

  . نه: برگشت مادرش را نگاه کرد و کمی مکث کرد و بعد گفت

به دخترش می گويد بگو من بيدار . عجب روزگاری است: مهری با خنده گفت

چيزی که بچه تويش می نشيند ( ه توی بغلم بود، مجبور شدم روروهک بچ. نيستم

در . را باز کردم و بچه را داخل آن روی زمين خيس قرار دادم) و راه می رود 

سه بچه کوچک داشت که  او. ساختمان مقابل واحد ما خانمی کُرد مستقر بود

 ما را نگاه سال داشت و اسمش داريوش بود، دم پنجرههفت  ـ ششبزرگترين آن 

چرا روی زمين خيس . بچه را بيار من نگه می دارم: اشاره کرد و گفت. می کرد

گذاشتی؟ بچه را از راه پنجره به او دادم و بعد مشغول گذاشتن وسائلم از جمله 

  .تخت بچه، در وانت شديم

يک روز از اين خانم ُکرد که بيماری صرع نيز داشت و مجبور بود مرتب قرص 

  سؤال کرده بودم چرا وارد سازمان شده است؟مصرف کند، 

شوهرم هوادار سازمان بود و من چون به دليل بيماری به تنهايی از پس : گفت

بعد با حالت . بچه های کوچک بر نمی آمدم مجبور شدم با همسرم اينجا بيايم

 کردستان مناطق در يکی از :گفتحسرت در حالی که به نقطه ای خيره شده بود 

 بوده، با تالش زياد يک خانه گلی ساخته و اين خانه را بسيار دوست عراق ساکن

می داشته است و بسيار در آن راحت بود ولی با پيدا شدن سر و کله مجاهدين با 

جاهايی که در گفتن اينکه شما در اين خانه ِگلی و کوچک چکار می کنيد، بياييد 

له آن خانه را ول کرده و می دهيم، بدين وسيامکانات بهتری مناسب است به شما 

  .به سازمان آمدند و اينگونه آواره و دربدر شدند

خالصه وسائل را داخل وانت گذاشتيم و به طرف مقصد تعيين شده در قرارگاه 

من بچه را بغل کرده بودم و چيزهای سبک را برای انتقال دادن به . رسيديم

 ساک کوچک و دو ساک متوسط و يک: اتوبوس برداشتم، کليه وسائل شامل

 و يک رخت آويز کوچک برای پهن کردن !بعضی وسائل داخل چند کيسه زباله
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اين رخت آويز را حزينه همسر داوود احمدی که شوهرش .  لباس و کهنه بچه

وسائل . توسط سازمان دار زده شد، به هنگام خروج از سازمان به من داده بود

 بود وقتی که وسائل را ديگرم شامل يک تخت و کالسکه و روروهک بچه نيز

  :روی زمين قرار دادند، مسئول آنجا که يک زن بود، گفت

بايد نصفش را . چقدر وسائل داری؟ همه اينها در ماشين جا نمی گيرد... اوه 

  . برداريم

  .تمام اينها چيزهای بسيار ضروری من و بچه است: گفتم

، رخت آويز، کالسکه و تخت بچه. بچه ها بياييد اينها را از وسائل کم کنيد: گفت

من شديدًا اعتراض کردم و جلوی . چندين وسائل توی کيسه زباله را کنار گذاشتند

مسئول : گفتم. ماشين منتظر بود. من نمی روم: آنها را گرفتم و مانع شدم و گفتم

  .نه: اينجا کيست؟ آنها تعجب کرده بودند که يک نفر پيدا شده و می گويد

به طرف من . يا اهللا برو سوار شو. ست مسئول اينجا کيست؟به تو مربوط ني: گفتند

بيخود داد نکشيد : گفتم.  نفر بودندچهار يا پنجحمله کردند و داد می کشيدند، حدود 

  .مسئول اينجا را صدا کنيد تا با او صحبت کنم

بدون اين وسائل نگهداری بچه به تنهايی   که گفتماوجريان را به . الهه را آوردند

: من گفتم. گفت همه وسائلش را به او بدهيد به جز تخت بچه. ميسر نيستبرايم 

وقتی برای شير درست کردن و شستن کهنه و غيره می روم ، بچه بايد در تخت 

باشد ولی اگر روی زمين باشد، اگر وسط کارم بيدار شود و من متوجه نشوم 

 ولی در آنجا تو راست می گويی: الهه گفت. ممکن است باليی سر خودش بياورد

به هر حال من بدون تخت، سوار اتوبوس شدم و . نمی توانيم تخت بچه بگذاريم

در داخل ماشين . شديدًا از برخورد اين جماعت وحشی ناراحت و شوکه شده بودم

، نيز چند مادر با بچه و چند زن بدون بچه و چند پسر مجرد که قبًال سرباز بودند

مليات مشترک سازمان و صدام حسين عليه  اين سربازان در ع.حضور داشتند

  .و هم اکنون اعالم جدايی کرده بودند  رژيم جمهوری اسالمی دستگير شده بودند
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بچه هم در اين ميان نق و نوق می کرد، از بس که . من شديدًا ناراحت بودم

برافروخته بودم نمی دانستم مشکل بچه چه می تواند باشد، ناخودآگاه يک سيلی به 

پسرهايی که پشت سر من .  ماهه ام خواباندم که نفسش بريدهفتچه صورت ب

خواهر چه می کنی؟ آخر اين بچه چه گناهی دارد؟ من زدم زير گريه : بودند گفتند

ساکت شو و گرنه تو را لت و پار  ! هيس: يکی از مادرها گفت. و بد و بيراه گفتن

وزی روزگار به کام و من ساکت شدم و با خودم عهد کردم اگر ر. خواهند کرد

آنقدر . من گشت اين سيلی را به گوش مسببين آن خواهم زد، محکمتر از اين

خالصه . محکم خواهد بود که تا ابد دردش را احساس کنند و راه چاره ای نيابند

  .اتوبوس راه افتاد و عازم دبس شديم

در دبس قلعه های متعدد . شهر کرکوک عراق است اطراف دبس دهکده ای در

  .ظامی وجود داشت که زندان های دولت وقت عراق بودندن

برای نگهداری اسرای ارتش صدام حسين ، ديکتاتور وقت عراق، از اين قلعه ها 

سازمان مجاهدين هم اسرايی را . ايرانی در جنگ ايران و عراق استفاده می کرد

که در عمليات های مرزی به کمک ارتش صدام حسين عليه نيروهای رژيم 

سازمان .  می کرد، در اين قلعه نگهداریری اسالمی به اسارت گرفته بودجمهو

  .مجاهدين آن زمان نام اين اردوگاه را قرارگاه عسگری زاده گذاشته بود

در  خالصه بعد از چندين ساعت تحمل شرايط داخل اتوبوس به دبس رسيديم و 

رد يک جلوی يک ايست بازرسی نيروهای عراقی توقف نموده و پس از آن وا

  .قلعه شديم

اين قلعه را که مجاهدين مهمانسرای عسگری زاده ، و جداشده ها از مجاهدين آن 

را زندان دبس می ناميدند، توسط ديوارهای بلندی که بر روی آنها سيم های 

در اطراف اين قلعه عالوه بر . خاردار حلقوی جاسازی شده بود، محافظت می شد

يک واحد گشت . ن نيز نگهبانی می دادندنيروهای عراقی، نيروهای مجاهدي

. موتوری مجاهدين نيز دور تا دور قلعه تمام شبانه روز به گشت زنی مشغول بود
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 متر دودر فاصله چند صد متری قلعه سيم های خارداری که ارتفاع آنها بيش از 

  . مانع از ورود و خروج هر جنبنده ای می شد،می شد

وقتی که . بود محافظين مسلح بايست کنترل درب ورودی زندان دبس دارای يک ا

حدود صد قدم مستقيم رفتيم درست سر نبش که به راست می پيچيد يک فرد 

 يک  آن در سمت چپ متریدويستبعد حدود . محافظ غير مسلح قدم می زد

محوطه ای بود که دو طرف آن ديوار بود و در کنار آن ديوار نيز افراد محافظ 

(  متری اين ديوارها درب اصلی ورود به زندان پنجاهحدود بعد از . قرار داشتند

  يا کالشينکوف بوده است و محافظين ٣بود که محافظ مسلح با ژ ـ ) داخل بندها 

  .ديگر نيز کنارش بودند

 قدم يا کمی بيشتر آنطرفتر به طرف چپ، يک پنجاهاز کنار اين ديوارها حدود 

ه هميشه يک نفر محافظ کنار آن ديوار بی معنی بلوکی در وسط وجود داشت ک

  . کنار اين ديوار چند متر آنطرفتر يک درب چوبی قرار داشت. بود

اطراف اين زندان دو قلعه ديگر ديده ميشد که گفته بودند که در يکی از اينها 

 و من يه اطراف اين قلعه ها بيابان بودبق. پاسدارهای دستگير شده زندانی هستند

  .رجی اين زندان به خاطر ندارمچيز ديگری از محوطه خا

با يک ديد تصور می شد که اين درب چوبی به طرف : در مورد درب چوبی

ولی بعدها گفته شد که اين درب چوبی پله . داخل محوطه زندان وارد می شود

قرار در آن هايی به طرف زيرزمين داشته که سلول های نمور و وحشتناک 

 داده در اين سلول ها زندانی می کرده افرادی که سازمان تشخيص میداشته و 

 بدون دليل ،پس نگهبانی مداوم يک نفر کنار اين ديوار ظاهرًا بی معنی. است

 . نبوده است

يک .  تقسيم می شد٣٠٠ و بند ٢٠٠، بند ١٠٠داخل زندان به سه قسمت شامل بند 

 بصورت مستطيل بود که يک طرف آن دو ١٠٠قسمت زندان دبس، يعنی بند 

در طبقه باال تا به طرف  بندهای ديگر امتداد داشت و از اين سر تا . ی بودطبقه ا
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سه طرف ديگر يک ) . تخمين خودم (  متر بوده است صدآن سر شايد حدود 

  .طبقه ای و همکف بودند

در . من و ساير مادرانی که بچه های شيرخواره داشتيم به طبقه باال انتقال دادند

. د و نه آشپزخانه، به هر کدام ما يک اتاق دادندطرف راست که نه دستشويی بو

در طرف چپ آن که آشپزخانه وجود داشت و در انتهايش، دستشويی بود و حتی 

برای بچه های شيرخواره خودشان که پنج کودک می شد، آب گرم وجود داشت، 

مسئوليت آنجا با زنی بنام مريم حاج خانيان . افراد خودشان را مستقر کرده بودند

د که اين زن اهل مازندران و دارای چهار بچه بود، که کوچکترينشان چند بو

ماهی از بهنام بزرگتر بود و در همانجا همراه با کودکان خودشان نگهداری می 

  .شد

چون به من گفته بودند که تو برای کارکردن به آنجا می روی بنابراين انتظار 

ولی . هند و کاری به من بسپارندداشتم بهنام را در اتاق نگهداری کودکان جای بد

از مريم حاج خانيان سؤال کردم که چه کاری . با تعجب ديدم که اينطور نيست

مگر . تو بريدی: گفت. کار؟ شروع کرد با حالت تمسخر خنديدن: بايد بکنم؟ گفت

چگونه بريدم خودم هم خبر ندارم؟ : نمی بينی که در بين بريده ها هستی؟ گفتم

زمان جنگ خليج (  گفتيم بچه را به سازمان بده، چرا ندادی؟ آن زمان که: گفت

  .بنابراين سازمان می خواهد تو را تعيين تکليف کند) . فارس را می گفت 

اتفاقًا هر چه زودتر تعيين تکليف شوم . بسيار خوب، برای من مهم نيست: گفتم

 تقاضای الزم به ذکر است که من سه سال پيشتر از اين ،. راضی تر خواهم بود

 در آن مقطع من مجرد بودم و . جدايی از سازمان کرده بودمبيرون رفتن و

احتماال سازمان بعد از جنگ خليج فارس و تجاوز صدام . سازمان مانع شده بود

حسين به کويت  متوجه شده بود که من دچار خودسانسوری نمی شوم و نمی تواند 

. يالت فرقه گرايانه ذوب شومروی من اعمال نفوذ ويژه داشته باشد و در تشک

البته در اين مقطع هم سازمان نمی خواست اجازه جدايی از سازمان را به من 
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بدهد ، بلکه تالش داشت با نشان دادن زندان و سيم خاردار و نبودن امکانات 

  .بياورد!! برای مراقبت از فرزندم ، من را به سر عقل

ی آينده و با داشتن بچه کوچک بدون باالخره مجبور بودم در آنجا به اميد روزها

  .دستشويی و آشپزخانه و آب، روزگار بگذرانم

هر موقع که از شيشه شير برای بچه استفاده می کردم نمی دانستم که چگونه آن 

بايد بچه را در کالسکه می گذاشتم و از راهرو به طرف آشپزخانه . را تميز کنم

ا آشپزخانه راه طوالنی را طی می می رفتم، از اتاقم که اين سر راهرو بود ت

 دقيقه بايد دهکردم و اگر می خواستم به دستشويی که ته راهرو بود، بروم، حدود 

  .راه می رفتم

شستن کهنه بچه مصيبت بزرگی بود، چون پمپرز به ما نمی دادند، آب هم نداشتيم 

 يک ظرف پالستيکی کوچک ميوه داشتم، مجبور بودم. تا کهنه بچه را بشوييم

برای شستن بچه کمی آب در اتاقم نگه دارم و بچه را باالی ظرف ميوه نگهدارم 

سپس ظرف را کنار اتاق می گذاشتم و يک سرپوش قابلمه روی . و او را بشويم

آن قرار می دادم تا بوی بدش در اتاق نپيچد و بايد هميشه مواظب بچه می بودم 

 هفت ماهه بود و مثل يک چون بهنام در آن موقع. که به طرف اين ظرف نرود

  .بچه بزرگتر از سنش جنب و جوش داشت و چهار دست و پا راه می رفت

تی من هميشه جلوی هر کدام از مسئولين زن سازمان را می گرفتم و از ناراح

 مريم حاج خانيان که مسئوليت آنجا را داشت هبچه صحبت می کردم و چند بار ب

  .بودن در محلی که آب باشد را کردممراجعه کردم و درخواست جای مناسب و 

او بسيار مهربان بود . مريم حاج خانيان را از زمانی که در بغداد بودم می شناختم

در زندان دبس و به عنوان زندانبان در دستگاه عقيدتی رجوی، او و ديگران ولی 

 بودند و هر آن ممکن بود مثل حيوان وحشی به آدم حمله شدهمثل حيوان هار 

  .کنند
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ريم حاج خانيان از اول بخاطر آشنايی قبلی با من رودربايستی می کرد و فقط م

می گفت که نمی تواند جای مناسبی را در اختيار ما بگذارد، شايد هم از طرف 

در هر صورت . سازمان بطور مرحله ای خط برخورد با من را دنبال می کرد

ته شده بود که با وی نيز پس از چندی يادش آمد که در نشست ها به آنها گف

: بنابراين شروع کرد به دادکشيدن و به من گفت. جداشدگان چگونه برخورد کنند

تا ما جايت را عوض ) سازمان ( اگر نمی خواهی اينطرف باشی بيا به طرف ما 

  .کنيم

خالصه روزگار به همين منوال می گذشت، تا يک روز بر اثر بوی بد و شديد 

 از طرف ديگر و در حالی که بچه ام در مدفوعش اتاق از طرفی،  و نداشتن آب

بود، شديدًا متاثر و عصبی شده بودم و علنًا با صدای بلند اعتراض می کردم و 

تا اينکه مريم حاج خانيان از اين سر و . همه را از وضعيت بچه ام آگاه می کردم

 يک آب می خواهی؟ با من بيا تا به تو: صدا های مداوم من به ستوه آمد و گفت

راه افتاد و به من گفت که با او به اتاقی که اشاره کرد . آبی بدهم که کيف کنی

، يک مردی آنجا  من با کالسکه بچه در حالی که بهنام نق می زد وارد شدم. بروم

  .می گفتند" برادر رسول " بود که به او 

می سالمش کردم، جواب سالمم را به آرا. اين فرد مسئول باالی زندان دبس بود

اين ، برادر رسول : مريم چهره عصبی داشت و گفت. داد و به من گفت که بنشينم

روزگار همه ما را سياه کرده و ما را به تنگ آورده، . اسمش بتول ملکی است 

رسول با من به آرامی صحبت . مرتب غر می زند و سر و صدا راه می اندازد

اد رجوی است که وقتی به می کرد ولی بقيه ها می گفتند که رسول يکی از افر

جان زندانی می افتد، او را زير مشت و لگد ِله می کند ولی در برخورد با من 

  .خودش را آرام نشان می داد

جريان چيست؟ اينجا همه می دوند برای : رسول برگشت به من نگاه کرد و گفت

  اينکه شما را نگه دارند، حاال چه می خواهيد؟
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حتی می کند، برای اينکه بدنش کثيف شده و دارد می ببين بچه چطوری نارا: گفتم

به مريم . چيز عجيبی که درخواست نکردم. سوزد، من آب ندارم بچه را بشويم

می گويم که آنجا مناسب مادرهايی که دارای بچه شيرخواره هستند، نيست، بچه 

  .شيرخواره بايد جايی باشد که دستشويی و آشپزخانه در دسترس باشد

برادر رسول ، اين را که می بينی به آرامی با شما : انيان گفتمريم حاج خ

صحبت می کند، حيله می کند، گوش به حرف هايش نده، آنچنان بی چشم و رو 

رسول در حالی که دسته کليدی در دستش بود، بلند شد و . است که نگو و نپرس

 داخل ديد که بچه نق می زند، يکی از کليدهايش را. بآرامی به طرف بچه آمد

دستم را دراز کردم تا کليد را پس بزنم، او دستش را . من شوکه شدم. دهانش کرد

بچه مدفوع کرده و بدنش ! برادر رسول: گفتم. کشيد و دوباره آن را تکرار کرد

می سوزد و شستشو الزم دارد، در ضمن لطفًا کليد را داخل دهان بچه نکنيد چون 

درخواست من، با بی ادبی دوباره کليد را رسول بی اعتنا به اين . ميکروب دارد

من بلند شدم به طرف بچه خم شدم و او مجبور شد دستش . داخل دهان بچه کرد

  : را بکشد و بعد سر جايش برگشت و گفت

ته راهرو به طرف شما يک اتاقی است که . چيزی که می گويم خوب گوش کن

قاضای گچ و سيمان در حال حاضر فقط يک اتاق ساده می باشد، شما مادرها ت

بکنيد و ما برای شما وسائل دستشويی را می آوريم و شما آنجا را بنايی کنيد و 

با شنيدن اين مطلب که بنظرم رسيد !! دستشويی بگذاريد و بعد استفاده اش کنيد

  .دارد با من شوخی می کند با صدای بلند خنديدم

مثل اينکه . م جا خورداز خنديدن من مريم حاج خانيان عصبانی تر شد و رسول ه

تو : گفت. انتظار نداشت کسی از ميان جداشدگان به حرف غير منطقی اش بخندد

اميدوارم خوب شنيده باشم، شما می گوييد : فکر می کنی که شوخی می کنم؟ گفتم

ولی ما که در طول : مگر چه اشکالی دارد؟ گفتم : که دستشويی نصب کنيم؟ گفت

. يم و در ضمن به لحاظ فيزيکی توانايی اش را نداريمزندگی مان بنايی ياد نگرفت
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می بينی چقدر پررو است؟ و چقدر با آدم چانه می زند؟ : مريم حاج خانيان گفت

. آدم همه چيز را می داند؟ خوب کم کم ياد می گيرد تو فکر می کنی: رسول گفت

شستن خواهشًا مشکل فعلی مرا که . اين حرف های شما برايم معنی ندارد: گفتم

خواهر مريم، اين را به همين دستشويی کناری : گفت. بچه ام است حل کنيد

من راه افتادم، مريم حاج خانيان با صدای تشر . راهنمايی کن تا بچه اش را بشويد

، در همين ه ات را اگر توانستی تميز کناينجاست، برو بچ: زدن و بی ادبانه گفت

  .به من کرد و رفتهم  يک نگاهی حال

را نمی دانستم چيست؟ بچه را بردم دستشويی " اگر توانستی"عنی اين حرف من م

در راه مريم . با سر و صدا بيرون آمدم. وقتی شير آب را باز کردم، آب نداشت

با صدای . به جهنم که ندارد: گفت. اينکه آب ندارد: حاج خانيان را ديدم و گفتم 

 نه؟ ديد که صدای من از صدای باالخره مشکل من را حل می کنی يا: بلندتر گفتم

دستشويی مربوط به بچه ( فعًال برو توی آن دستشويی : خودش بلندتر است گفت

من رفتم بچه ! ، بچه را تميز کن ولی نبايد از آب گرم استفاده کنی) های خودشان 

  .را حتی با آب گرم شستم

د، اطالعی ندار ن مسائلايفکر می کردم که مسعود رجوی از تا آن زمان 

بنابراين نامه ای به او نوشتم و وضعيت آنجا را برايش شرح دادم و گفتم که اينجا 

  . نداريممناسب بچه شيرخواره نيست، چون آب در دسترس 

که نامه : پس از چند روز از مسئولين درخواست جواب نامه ام را کردم، گفتند

  .ايد شما اينجا بمانيدگفته که ب! ات را داديم ولی تصميم از قبل گرفته شده و برادر

الزم به ذکر است که بقيه مادرها هيچگونه برخوردی با اينها نمی کردند چون هر 

کدام يک مشکلی داشتند، يکی مشکل بچه داشت چون بچه اش در پانسيون بود، 

خاطر اينکه کتک کاری  بعضی ها هم ب.ديگری مشکل آوردن شوهرش را داشت

به هر حال ، به نظر می رسيد وضع . ی ترسيدند چشم ديده بودند، مهديگران را ب

من از همه آنها بهتر بود و جرائم سنگينی از جمله انتقاد به استراتژی جنگ 
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، گر چه هيچکدام از اينها نداشتمرا عراق مسلحانه، طرز رهبری، مقيم بودن در 

. را قبول نداشتم ولی چون راه حل مناسبی به نظرم نمی رسيد مطرحش نمی کردم

ندادن بچه به هنگام جنگ خليج فارس به سازمان بود و در مدت جنگ ! ممجر

  .خودم بچه ام را نگه داشته بودم

 اين يعنی اول اينکه يک نفر مسئوليت تشکيالتی قبول نکرده و توان خود را 

، يعنی سر سپردگی ندارد، دوم اينکه يک دهن  صرف دستورات آنها نمی کند

و " انقالب ايدئولوژيک " واهد فرزندش قربانی کجی به سازمان است، و نمی خ

  .آنها شود " طالق های اجباری " 

جرم های ديگر من، عدم تطبيق پذيری، انتقاد کردن به تشکيالت و مسئولين بود 

" که زياد برای آنها مشکل خطی بوجود نمی آورد و از اين گذشته من در حال 

ا من کجدار و مريز برخورد می از نظر آنها بودم، بنابراين ب" تعيين تکليف 

در حالی که من آن چند در صد ايمانی که به صداقت سازمان داشتم،  کم . کردند

خصوصًا وقتی فهميدم که پشت همه اين جريانات خود . کم از دست می دادم

مسعود و سپس مريم رجوی قرار دارد و آنجا بود که تصميمم را گرفتم و بقول 

  ".بار سفرم را بستم" وی معروف از نظر فکری و معن

 روز ما را صدا کردند و ، يکدبسپس از تقريبا دو هفته مستقر شدن در زندان 

  :گفتند که

يک ساعت وقت داريد تا وسائلتان را جمع کنيد، می خواهيم به طرف قرارگاه 

در حال " يکتی"چون اينجا گروه . برويم) در شهر خالص نزديک بغداد ( اشرف 

يکتی به گروه اتحاديه ميهنی کردستان عراق به رهبری جالل ( پيشروی هستند 

و مطمئنًا اينجا را نيز به تصرف خودشان در خواهند ) طالبانی گفته می شود 

  .آورد

هر طور شده تمام وسائلم را به مدت يک ساعت جمع و جور کردم و نمی دانستم 

. چه کسی بسپارمبرای انتقال آن به طبقه پايين و سپس داخل ماشين، بچه را به 
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عده زيادی از . چندين چيز کوچک را در حالی که بهنام در بغلم بود پايين بردم

از آنها خواهش . در آنجا حضور داشتندکه آقايانی جوان بودند، اعضای سازمان 

  .کردم کمکم کنند

دو نفر از آنها وسائلم را در حالی که ناراحت بودند و می گفتند چگونه ممکن 

 وسائل با بچه را به يک زن بسپارند، به طرف پايين بردند و يکی است اين همه

وقتی که بچه . ديگر از آنها بهنام را در بغل گرفت، تعدادی ديگر در کنارش بودند

را بغل کرد انگار کسی دنيا را به آنها داده است چون سالها بود که نه رنگ بچه 

د بنابراين خيلی به نوازش بهنام ديده بودند و نه با بچه ای تماس نوازشگرانه داشتن

 .پرداختند و من هم به بردن وسائل به پايين به بقيه کمک می کردم

تو ديوانه شدی بچه ات را به دست ناآشنا : تا اينکه يکی از مادران آنجا گفت

دادی؟ سريع برو از آنها بگير، ممکن است دانسته يا ندانسته آسيبی به بچه وارد 

ن تشکر و قدردانی از آنها، بچه را گرفتم ولی آنها در همان من هم رفتم ضم. کنند

يکی . چند دقيقه گل از گل صورتشان شکفته بود و تازه از من تشکر می کردند

خواهر از شما متشکريم که به ما اعتماد کرديد و بچه را چند دقيقه : از آنها گفت

  به ما داديد ما خيلی خوشحال شديم، چه بچه تپلی است؟

دم يکی از آنها که انگار مسئولشان بود از کمک کردن به من اظهار ولی دي

  .ناراحتی می کرد و چيزهايی به آنها می گفت

. وسائلمان را در اتوبوس جا داديم و خيلی از آنها را در يک ماشين ديگر گذاشتند

 ساله بودند، دهماهه تا دو  کودک از چهاردهدر اتوبوس که اندازه آن متوسط بود 

سرباز قبًال پيوسته و هم اکنون دو  زن بدون بچه و دو مادر و هشتافه به اض

 صبح از يازدهاتوبوس حدود ساعت . زندانی شده به اضافه راننده، حضور داشتند

دبس واقع در کرکوک به قصد قرارگاه اشرف در شهر خالص نزديک بغداد، 

حی بود و قبل از حرکت، يکی از سربازان دچار ناراحتی های رو. حرکت کرد

به نظر می رسيد که قبًال . نمی خواست داخل ماشين بنشيند، شايد هم می ترسيد
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بدرفتاری شديدی با او شده و کتک زيادی خورده بود و روحيه اش کامًال متالشی 

بود، با حالت بغض و گريه می گفت من حالم خوب نيست، نياز به استراحت دارم 

ود مرتب سرش داد می کشيد تا اينکه ولی يکی از زن های مجاهد که مسئول ب

بغل دستی اش که او نيز يک سرباز بود، مرتب سعی می . رسول را صدا کردند

يا اينجا می مانی يا اگر پايين بيايی : کرد او را آرام کند، رسول آمد و گفت

. ترس سر تا پای آن پسر را فرا گرفته بود و به گريه افتاد. خواهی شد! پذيرايی

سعی می کنم که او را آرام . باشد اينجا می ماند: ش به رسول گفتبغل دستی ا

سپس شروع کرد با او صحبت کردن که همين جا روی صندلی استراحت . کنم

  .کن و او هم بناچار قبول کرد

بعضی از مادرها به خيال اينکه بزودی در قرارگاه خواهند بود وسائل کافی برای 

 من چون ديگر اعتماد خودم را نسبت به خودشان و بچه برنداشته بودند، ولی

يک دست  سازمان صد در صد از دست داده بودم يک ساک پر از لباس بچه و

لباس خودم به اضافه چند شيشه شير و يک فالسک آب جوش با خودم توی 

  .ماشين برده بودم

، رفتار بدتری از ما بودند" سردار " سازمان با ساير جداشدگانی که در پايگاه 

  . ما تحت الحفظ  به طرف قرارگاه حرکت می کردندمانندآنها هم . داشت

از زندان دبس تا . ماشين ما دنبال ماشين های نظامی آرام آرام حرکت می کرد

. ولی ما هر چه می رفتيم نمی رسيديم. قرارگاه حدود سه ساعت و نيم فاصله است

کمی نان و خرما . ندبعد از چهار يا پنج ساعت که ماشين های نظامی ايستاده بود

. برای تقريبًا چهار نفر بود. آوردند، آن هم بسيار محدود بود و به اندازه افراد نبود

نمی دانم به چه دليل برای بردن اين همه افراد آب و آذوقه با . آب هم نداشتند

با توجه به اينکه آنچه در سازمان فراوان يافت می . خودشان حمل نکرده بودند

فقط . وقات در سطل آشغال ريخته می شد مواد خوراکی و غذا بودشد و بيشتر ا
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 نفر دوبخاطر بچه ها مقدار خيلی کمی آب آوردند يعنی می شد گفت که به اندازه 

  . و کمی چايی آوردند که خودشان خوردندبود و به آنها دادند

دًا مادر ها شدي. ناله بچه ها از بی آبی و بی غذايی و خستگی مرتب شنيده می شد

دختر فريده خليفه که . ويندناراحت و عصبی بودند ولی چيزی نمی توانستند بگ

 نيم داشت، مرتب آب می خواست و مادرش از ناله بچه اش حسابی يکسال و

: گفت. من آب گرم دارم: گفتم. از من خواهش کرد به او آب بدهم. کالفه شده بود

 می ه و من آن را کم کم فوتکمی از آب گرم را داخل شيشه شير بکن و به من بد

ولی تشنگی بچه بر طرف نمی . کار را کردم  اينرکنم تا سرد شود، من چند با

  .شد

 شب بود، دوازدهوقتی که به قرارگاه رسيديم ديگر شب شده بود و نزديک به 

وسط ميدان انبوهی . وقتی که کمی جلو رفتيم به يک ميدان داخل قرارگاه رسيديم

يکی از مادرها که دو دختر کوچک داشت . ها ريخته شده بوداز وسائل خانواده 

اين وسائل من است که اينجا ريختند و راننده هم ! نگهداريد، نگهداريد: گفت

  .نگهداشت و او با دو بچه اش پياده شد و در حال جمع آوری وسائلش شد

ماشين بعد تعريف می کرد که آنقدر آنجا مانده تا يک . ما به راهمان ادامه داديم

  .پيدا شده و او را با وسائلش سوار کرده است

يعنی .  شب بوددوازدهرسيديم ساعت " زندان دانشکده " وقتی که به مقصد يعنی 

  . ساعت طی کرديمسيزده الی دوازدهفاصله سه ساعت و نيم را 

  

  

  

  

  

  



  66

  در قرارگاه اشرف" زندان دانشکده " ورود به 
  

ما را به يک سالن بسيار بزرگی در .  داشتنام" دانشکده " محلی که وارد شديم 

اين محل هدايت کردند، وقتی که وارد شديم قسمت کوچکی موکت داشت و قسمت 

که وسط سالن يک قابلمه بسيار بزرگی بود . وسيعی موکت نداشت و تاريک بود

رشته های ماکارونی هر کدام مثل . ماکارونی پخته شده و سرد در آن قرار داشت

چند نفر هم رفتند . يکی از مسئولين آنجا يک فانوس آورد. ت بوديک طناب کلف

کمی موکت آوردند، باالخره يک چراغ عشتار آوردند گفتند که ماکارونی را 

الزم به يادآوری است که ساعت از ! روی آن بگذاريد و گرم کنيد و بعد بخوريد

ر هم بشقاب  نيمه شب گذشته بود و حتی برای خوردن همان غذای بی مقدادوازده

البد منظورشان اين بود که می بايست تا صبح فردا منتظر . و غيره وجود نداشت

باشيم تا غذا گرم شود آنگاه ناهار و شام روز قبل و صبحانه روز بعد را يکجا 

  .توسط ماکارونی صرف کنيم

هر کداممان يک گوشه ای را انتخاب کرديم و جای بچه ها را انداختيم و گفتيم که 

فقط بعضی مادرها که بچه های بزرگ داشتند، دقيقًا يادم نمانده . نمی خوريمغذا 

که ماکارونی را چگونه به بچه هايشان دادند، و بعضی از بزرگترها نيز از شدت 

گرسنگی ماکارونی سرد را تند تند می خوردند ولی من و چند نفر ديگر با وجود 

  .ن صرف نظر کرديماينکه ناهار و شام نخورده بوديم، ولی از خورد

از اين جهت به آن دانشکده می . بودزندان دانشکده شامل چند ساختمان مجزا 

گويند که قبًال افراد مسعود رجوی توسط افسران ارتش رژيم صدام حسين در 

خدای نکرده  بنابراين. همين محل آموزش سالح های سبک و سنگين می ديدند

ده و جای تحصيل و فراگيری علم فکر نشود که در سازمان دانشگاه و دانشک

علمشان فقط فراگيری وسائل نظامی و تکرار طوطی وار . وجود داشته ، نه خير
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حاال هم اين محل برای بازداشت و زندانی کردن اعضای . آنها بوده است

  .ناراضی سازمان  مورد استفاده قرار می گرفت

ويی عمومی بود که می فقط دستش. در زندان دانشکده دستشويی در اختيار ما نبود

! يک سطل ماست. بايست هر بار راه طوالنی و دور زدن ساختمان را بپيماييم

دادند تا هر مادری کهنه مصرف شده کثيف را در داخل سطل ريخته و به کناری 

از سالن قرار دهد تا وقتی که هر چند روز به آب دسترسی پيدا کرديم آنها را 

  .بشوييم

ودند مادرهايشان با زحمت آنها را برای دستشويی به بچه هايی که بزرگتر ب

. آنطرف سالن که خيلی دور بود، می بردند و بسيار سخت و ناراحت کننده بود

در سالن بوی متعفن شديدی پيچيده شده بود و هر که وارد می شد بينی اش را می 

درها فقط ما ما. هيچ زن بدون بچه ای حاضر نبود در اين سالن زندگی کند. گرفت

  .مجبور بوديم اين وضع را تحمل کنيم

پس از چند روز من کامًال حوصله ام سر رفته بود، چند بار به طرف اتاق کار 

. الهه که مسئول آنجا بود رفتم، ولی محافظين آنجا اجازه نزديک شدن نمی دادند

در حالی که بهنام در بغلم بود شروع کردم با صدای بلند اعتراض کردن، که يکی 

 محافظين که نامش کبری بود اسلحه اش را به طرف من گرفت و گفت از از

  :برگشتم به اسلحه اش نگاه کردم و گفتم. اينجا برو

کمی با غضب . بجای اين کارت برو به الهه بگو من می خواهم با او صحبت کنم

بعد . نگاهم کرد ولی من همچنان سرجايم ايستادم تا اينکه به طرف اتاق الهه رفت

  : ون آمد و گفتبير

رضايی ، مسئول " ابوالقاسم " محسن ( خواهر الهه می گويد امشب برادر حبيب 

  .من هم گفتم باشد. می آيد با او صحبت کن) زندانهای رجوی

می آيد و " برادر حبيب " گفتند همه در سالن غذاخوری جمع شويد .  شب شد

  .موضوع مهمی را می خواهد بگويد
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ر زندان دانشکده  دو جور زندانی را مجزا و قرنطينه الزم به ذکر است که د

آنهايی که در خواست جدايی از سازمان را نوشته و لباس فرم نظامی . کرده بودند

"  به آنها زمان و مسئولين زندانسا. را بيرون آورده بودند، در يک طرف بودند

همچون کوفی يعنی پشت کنندگان به رجوی . ( می گفتند" کوفی " يا " بريده 

  ).کوفيان منتسب به شهر کوفه در عراق که به امام حسين پشت کرده بودند 

آنهايی که هنوز بطور کتبی و يقين درخواست خروج و جدايی از  دسته ديگر

سازمان به اينگونه افراد نظر . سازمان نداده بودند، در طرف ديگر سالن بودند

  . دوباره به تشکيالت برگرداندداشت و فکر می کرد شايد بشود که اينها را یمثبت

آن شب همه در سالن غذاخوری جمع شديم تا ببنيم محسن رضايی از طرف 

من با تعدادی از مادران جلو نشستيم، بهنام . رهبری سازمان چه می خواهد بگويد

  .در بغلم بود و تعدادی از کودکان نيز آنجا پيش مادرانشان حضور داشتند

همراه با حدود بيست نفر از محافظين ) حبيب ( يی بعد از چند دقيقه محسن رضا

  .مير غضب همچون. خود وارد سالن شد

صورت محسن رضايی مثل آتش سرخ بود، سفيدی چشمهايش يکپارچه مثل خون 

با غضب همه را نگاه می کرد درست روبروی من در دو قدمی . قرمز بود

وحشت زده سرجايشان همه . سالن در سکوتی مرگبار فرو رفته بود. ايستاده بود

من تعجب می کردم و با خودم می . هيچکس حرف نمی زد. ميخکوب شده بودند

دوست و همراه ما بودند اينگونه با ما رفتار می  گفتم مگر ما چه کرديم؟  اينها که

؟ بنابراين حق خودم دانستم خواهد کردچه کار ) افراد خمينی (  پس دشمن ،کنند

  .، با الهه بکنم به محسن رضايی بگويمکه صحبت هايی که قرار بود

برگشت آنچنان ! برادر حبيب: در حاليکه سالن در سکوت فرو رفته بود، گفتم

 من با حالت ،پنهان کردخانمی که پيشم نشسته بود خودش را پشتم که نگاهم کرد 

گفت که شما . امروز می خواستم با خواهر الهه صحبت کنم: خونسردی گفتم

  .بگو: با تشر گفت. ابراين به شما حرفم را بزنمامشب می آييد بن
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  من چرا اينجا هستم؟ : گفتم

همسرم را خبر کنيد می . تکليفم را روشن کنيد: من چه می دانم؟ گفتم: گفت

هر طور که می : چگونه؟ گفت: گفتم! خوب برو ببين: گفت. خواهم او را ببينم

بد می : گفتم!  بد می گذرد؟مگر اينجا به تو: گفت. متوجه نمی شوم: گفتم. خواهی

  . هر چيزی که نياز برای  نگهداری بچه باشد، در اينجا نيست. ؟ آب نداريم!گذرد

  . حاال موقع جنگ است: گفت

 که ادعا می کرد راه انداخته بود" مرواريد" در آن زمان سازمان عملياتی بنام ( 

در صورتی که . با پاسدارهای خمينی که به طرف عراق سرازير شدند، می جنگد

واقعيت اين بود که بعد از جنگ خليج فارس که در آن آمريکا و متحدانش پس از 

جنگ سختی که با صدام حسين کرده بودند و باعث باز پس گرفتن و آزاد کردن 

کشور کويت شده بودند، ارتش صدام حسين بسيار ضعيف شده بود، در اين اثنا 

صدام حسين در حال جنگ بودند که کردها و شيعيان مخالف با نيروهای رژيم 

صدام حسين به رجوی و مجاهدين خلق دستور حمله به کردها و شيعيان را داده 

در اين جنگ بود که رجوی به کردکشی و قتل عام آنها و شيعيان دست زد و . بود

  ).باعث تثبيت حکومت  صدام حسين گرديد 

ينجا توی جمع جداشده ها باشد، من می خواهم بطور روشن بگوييد که چرا ا: گفتم

خواهران ما نهايت رفتار خوب را با : هستم و باالخره نهايتًا چه بايد بکنم؟ گفت

رفتار خوب؟ به هنگام خارج : شما دارند تو چه می گويی و چه می خواهی؟ گفتم

شدن از قرارگاه و رفتن به دبس چند نفری به من حمله کردند و تمام وسائل فردی 

  ...  و بچه را برداشتند

محسن رضايی مثل اينکه دچار شوک الکتريکی با ولتاژ بسيار قوی شده بود با 

حمله کردند؟ در حالی که دستش را به صورت دست : صدای هر چه بلندتر گفت

می زدمت دهانت را خورد می کردم اگر : پشتی زدن به طرفم گرفته بود، گفت

  د هم حمله می کند؟ مگر مجاه. تنت نبود) لباس فرم نظامی ( اين لباس 
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جناب رضايی فراموش کرده بود و يا نمی دانست که تهديد به کتک زدن هم 

 اين  پرسيد،محافظينشبا اشاره به من از محسن رضايی . نوعی حمله کردن است

  .بتول ملکی:  گفت مژده؟کيه

تو اليق اين لباس نيستی، نمی دانستم چه . لباست را در بيار: محسن رضايی گفت

می ترسيدم بچه را بزور از من جدا کنند و مرا زير مشت و لگد بگيرند، .  بگويم

کار اين را : فقط گفتم باشد، ولی باالخره تکليف من چه می شود؟ به مژده گفت

  .پيگيری کن

در همين لحظات بود که يک خانم جداشده که زن جوانی بود و بچه اش در آلمان 

تو : حبيب گفت. اهم چيزی بگويمبرادر حبيب من می خو: بسر می برد، گفت

حبيب . يا بچه ام را بياوريد يا من را پيشش ببريد: ديگر چه می خواهی؟ گفت

سازمان به ما گفت که بعد از : آن خانم گفت. تو غلط کردی بچه ات را دادی: گفت

خفه شو : کشيد گفت حبيب در حالی که سرش داد می. جنگ بچه ها را می آوريم

  .بنشين

ن پشت سر ما اعتراض کردند که با داد و فرياد محسن يار ديگر از آقايکی دو نف

  .رضايی و محافظين او روبرو شدند و تهديد به کتک کاری شدند

من برای منظوری اينجا آمده بودم، تو : محسن رضايی برگشت به من گفت

من با حالت رضايت در حاليکه چهره ام شاداب بنظر می رسيد، . خرابش کردی

ه توانسته بودم بساطشان را به هم بزنم، توی چشم های او بی مهابا به از اينک

برای اين آمده بودم که بگويم : محسن رضايی گفت. مدت زيادی نگاه کردم

( برادر . برادران و خواهران ما در جنگ بی امان با پاسداران رژيم هستند

  :گفته) منظورش رجوی بود 

حاال هر که فکر می کند رزمنده است بيايد . هر که توانی دارد بيايد به کمک ما

در جبهه جنگ به ما کمک کند و در سالن بماند و هر که رزمندگی يادش رفته و 

  .می خواهد دنبال زندگی اش برود از اينجا بيرون برود
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ن رضايی نگاه من در حاليکه يک ليوان در دستم بود بلند شدم با غرور به محس

 ليوان به لی ژست تمام ليوان را روی ميز گذاشتم وکردم، سرم را باال گرفتم، با

محسن رضايی با از کنار هنگام عبور . زمين افتاد و صدای بسيار بلندی داد

من ديگر رزمنده شما نيستم و : حالت کمی خنده، بصورتی که آنها بشنوند، گفتم

  .همراه دو ، سه نفر  ديگر بيرون رفتم و پشت سرمان همه خارج شدند

در بی شرم بود که حتی کسانی که قصد خروج داشتند و انواع فشارها رجوی آنق

را تحمل کرده بودند باز هم با وقاحت می گفت بيا بجنگ، جنگ با پاسدار؟ البته 

  .اين يک بهانه بود

  . چقدر خوشحال بودم از اينکه اين بساط را به هم زده بودم

 به هنگام ورود به دليل اوضاع به هم ريخته  محسن رضايی و عصبی بودن او

" ! کوفی ها" سالن غذاخوری، اين بود که ابتدا پيش افراد جداشده ديگر يعنی 

رفته بود و از آنها همين تقاضا را کرده بود که آقايی بنام فرهنگ که زنش زهره 

زمانی نام داشت و در جنگ عمليات فروغ جاويدان کشته شده بود لب به 

چه ، يکی شش ساله بنام حنيف و ديگری پنج فرهنگ  دو ب. اعتراض گشوده بود 

 خودش آنها را نگهداری می کرد، و افراد محسن که ساله بنام موسی داشت

ديگران تعريف می کردند . رضايی جلوی چشم بچه هايش او را کتک زده بودند

  .که در همين حال بچه ها جيغ می کشيدند

فحش های ! ی نشينانمحسن رضايی همچنين به خانم های جداشده در قسمت کوف

  .ناموسی داده بود

وقتی که وارد سالن محل استقرارمان شديم و بچه را سرجايش بردم، مژده را دم 

: با صدای بلند صدايش کردم و گفتم. انرژی مضاعفی پيدا کرده بودم. درب ديدم

 بياور که می خواهم اينها را L  سايزمژده فردا برايم يک دست لباس خوب و

 Lسايز : گفتم. در بياورم، همه داشتند ما را نگاه می کردند) باس فرم اشاره به ل(

  . باشد ها و گرنه درست نمی شود
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مژده يک کم نگاهم کرد، شايد وجود من او را بياد دخترش پريسا که در زمان 

، از او  و دوست داشتنمجردی در آموزشگاه گاهی اوقات از روی دلسوزی

، نگاهش شايد در حال نقشه کشيدن بوده استشد يا نگهداری می کردم ، انداخته با

  .وقتی رفت همه زدند زير خنده. باشد: آرام بود و به آرامی گفت

يکی از زنان مجاهدی . فردای آن روز که بهنام هنوز خواب بود، به حياط رفتم

کاک به زبان " ( کاک حسام " او همسر . را ديدمبود اسمش سيما که فکر می کنم 

اين زوج دارای يک پسر . يکی از فرماندهان سازمان بود) برادر کردی يعنی 

به هر حال ، . بودند و از زمانی که در کردستان عراق بودم، آنها را می شناختم

سيما که در گوشه دنجی مخفی شده بود جلويم ظاهر شد و به حالت مخفی بطوری 

  .بيالباس اندازه تنت می خواهی؟ با من : که کسی نفهمد آهسته گفت

 با خودش ببرد، با خودم گفتم کاسه ای زير نيم مرامی خواهد ديدم بسيار دزدانه 

ببين، اگر لباس : کاسه است، چرا در ميان جمع نيامده و صدايم نکرده است؟ گفتم

  . سالن تویرداری بيا

يک جوری : گفتم. آخر آنجا نمی توانی لباس را اندازه کنی: همچنان آهسته گفت

هر چه بيشتر می گفت، . بيا: صدايم زد، با تحکم گفت. راه افتادمحلش می کنم و 

بيا من بيشتر از او دور می شدم و به سرعت به طرف سالن می رفتم و جوابش 

  .را ندادم و حتی سرم را هم برنگرداندم

در اين بين زن جداشده ای که ما را ديده بود به من گفت بسيار کار خوبی کردی 

تی بی اعتنايی اش کردی و سر برنگرداندی فکر کردم االن که با او نرفتی و وق

به تو حمله می کند، بسيار کار شجاعانه ای بود، احتماًال اينها می خواستند 

  .برسند) صحبت با محسن رضايی ( حسابت را بابت ديشب 

الزم به يادآوری است که وسائل ما که در هنگام حرکت از زندان دبس در ماشين 

در زندان دانشکده به ما نمی دادند و می گفتند وسائلتان فعًال گم شده، گذاشته بوديم 

خيلی از مادرها لباس به اندازه کافی برای بچه ها و . بايد بگرديم ببينيم کجاست
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ولی من يک دست لباس برای . خودشان نداشتند و در تنگنا و کمبود شديد بودند

ی اوقات لباس بهنام را به بچه های خودم و به اندازه کافی برای بهنام داشتم و گاه

  .ديگر می دادم 

" به هنگام خروج از زندان دبس، همانطور که گفته بودم کسانی که در پايگاه 

بسر می بردند، به عنوان کوفی و بريده گفته می شد، آنها را نيز سوار " سردار

ادف کرد وسط راه ماشين آنها تص. ماشين کردند و البته با فشار و تحقير شديدتری

بعد . و عده ای زخمی شدند، تا مدتها زخمی ها را به بيمارستان منتقل نمی کردند 

منتقل کردند، تا مدتها از مداوای آنها ) بهداری مجاهدين ( که به امداد هم 

من اسمش را نمی دانم و . سرپيچی می کردند که متاسفانه يکی از آنها فوت کرد

خودشان " شهيد " شته های سازمان به عنوان او را برای رد گم کردن در ميان ک

  .دفن کردند

 اين لباسهای قشنگ شما؟  شدیچخوب ، : فردای آن روز مژده را ديدم و گفتم

 اندازه تو پيدا نکرديم بعد وقتی که وسائلت را لباسما هر چه که گشتيم : گفت

  .تحويل گرفتی می توانی لباست را عوض کنی

 بود و از پنجره ها آفتاب به سالن می زد، دو ـ سه يک روز که هوا بسيار آفتابی

مادر گفتند حاال که آفتابی است و آب داريم بچه های کوچک را در همينجا 

 : گفتند. سرد است، درسته که آفتابه، ولی هنوز هواسرما می خورند: گفتم. بشوييم

مثل بنابراين بچه های کوچک . تند می شوييم و چند دقيقه بيشتر طول نمی کشد

بچه دو ماهه فهيمه کرباليی که قارچ گرفته بود و بهنام و يک بچه ديگر را در 

داخل يک تشت نيز  دقيقه شستيم و بقيه بچه ها را پنج، ششدر مدت ! يک سطلی

 به ما نيز گفته شده بود که شما نيز هر کدام .شستيمبا سرعت زياد جلوی پنجره 

  . دقيقه وقت دارد بيستحداکثربرويد و دوش بگيريد و هر کس 
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. ما هم اين کار را کرديم و در وسط حمام کردنمان آب مرتب گرم و سرد می شد

تا اين روز سيزده روز از ماندنمان در زندان دانشکده گذشته بود و مدتها بود که 

  .حمام نکرده بوديم

بدرفتاری با افراد در قسمت آقايان و قسمت . وضع به همين منوال می گذشت

 تحمل و نبودن امکانات و، و همچنين بی آبی کردن تحقير و توهين خانم ها و

 همه ما را ،ها بوی متعفن سالن استقرار و نبودن وسائل فردی خودمان و بچه

  .عصبی کرده بود

يک روز بچه های قمر که سه پسر بودند با بچه های ديگر با سنگ های کوچک 

 تمام شد و بيرون رفتند، بهنام وقتی که بازی آنها. در سالن شروع به بازی کردند

  .بيدار شد و من هم بهش اجازه دادم کمی چهار دست و پا سير و سياحت کند

رش رسيدم ديدم ولی ناگهان ديدم که در حال خفه شدن است وقتی که باالی س

 يکی از مادران . و شروع کرد با صدای بلند گريه کردنچيزی را قورت داده

بچه ات چيزی را داخل : گفت) ر کوچکش آنجا بودهمسر دکتر نويد که با دخت(

. دهانش کرده فکر می کنم سنگ باشد که بچه ها داشتند با آن بازی می کردند

بهنام گريه اش يک لحظه قطع نمی شد و صدايش لحظه به لحظه بيشتر می شد و 

به خودش می پيچيد، بچه را بغل کردم بيرون رفتم و از مژده خواستم که ما را 

پس از چند ساعت که بچه حسابی دردش را کشيده بود ما را پيش . کتر ببردپيش د

  :وقتی که بهنام را روی تخت گذاشتم ساکت بود، دکتر گفت. دکتر بردند

دکتر . چه بچه تپلی داری، و شروع کرد با او حرف زدن که بهنام لبخند می زد

گ ناراحتی مثل اينکه آن وقتی که خيلی گريه می کرد بخاطر وجود سن: گفت

معده گرفته بود ولی حاال احتماًال سنگ از معده اش خارج شده و او درد را 

  .احساس نمی کند بنابراين جای نگرانی نيست، سنگ از بدنش خارج خواهد شد

بيست روز از اقامت ما در زندان دانشکده گذشته بود که گفتند بايد به جای ديگر 

  .منتقل شويد
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همانجايی که زمانی خانه و  ( . منتقل کردند " Eاسکان  " محلبنابراين ما را به 

خانواده در سازمان وجود داشت، متاهل ها هرازگاهی يک شب را در آنجا بسر 

می بردند و آن به قسمت های مختلف تقسيم بندی شده بود مثل اسکان 

A,B,C…H (   
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  در قرارگاه اشرف " Eاسکان " ورود به زندان 
  

 روبروی هم قرار داشت و از سه به سه ساختمان که ششزندان از مجموعه اين 

در دو طرف اين قسمت يک . وسط آنها خيابان اصلی رد می شد، تشکيل شده بود

هر ساختمان دارای سه اتاق برای سه خانواده و يک اتاق . نفر مسلح قرار داشت 

اين زندان .  بودبرای بازی بچه ها و يک هال و دستشويی و آشپزخانه عمومی

قبًال محل مسکونی اعضای متاهل سازمان بود که بعد از طالق های اجباری در 

 بتدريج متروکه شده بود و بعد از تجاوز صدام حسين به کويت و ١٣۶٨سال 

  . ريزش نيرو در سازمان مجاهدين تغيير کاربری داده شد و به زندان تبديل شد

امين ( فهيمه دو بچه کوچک . باليی بوديمدر يک ساختمان، من و قمر و فهيمه کر

 سال داشت در دوازدهرا نگهداری می کرد و پسر بزرگش ابوذر که ) و امير 

از بس که به ابوذر گفته بودند مادرت بريده، . پانسيون در بغداد نگهداری می شد

بسيار عصبی و ناراحت شده بود که فهيمه کرباليی بعدها ابوذر را نيز از آنها 

 پدر اين بچه ها در سازمان ماندگار شده بود و شوهر فهيمه او را طبق .گرفت

دستور رجوی ها طالق داده بود و در صورتی که ابوذر در ايران متولد شده بود 

  .يعنی اين زن و شوهر در ايران ازدواج کرده بودند

اتاق ديگر به يک خانم شمالی به همراه دو بچه اش سپرده شده بود که شوهر او 

شوهر من و قمر در . ز در سازمان ماندگار شده بود و او را طالق داده بودني

  .که بعدًا شوهر قمر نيز به او پيوست. بالتکليفی بسر می بردند

  هر روز مژده يکی از مسئولين اجرايی زندان Eافراد حاضر در زندان  اسکان 

ين بود که نمی ارا می ديدند و از نتيجه رفتن خود جويا می شدند و هميشه جواب 

اگر افراد ناراضی  در اين مورد جر و .  و تحقير روبرو می شدنددانم يا با توهين

بحث می کردند آنها را به اتاقی می بردند چند نفری يا با فحش تهديدش می کردند 

  .يا اينکه کتکش می زدند
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 .در ساختمانی که بودم قمر از اهالی ترک زبان شهر مشهد با ما زندگی می کرد

او سواد خواندن و نوشتن نداشت و  خودش را سر دسته و فرمانده ما فرض می 

کرد، همه بايد سر سفره با هم می نشستيم و او غذا می کشيد و با هم بلند می 

 .اجرا می کرديم! شديم، به امر او به هر کسی که هر دستوری می داد می بايست

  .همچون مادر شوهر به عروسش

تا بچه اش خسته شده بود و ديگر حوصله هيچ جر و بحثی فهيمه که از دست دو 

 که اصوًال آدم نيزخانم شمالی . را نداشت، هر چه قمر می گفت، قبول می کرد

با قمر که يک زن توداری بود، از بس نگران آمدن يا نيامدن شوهرش بود، اصًال 

 ديگر ولی من که از سازمان و از هيچکس. پر حرف و زورگو بود، در نمی افتاد

حرف شنوی بّره وار نداشتم و اصوًال به کسی حق هم نمی دادم که موقع غذا 

بنابراين همان روز اول به قمر . خوردن و زندگی روزمره را برايم تعيين کند 

  :گفتم

ولی . شما غذايتان را بخوريد هر موقع که کارم تمام شد خودم به تنهايی می خورم

و آن دو تای ديگر را تحريک می کرد که قمر بدجوری به من پيله کرده بود 

حتی خانم شمالی که آب گرم . هيچگونه کمکی در مواقع ضروری به من نکنند

آب گرم من زياد است بيا بهنام را حمام کن : کرده بود و اضافی داشت به من گفت

  .ولی قمر مانع شده بود

می روی؟ يک روز که از ساختمان بيرون می رفتم يکی شان از من پرسيد کجا 

گفتم چند تا آب نبات چوبی دارم، بچه ام کوچک است نمی تواند استفاده کند می 

من اين حرف را بدون منظور گفته بودم چون . خواهم به بچه فريده خليفه بدهم

آنجا بچه ای نديده بودم ولی قمر بعد از آن مدتها با من دشمنی آشکار داشت بدون 

تو عمدًا آب نبات چوبی را به بچه : نکه گفتاينکه من بفهمم دليلش چيست تا اي

تو هر طور که می : گفتم. فريده دادی برای اينکه به بچه من نمی خواستی بدهی

  .خواهی فکر کن ولی منظورم اين نبود
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مبارزه وارد سازمان شده بودند آنقدر بر اثر روابط و مناسبات افراد که برای 

ردهای فيزيکی و فحاشی سازمان فشارها و برخوردهای غير دمکراتيک و برخو

به افراد، خراب شده بود، که وقتی حتی از سازمان اعالم کناره گيری کردند نيز 

  .در اعمال و کردارشان بخوبی و بطرز آشکار نمايان بود

بنابراين بخاطر رفتار و اذيت های قمر، از زن مجاهدی به نام ستاره که بعد از 

  : گفت. تم خانه ام را عوض کندمژده مسئوليت آنجا را داشت، خواس

با پسرش ) يا معياری ( ما هيچ جايی نداريم جز خانه روبرويی که زهره معماری 

نه ، : آيا آسيبی به لحاظ فيزيکی به من و بچه می رساند؟ گفت: گفتم. مسعود هست

  .اشکال ندارد به آنجا می روم: گفتم. ديوانه که نيست

با روی خوش . زهره مرا نگاه می کرد. تقال دادموسائلم را جمع کردم و به آنجا ان

لبخند زد و جواب سالمم را داد با او به گرمی احوالپرسی و . به او سالم کردم

. مدتهاست کسی با من حرفی نمی زند:  گفت.نگاهم می کرد. سپس صحبت کردم

عد  ب.فکر می کنم هيچ فرقی با من و بقيه نداریولی : گفتم. به من می گويند ديوانه

 تو تا بهبتول، آيا بهتر نيست اين دستشويی را من استفاده کنم و آن يکی را : گفت

راستش . دستشويی همديگر تردد نداشته باشيم؟ چون من از کهنه بچه بدم می آيد

  :دستشويی اش آنقدر کثيف بود که از پيشنهاد وی خوشحال شدم و گفتم

مثل بقيه جيغ . در آرام هستیتو چق: گفت. چه اشکالی دارد؟ هر طور تو بخواهی

. من می دانم سر چه کسی داد بکشم: گفتم. و داد نمی کشی و جواب تند نمی دهی

بچه انگار حرف . با پسرش مسعود که حدود پنج سال داشت کمی صحبت کردم

  .زدن بلد نبود، يک رفتار ويژه ای مثل چسبيدن مداوم به مادرش را داشت

با زهره چی کار می کنی؟ آيا : ی ديد می گفتمدتی آنجا ماندم، هر که مرا م

بهتر ) اشاره به قمر ( رفتارش از افراد آن خانه : رفتارش خوب است؟ می گفتم

  .است و اصًال ديوانه هم نيست فقط کمی بی حوصله ، خسته و عصبی است همين
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يک شب در اتاقم بهنام را از من گرفت، بغل . زهره داستان غم انگيزی داشت

زش داد و روی پاهايش او را خواباند، به او خيره شدم، احساس خوبی کرد و نا

آن پسر بچه ای که ديدی اسمش سعيد است در ساختمان : گفت. نسبت به او داشتم

  آنطرفی با پدرش زندگی می کند، يادت می آيد؟

چرا شما جدا هستيد؟ اگر هم جدا . گفتم قبًال شنيدم! پسر من است: گفت. آره: گفتم

من و شوهرم با هم ناسازگاری : چرا دو تا بچه پيش هم نيستند؟ گفتهستيد 

داشتيم، سازمان می خواست طالقمان بدهد، گفتم شما باعث و بانی اين جدايی 

همانطور که در جامعه ازدواج کردم، وقتی که از اينجا بيرون رفتم در . هستيد

بنابراين .  ندارمچون من ازدواج و طالق شما را قبول. جامعه طالق خواهم گرفت

 سال دارد، هفتشوهرم از سازمان درخواست کرد که پسر بزرگترم که حدود 

پيش او باشد و من هم ديدم مسعود کوچک است قبول کردم که او را نگهدارم و 

  .سعيد هم پيش پدرش برود

کرده سازمان بچه هايم را از من جدا : ولی چرا به تو می گويند ديوانه؟ گفت: گفتم

در اتاقی در يکی از ساختمانهای اسکان زندانی کرده و درب را از مرا  وبود 

در آن حوالی کسی نبود، من جيغ می کشيدم بچه هايم را صدا . پشت قفل کرده بود

اين پنجره . می کردم بخصوص مسعود که کوچکتر بود دلم بحالش می سوخت

 .به هيچ وجه: مکوچک را می بينی؟ فکر می کنی تو بتوانی از آن عبور کنی؟ گفت

آنقدر ترسيده و : گفت. آره: گفتم. ، بيشتر از تو هستاين قيافه ام را می بينی: گفت

وحشتزده بودم که نفهميدم چگونه از اين پنجره کوچک خودم را به بيرون 

و من مدتی به اين پنجره نگاه کردم فکر می کنم فقط يک . ساختمان پرت کردم

دش را از آن عبور دهد نه زهره که قيافه تقريبًا  ساله بتواند خودوازده، دهبچه 

  . چاق و بزرگی داشت

من : تو توی ايران چکار می کردی؟ اصًال کجايی هستی؟ گفت: به زهره گفتم

همسرم زودتر به عراق و پايگاه های سازمان آمد و ! معلم بودم. اهل مشهد هستم
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م، با دو بچه کوچک،  ماهه بود که من تصميم گرفتم به شوهرم بپيوندُنهمسعود 

خودم را به . خودم را به پاکستان رساندم، قاچاقچی پولم را گرفت و مرا ول کرد

د يک خانواده ايرانی رساندم از آنها کمک خواستم او به من پيشنهاد دادن پول کر

من ترسيدم، فکر کردم اگر قبول کنم ممکن . و گفت پاسپورتت را به من بفروش

قبول نکردم ولی . پاسپورت و يک باليی هم سر من بياورداست نه پول بدهد و نه 

به هر حال خودم را به . از او خواهش کردم که پايگاه مجاهدين را برايم پيدا کند

  . پايگاه مجاهدين رساندم و آخرم اين شد که می بينی

در يکی از پايگاه های مجاهدين در پاکستان خانمی را : با گفتن اين حرف، گفتم

 که شبيه تو بود و يک بچه کوچک پيشش بود چون چند دقيقه بيشتر ديده بودم

شايد، چون افراد زيادی در آن پايگاه تردد : گفت. نديدم ولی فکر می کنم تو بودی

  .داشتند

همچنين زهره گفت که چون در مراحل مختلف بر اثر برخوردهای شديد سازمان 

راحت می شده و جيغ و  و رفتار ناهنجار شوهرش از طرفی ديگر، نا،از طرفی

  . است به همين دليل به او می گويند ديوانهو شلوغ می کردهداد راه می انداخته 

  : وقتی که مسعود می خواست با سعيد بازی کند، می رفت پيشش و می گفت

  . بگو که بيايی با هم بازی کنيم! سعيد به بابات

  :وقتی که سعيد چيزی از مسعود می خواست، می گفت

  يا مامانت اجازه داشتن چنين چيزی را می دهد؟مسعود آ

عجب مصيبتی و آشفته !. سعيد با مامان مسعود قهر بود و مسعود با بابای سعيد

  .جاهدين خلق درست شده بود م! توحيدی بی طبقهبازاری توسط ايدئولوژی 

آنطور که بعد ها شنيدم آنها . زهره و خانواده اش در قسمت های ديگر با ما بودند

کار زهره به بيمارستان  سرانجامانستند ابتدا به ترکيه سپس به فنالند بروند و تو

  .کشيده است که هم اکنون نيز از او اطالعی ندارم
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و  همه ناراضی و غمگين.  می گذشتEروزها به همين منوال در قسمت اسکان 

مه من نامه ای در دبس برای شوهرم نوشته بودم و در آن نا. گران آينده بودندن

گفته بودم که ما برای نجات مردم آمده بوديم و به کسانی مثل مسعود رجوی 

اعتماد کرده بوديم ولی رفتار اينها بی شباهت به رفتار افراد خمينی و پاسدارها 

  .در اين نامه همه جزئيات را نوشته بودم. نيست، ما راه را عوضی انتخاب کرديم

فرم نظامی و اسلحه کالشينکوف  با لباس Eيک روز ديدم همسرم در اسکان 

دولت . در بغداد بود) پايگاه سياسی سازمان ( او در پايگاه جاللزاده . پيشم آمد

صدام حسين اجازه نمی داد که مجاهدين لباس فرم نظامی به تن کنند، چون می 

در واقع اين . مردم عراق آنها را با نيروهای ارتش اشتباه می گيرند: گفت

ن اطالعات و امنيت رژيم صدام حسين به سازمان اعالم کرده ممنوعيت را سازما

  .بود

اما برای خانم ها اين محدوديت وجود نداشت، چون زنان عراقی لباس نظامی به 

  !.تن نمی کردند

بنابراين آمدن همسرم با لباس نظامی، مرا به تعجب واداشت، همچنين به آنها حتی 

  .وفکلت نمی دادند چه برسد به اسلحه کالشينک

  :وقتی که آمد گفت

  نامه ات به دستم رسيد، آيا تو واقعًا می خواهی از سازمان جدا شوی؟

خدا را شکر که اين موقعيت نصيبم شد، همه اينها را می شناختم جز  بله،: گفتم

چهره مسعود رجوی که برايم در ابهام بود و حاال چون فهميدم که تمام اين رفتار 

 طرف اوست بنابراين از اين بساط بيرون می روم زشت و ناهنجار مستقيمًا از

ی بيا و اگر ولی بدان بدون بچه ام حتی يک قدم جايی نخواهم رفت، اگر می خواه

  .، هر جا باشم بچه با من خواهد بودنمی خواهی تنها بمان

ساکش را نگاه کردم، نامه ام آنجا بود ولی رويش چسب قهوه ای رنگ زده شده 

  :پرسيدمبود، 
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: گفتم. نه، وقتی که به من دادند همينطوری بود: ين چسب را تو زدی؟ گفتآيا ا

می دانی من اين چسب را نزده ام، ديدی؟ حتی به نامه خصوصی آدم هم دستبرد 

ولی برايم چه فرقی می کند که . می زنند و هيچ حرمتی برای هيچکس قائل نيستند

  .اعتمادی ندارممن که ديگر به آنها اعتقاد و . خوانده باشند يا نه

می گويد اگر بتول بيايد و تعهد بدهد ما حاضريم ) عباس داوری ( رحمان : گفت

گفتم آن وقت که چند . گفتم تعهد؟ و با حالت تمسخر خنديدم. او را نگهداريم

درصدی آنها را قبول داشتم هيچ چيزی را امضا نکردم ولی حاال که به نقطه بی 

، تعهد بدهم؟ تعهد بدهم را دارم از سازمان اعتمادی مطلق رسيدم و قصد خروج

که چه بشود؟ که مرا برده خودشان بکنند و مثل اسير به اينطرف و آنطرف 

بکشانند؟ نخير، به رحمان بگو می روم تا دنيای جديدتری برای خودم و بچه ام 

  .پيدا کنم هر چقدر نيز که بهايش باشد، خواهم پرداخت

گفتی که نفرات شما مثل مغول به من ) رضايی محسن ( تو چرا به حبيب : گفت 

  حمله کردند؟ 

من . گفتم من فقط گفتم به من حمله کردند، اگر می خواهی برو از همه سؤال کن

  .از چند نفر سؤال کردم که آيا کلمه مغول از دهنم درآمده بود همه آنها گفتند نه

ل را بکار بردم تا به اين جهت به شوهرم اينگونه رسانده بودند که من کلمه مغو

غيرتش را که او از نژاد مغول ها در مشهد است، برانگيزانند و بر عليه من 

موضع بگيرد تا بتوانند ما را از هم جدا کنند و تا هيچکدام نتوانيم از سازمان 

  .جداشويم

به من گفتند با اين لباس : خوب، حاال چرا لباس فرم نظامی پوشيدی؟ گفت : گفتم

  !داریامنيت بيشتری 

به تو اسلحه دادند آيا نمی ترسند که تو در اينجا در ميان جداشدگان که آمدی : گفتم

آخر با خشاب : و من اينجا هستم مثًال کاری کنی؟ در حالی که لبخند می زد گفت
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اين را همين جوری دادند که در مسير بقيه فکر !! خالی که نمی شود کاری کرد

  .کنند که من مسلحم

از بغداد تا قرارگاه اشرف را به تنهايی نيامده بود، که چنين فکر می البته شوهرم 

چون ميان جداشدگان و خصوصًا پيش من آمده بود می او  فکر می کنم من. کرد

  . هم به شوهرم بدهندامتياز پوشالیخواستند ابهت بوجود آورند و يک نوع 

بچه، بهتر است ساعتها نشستم با او صحبت کردم و گفتم بخاطر نگهداشتن بهتر 

اول راضی نمی شد با من بيايد چون بنظر می رسيد بسيار ترسيده . تو با من بيايی

  از سازمان درست است يا نه؟جدايی و همچنين مرّدد بود که آيا 

 اول اينکه نبايد به هيچ وجه بر ، امابا تو می آيم: باالخره راضی شد ولی گفت

ايد بروم با آنها صحبت کنم و با وسائل دوم اينکه ب. عليه سازمان افشاگری کنی 

الزم به يادآوری است که او . به هر حال فردای آن روز رفت. فردی ام برگردم

فقط بيشتر براساس عادت و کمی هم ترس . هيچگونه اعتقادی به سازمان نداشت

مثل  در آن مقطعمهم باعث ترديد وی شده بود، و گرنه در هيچ نشست تشکيالتی 

  .غيره شرکت نکرده بود و "صليب " 

يعنی بريده و يا کلمه  " B"  روی قابلمه غذای ما حرف Eدر زندان اسکان 

با ما بود، يک ) که بسيار بزرگ بودند ( شستن قابلمه ها . را می نوشتند" کوفی "

  :روز که نوبت به ساختمان ما رسيد زهره گفت

 که هيچ مگفتن به آنها  چون م.من بهنام را نگه می دارم تو برو قابلمه را بشور

  .کارگری نمی دهم

وقتی که برای شستن آن رفته بودم، ديدم عمدًا در آن آب نريخته بودند و آن را با 

جود آب  با اين و.همان وضع در آفتاب گذاشته بودند وغذا در آن خشک شده بود

  بنابراين وقت زيادی از من گرفت که حوصله زهرهکافی در اختيارم نگذاشتند،

  .از نگهداری بهنام سر رفته بود هم
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و همسرش در خارج از عراق بسر روزی يک خانم که دو دختر کوچک داشت 

ولی بعدًا او را .  مژده زياد چيزی نگفت.با مژده درگيری لفظی پيدا کرد می برد،

صدا زدند، بردند توی يک اتاق هر چه فحش بود نثارش کردند و با سيلی و لگد 

مچنين او را تهديد کرده بودند که اگر موضوع را به ديگران ه. را زده بودنداو 

  .  را به خارج اعزام نخواهند کردبگويد او

دفعه ديگر مهری دزيانی يکی از زندانيان با مژده ابتدا درگيری لفظی پيدا کرد 

مهری دزيانی يک سيلی محکم به . سپس کارشان جلوی جمع به زد و خورد کشيد

 از زمانی که در پاکستان بودم با  وانی اهل مشهد بودمهری دزي. گوش مژده زد

مجرد بود، دختری بود الغر و ريز، سرسپرده مطلق   او.هم در يک پايگاه بوديم

همه : يک روز گفت. بود و عشق فراوان به سازمان داشت، آدمی تودار بود

ی همه داراي. طالهايم را آوردم می خواهم به سازمان بدهم و آنها را نشان داد

هايش قيمت يک دست لباس شيک مريم رجوی نمی شد، و چقدر احساس شادی 

  .می کرد از اينکه از اين طريق به سازمان کمک می کند

 که سازمان به افراد آموزش تيراندازی می داددر منطقه کردستان عراق زمانی 

مهری قرار شد ) سيستماتيک و اصولی نبود بلکه فقط برای آشنايی و مانور بود (

آر ـ پی ـ جی بزند، وقتی که آر ـ پی ـ جی را کشيد، لگد دستگاه آر ـ پی ـ جی 

آنچنان شديد بود که مهری به طرف پشت که به دره راه داشت پرت شد و در حال 

بعد در هنگام نشان . غلط خوردن بود که چند تن از پسرها دويدند و او را گرفتند

 در مای مقاومت از تلويزيون عراق،برنامه تلويزيونی مجاهدين به نام سيدادن 

، زدسرود اوليه اين برنامه تصوير مهری را از آن قسمتی که آر ـ پی ـ جی می 

  .نشان می دادند

حاال که بچه دار شده بود و بر خالف تمايل قلبی اش سازمان بچه اش را به اما 

نی و دليل طالق های اجباری به خارج فرستاده بود، و از اين بابت احساس نگرا

می خواست که نزد فرزندش برود، با او رفتار بد و ناجور  اعتراض می کرد و
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 حتی محسن رضايی از او با کلماتی مثل فاحشه وغيره پذيرايی کرده .می کردند

  .بود

يک روز گفتند حسين اديب و زن مجاهدی به نام سارا برای منظوری و صحبتی 

سارا نام مستعار فرح . آنها آمدند. همه ما جمع شديم.  می آيندEبه زندان اسکان 

، و همچنين همسر دکتر عباس شاکری  ارشد سازمانمختار يکی از مسئولين

. قد بلند و با يک کلت به کمر! وی زنی بود تقريبا. پزشک مخصوص رجوی بود

ديگر شما اينجا : گفت. آنچنان ژستی می گرفت آدم بياد گشتاپوی هيتلر می افتاد

با گفتن اين حرف صدای اعتراض همه بلند .  به دبس می بريمشما را. نمی مانيد

 دست سارا اتوماتيک وار روی کلت می ،شد، هر کس می خواست صحبت کند

بعضی افراد چيزهايی که می گفتند سارا و حسين اديب با حالت تمسخر می . رفت

ما مدتهاست برگه تقاضای بيرون : گفتمهری  شوهر بهروز سرشار. خنديدند

را پر کرده ايم چرا ما را بيرون نمی فرستيد؟ می خواهيم برويم دنبال رفتن 

آيا به شما بد می گذرد؟ به شما . ما هستيد! شما مهمان :  گفتسارا. زندگی مان

اين چه مهمان نوازی است که روی قابلمه غذا می : بهروز گفت. غذا می دهيم

ما را بيرون بفرستيد ؟ در ضمن به غذای شما نيازی نداريم " کوفی " نويسيد 

  .خودمان شکممان را سير می کنيم

 در حاليکه پرخاش می کرد، دستش را نيز به عالمت تهديد روی کلت سارا

بهروز به همسرش گفت بيا برويم و به . همه ساکت شدند. کمری اش می برد

  .عنوان اعتراض محل را ترک کرد

که چندين نفر در آن خانه در همين لحظات به يکباره صدای فريادی از ساختمانی 

مژده . به طرف آن خانه دويدند مژده هم رفت بعضی .سکونت داشتند، بلند شد

! هيچی، مهری دزيانی داشت خودش را دار می زد: برگشت وخبر آورد و گفت

  .بعد حسين اديب شروع به خنديدن کرد 
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رگاه  به قراوی رامهری که قبًال در زندان دبس بود، تصور می کرد که وقتی 

اما بعد وقتی که ديد . اشرف می آورند، ديگر او را پيش بچه اش می فرستند

می  دوباره قرار است او را به همراه بقيه به دبس بفرستند نااميد شده بود و

خواست خودکشی کند، که بطور اتفاقی گذر يکی از خانم ها به آن اتاق افتاد و 

  .فرياد کشيد و بقيه رفتند مانع اين کار شدند

 و حسين اديب و بقيه نظر خودشان مبنی بر اينکه بايد ساراخالصه بعد از اينکه 

بهتر : گفت) پدر حنيف و موسی ( فرهنگ . به دبس برويم را تحميل کردند، رفتند

امضا کنيم و توضيح بدهيم که همه است يک نامه برای مريم رجوی بنويسم و 

 ما می دانستيم و حدس می گرچه. دبس محل مناسب برای بچه های کوچک نيست

زديم که اين جماعت جنايتکار هر آن چيزی که وضعيت ما را به هم بريزد همان 

، می کنيم، نيمکار را خواهند کرد ولی با اين وضع گفتيم که کاری که ميبايست بک

بنابراين نامه را . خواهد بود) سازمان ( ديگر مسئوليت ها به عهده خودشان 

پس از چند روز گفتند که خواهر مريم نامه شما را خوانده . منوشتند و امضا کردي

  .و گفته دستور همانست که داده شده است

 فضای زندگی آنجا را ناجور کهوجود داشت  E مورد ديگری در زندان اسکان 

  .توضيح بدهمبهتر است می کرد که 

ی در محوطه باز زندان علفهای بسيار زيادی وجود داشت و آنجا را مرتب نم

بعد از گرمای  کردند، بنابراين هنگام غروب که بيشتر ما بخاطرهوای خنک

حوطه کوچک قدم می زديم، پشه بيش از حد وجود داشت و دليل آن مروزانه در 

هميشه هنگاميکه از ساختمان بيرون می رفتم تا در . بخاطر وجود علف بودنيز 

مثل بقيه قدم بزنم، تمام ) شايد کمی کمتر يا بيشتر ( خيابان به طول دويست متری 

دست ها و پاها و صورت و گوش و گردن بهنام را پماد می زدم و مقداری نيز 

برای خودم استفاده می کردم، وضع خوبی نبود و احساس بدی برای اين کار که 

  .هر روز تکرار می کردم، داشتم
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يک روز زن و شوهری که با بچه هايشان گول حرف های قشنگ و وعده های 

ازمان را خورده و به عراق آمده بودند و هميشه در حال افسوس خوردن بودند، س

آنها قبل از اينکه به عراق بيايند ، مدتی خارج از سازمان در . را در زندان ديدم

  : به آنها گفتم. ترکيه زندگی کرده بودند

ه قرار است مرا به ترکيه بفرستند، فکر می کنيد آيا می توانم بدون شوهر با بچ

  دوام بياورم؟ 

  :شوهرش گفت. آنجا ايرانی زياد است کمکت خواهند کرد: خانم گفت

تو چرا به اين بيچاره دروغ می گويی و وعده های الکی ميدهی؟ برگشت به من 

گفت خانم، حرف زنم را گوش نکن آنجا خدا هم بدادت نخواهد رسيد، هيچ ايرانی 

است، تا می توانی هر طور شده آنجا نمی تواند به تو کمک کند، اين واقعيت 

: شوهرت را راضی کن که با تو بيايد، بعد زنش حرفش را تصديق کرد و گفت

اين راست می گويد تا می توانی شوهرت را راضی کن، ولی اگر نتوانستی زياد 

  .وحشتزده نباش، خدا بزرگ است

، و بطور کلی در زندانهای سازمان زير صفر بود E بهداشت در زندان اسکان

بچه های کوچک وقتی مريض می شدند از دوا و دکتر خبری نبود، يکی از بچه 

های تقريبًا دو ساله تب شديد داشت هر چه مادرش مراجعه کرد بچه را به 

باالخره مسئولين زندان . بيمارستان نمی بردند تا اينکه کارش به داد و فرياد کشيد

يکبار بهنام نيز . ارستان ببرندمجبور شدند، بچه را که خيلی بی حال بود به بيم

موقع واکسن بهنام . تب داشت پس از چندين بار مراجعه، ما را پيش دکتر بردند

رسيده بود چندين بار مراجعه کرده و درخواست رسيدگی کردم، پس از مدت 

  .های زيادی من و بچه را به بهداری خودشان بردند  و واکسن زدند

رفته بودم بلوز و شلوار معمولی ) ان مجاهدين يا بيمارست( وقتی که به بهداری 

در عراق و سازمان زنها بلوز و شلوار نمی پوشند يا بايد فرم . پوشيده بودم

سازمان لباس هايی را برای خانم . نظامی پوشيد يا بلوز و دامن يا مانتو و شلوار
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 رو ، از همينهای بدن خانم ها زياد معلوم نشودها انتخاب می کرد که برجستگی 

. پوشيدن شلوار ممنوع بود مگر اينکه حتما روی آن مانتوی بلندی می پوشيدند

معموًال پوشيدن بلوز و شلوار معمولی نشانه قبول نداشتن سازمان از طرف افراد 

  . بريدگی بودو نشانه 

در بيمارستان قرارگاه مجددًا آن دو زن جوان که قبًال گفته بودم، سزارينی بودند 

ما با هم شوخی می کرديم ولی آنها حتی در . نگر آمده بودند را ديدم گودال سبهو 

در ميان آنها ، افسانه طاهريان همسر . حال شوخی کردن به ما نزديک نمی شدند

محمد حسين سبحانی را ديدم که به حالت تحقير و تعجب سرتاپايم را ورانداز می 

بود که وقتيکه در افسانه طاهريان به لحاظ تشکيالتی يک زن معمولی . کرد

آموزشگاه و کودکستان سازمان در کرکوک بودم ، او را می شناختم که بعد از 

اينکه سبحانی از سازمان جدا شد، سازمان برای دهن کجی به او افسانه طاهريان 

 او هم .را ارتقا صوری داد و او را عضوشورای رهبری سازمان اعالم کرد

  .اکنون در عراق می باشد

تن به زندان دبس حتمی شد، چند نفری گفتيم که به دبس نمی رويم وقتی که رف

د با ن و شوهرم را بايکه م: زهره می گفت. وهر کداممان برای خود دليلی داشتيم

: من به مژده گفتم. به خارج بفرستيد، کسان ديگر هر کدام يک چيزی می گفتندهم 

اينجا نيايد من از اينجا شوهرم گفته که می رود و صحبت می کند و می آيد، تا او 

  . تکان نمی خورم

يا آره يا نه، به هر : تو بريدی خيال می کنی شوهرت هم بريده ؟ گفتم: مژده گفت

حال من بايد او را ببينم، اگر نمی آيد از او طالق بگيرم و بعد از سازمان بيرون 

  .بروم

ساک و وسائلش يک هفته ای آنجا بوديم که شوهرم با يک . همه رفتند و ما مانديم

، تمام بتول حاال که تنها نيستی: ان گفتستاره يکی از مسئولين زند. پيشم آمد
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چندين بار . وسائلت را امشب جمع کن فردا سر ساعت شش صبح حرکت می کنيم

  .اين سفارش را تکرار کرد

وقتی که به خانه آمدم از شوهرم سؤال کردم چطور آمدی؟ آيا به تو چيزی نگفتند 

 اين همه اذيت می کنند، به  راهمه افراد جداشده: گفتم! نه: داشتند؟ گفتو کاری ن

بعد وسائلم ! همين.گفتند تو هم بريدی و به دستگاه زنت رفتی: تو چه گفتند؟ گفت

  . را جمع کردم و آمدم

بايد . هنگام غروب به شوهرم گفتم ستاره گفته فردا ساعت شش حرکت می کنيم

نبايد به چيزی دست : گفت. د بسته بندی کنيمامشب همه چيزهايی که می شو

تو از کی : جواب ستاره را چه می دهی؟ گفت: گفتم. فردا جمع می کنيم. بزنی

يت نيست، ما اسير طرفدار آنها شدی؟ گفتم طرفدار يعنی چی؟ مثل اينکه حال

تو اگر خسته ای بنشين، بچه را می خوابانم و وسائل را :  گفتمدست آنها هستيم،

بعد که از اتاق بيرون می رفتم، کلماتی زشت به گوشم خورد، اول . ی کنمجمع م

  .، بعد گفتم شايد با من نيستم، بعد فکر کردم گوشم عوضی شنيدهشوکه شد

مگر با تو نيستم؟ تو حق : هر حال وقتی که وسائلم را بسته بندی می کردم گفت به

 آنها حق ندارند به ما برای اينکه: چرا؟ گفت : گفتم. نداری آنها را جمع کنی

همچنين به تو هم مربوط نيست که من ! تو حالت خوش نيست: گفتم. دستور بدهند

  .نکردم همه وسائلم را تا نيمه شب بسته بندی کردچکار می کنم و شروع 

سريع آماده باشيد : صبح که شد ستاره با عجله دم درب آمد و با صدای بلند گفت

ستاره، همه : گفتم. ائلتان را دم خيابان بياوريدسريعتر وس. ماشين در راه است

آنهايی که آماده است بيرون می آورم تا بقيه را بسته . وسائل ما جمع شده نيست

. شروع کرد با اوقات تلخی سر و صدا کردن و سرم دادکشيدنستاره . بندی کنيم

زرگ بودند ببين همه اينها را من به تنهايی بستم بقيه چيزها ب: رفتم بيرون و گفتم

همه تقصيرات با او : مگر در خانه ات مرد نيست؟ گفتم: او گفت. نمی توانستم

  .است که قبول نمی کرد کمکم کند
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چرا به : ستاره با عجله او را صدا کرد ولی صدايش را خيلی پايين آورد و گفت

آخر : حرف زنت گوش نکردی؟ شوهرم با حالت خنده مصنوعی و با تعظيم گفت

من فکر کردم بتول از خودش حرف درآورده و همچنين ممکن ! هخواهر ستار

اين چه حرفی است که می زنی، : ستاره گفت.  حرکت کنيمهشتاست ما ساعت 

سريعتر همه را ! يااهللا. ضمنًا ساعت حرکت را ما تعيين می کنيم که قبًال هم گفتم

  .تواند نيم ساعت منتظر شما باشد جمع کن ماشين فقط می

بچه . اخل ماشين با حالت قهر از من فاصله گرفت و آنطرفتر نشستدر د شوهرم

بهش . را در بغلش گرفت و محکم نگه داشت، بچه نمی توانست تکان بخورد

 به حالت بی اعتنايی بچه را در بغلش فشرد، يک او. بچه را آزاد بگذار: گفتم

از کردم دستم را در. مدتی راه رفتيم بچه شروع کرد به تکان خوردن و نق زدن

بچه را بده به من يا : آرام گفتم. صدای بچه بلند شد. تا بچه را بگيرم، به من نداد

او چشم غره ای به من رفت و بچه را به . خوابش گرفته يا شير می خواهد 

معلوم است تو چه : برگشتم کمی با حالت عصبانيت گفتم. آنطرف دستش کشيد

بچه : ه از آينه ما را نگاه می کرد گفتراننده ک. ؟ بچه را بده به منمشکلی داری

و ما . با شنيدن اين حرف بچه را به من داد . را مادر بهتر می تواند رسيدگی کند

  .نزديکی های ظهر به مقصد رسيديم و برای بار دوم وارد زندان دبس شدم

  

  

  

  

  

  

  

  



  91

 برای بار دوم" س ِبِد"  ورود به زندان 
  

سمت محل حفاظت ، يک خيابان حدود ، از داخل زندان دبس دم درب ورودی

بندهای زندان در سمت . شايد چهار متری وجود داشت که اطراف آن درخت بود

  .چپ و راست همين خيابان بودند که به سه بخش تقسيم شده بود

 بود که مخصوص افراد متاهل بود و خانواده هايی را که ١٠٠طرف چپ آن بند 

  . در اين بند نگهداری می کردندبصورت زوج با بچه و بدون بچه بودند،

چندين زن جوان بدون شوهر نيز که به هر دليلی، يا بر اثر کشته شدن يا طالق 

 زنی بنام ١٠٠مسئول بند  .  حضور داشتند١٠٠ بيوه شده بودند در بند ،گرفتن

مژده بود که دو بچه بنام بابک و پريسا داشت و آنها را به آمريکا پيش خواهرش 

 اسم مستعار شوهرش بهروز بود و هر دو از دانشجويان آمريکا .فرستاده بود

در آن . مژده را از زمانی که در آموزشگاه کرکوک بودم، می شناختم. بودند

موقع او مسئول صنفی بود و چون من کارهای صنفی و تدارکاتی برای مهد و 

  .کودکستان می کردم مسئول من هم می شد

يمه بودند، هر موقع می ديدم که پريسا در بابک سه ساله و پريسا يکسال و ن

همين امر باعث شده بود . پايگاه ول است او را بغل کرده و نگهداری می کردم

که مژده هر موقع مرا می ديد بياد دخترش می افتاد و می دانست که من يک 

البته مژده در . فی نسبت به بچه هايش خصوصًا پريسا داشته اماحساس عاط

دست جمعی بدستور مسعود رجوی از شوهرش طالق گرفته القهای جريان ط

  .بود

 قرار داشت  که صد ها تن ٣٠٠ و ٢٠٠و اما ، طرف راست اين خيابان بندهای  

  .از اعضای جداشده که مجرد بودند ، در آنجا نگهداری می شدند

مجردها شامل اعضای پرسابقه و کم سابقه سازمان، سربازان پيوسته از کمپ 

و سربازان اسير شده ) RP  =رزمندگان پيوسته ( يرانی در عراق های اسرای ا



 که بطور بودند  ) RD =رزمندگان داوطلب ( در جنگ های مجاهدين و رژيم 

سازمان به هنگام صحبت کردن در .  هاRD ها و RPمخفف به آنها می گفتند 

ش  را بصورت تحقير و سرزنRD و RPگفتن ! ) بريده ها ( مورد جداشدگان 

 يعنی اينکه اينها آدم های نادانی هستند که معنی مبارزه را نمی کار می بردب

  .گی و غيره می باشند، ياد می کردفهمند و بفکر زند

چرا که رهبری مجاهدين با فريب !. در ميان مجردها هادی شمس حائری نيز بود

 و نيرنگ اجازه جدايی همسرش را از سازمان نمی داد و به همين دليل در بند

  .مجردها زندانی بود

  
  هادی شمس حائری

 باالی آن را . بودتطيل بود که يک طرف آن دو طبقه مس بصورت١٠٠بند 

 در طبقه .زندانبان ها و کادرهای پشتيبانی و حفاظت زندان استفاده می کردند

. اتاق جنب درب ورودی را به دکتر نويد و يک خانواده ديگر داده بودند  همکف

طرف راست آن عده ای از خانواده های ديگر بودند .  بوديز خالیها نبقيه اتاق 

طرف روبرويی آن عده ديگری از خانواده . که ما در اتاق انتهايی آن مستقر بوديم

) طرف مقابل ما ( ها و زنان طالق گرفته ديگر بودند و طرف ديگر آن 
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ند  چ وسط آن همهمچنين چندين اتاق بدون مصرف بود،دستشويی و غيره و 

  .درخت داشت که حياط به حساب می آمد

محمد توفيق ( قاسم :  مانده عبارتند ازاسم خانواده هايی که در آنجا بوده و به ذهنم

، محمد رضا اسکندری همراه با همسر خود )اسدی همراه با زن و يک بچه 

معصومه . طاهره خرمی که بچه اش توسط سازمان به خارج انتقال داده شده بود

خواهر ( ، سونيا يگانه همسرش مجيد فراهانی و پسرش البرزمراه يگانه ه

ا می همراه با همسر و دختر دوساله اش که هميشه با شوهرش دعو) معصومه 

، بهاره با شوهرش اصغر کرد، عفت گوهری با شوهرش، فريده خليفه با دخترش

و دو بچه اش، يوسف که مسئولش يک سيلی به صورتش زده بود و او شنوايی 

  . گوش راستش را بر اثر اين سيلی از دست داده بود

او دارای افکار عقب افتاده . يوسف  با زنش و دختر چهار ساله اش در زندان بود

 درجه عراق با يک پرده ضخيم ۵۵ تا ۴۵ای بود و پنجره اتاقش را در گرمای 

روی درب ورودی اتاقش نيز پرده کشيده بود و اتاق هميشه مثل . می پوشاند 

 زن و بچه اش را در اين اتاق مثل زندانی نگه و گرم بود و از اينکهجهنم تاريک 

  . باعث تاسف افراد می شد،می داشت 

 آنجا در ساله اش ُنههمراه با شوهرش و پسر  نيز عذرا آشفته که اهل لنگرود بود

، م محمد زاده، کوکب طالبی، ميترا شايستهدر ميان زنان طالق گرفته مري. بودند

  .را طريقت نژاد و چند نفر ديگر بودندزه

و حدود بيست  و  شعله زن جوانی که اهل الهيجان در ميان زنان طالق گرفته،

شعله هميشه از اولين شوهرش که در يکی از . پنج ساله بود، نيز حضور داشت

عمليات های نظامی سازمان کشته شده بود، بخوبی ياد می کرد و می گفت که او 

  .و مؤدب بوده استبسيار مهربان 

نمی دانم چقدر از مرگ همسر . سازمان برای بار دوم شعله را شوهر داده بود

 سربازان اسير شده توسط شعله که يکی از ايندومين شوهر . اولش گذشته بود
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شعله می . سازمان در عمليات های نظامی بود که بعدها به سازمان پيوسته بود

 شوهری را بلد نبود، و چون خودش می او هيچگونه آداب و رسوم زن و: گفت

به همين دليل در خواسته از سازمان جدا شود به ميل خودش از او طالق گرفت و 

 در ميان مجردها يکی را بعدها متوجه شدم او.  دبس تنها زندگی می کردزندان

   .داشتمی دوست 

  

 سال نوزدهنيلوفر . نيلوفر همراه با شوهرش حميد کنار اتاق ما مستقر بودند

 در آن موقع نوجوانی بود، بودم او را کهوقتی که در آموزشگاه کرکوک . داشت

او در آنجا هم درس می خواند و هم در پايگاه بصورت نيمه حرفه ای . ديده بودم

نيلوفر دو خواهر کوچکتر از خود داشت و پدر و مادرش . از او کار می کشيدند

ر در زندان دبس بود بارها از مژده وقتی که نيلوف. نيز هنوز در سازمان بودند

تقاضای ديدار با پدر و مادرش را کرده بود و گاهی اوقات بسيار التماس می 

و  تا روزی که نيلوفر در آنجا بود ، سازمان مالقات وی با پدر اما متاسفانه! کرد

والدينش و مخصوصًا  بايعنی نگذاشتند برای بار آخر .  را فراهم نکردمادرش

نمی دانم بعد ها بعد از خروج از سازمان آيا او توانست . حافظی کندمادرش خدا

پدر و مادرش را ببيند يا نه؟ هميشه نيلوفر با تاکيد و اصرار می گفت وقتی که به 

اروپا برسد هر دو خواهرش را از سازمان خواهد گرفت، فکر می کنم همين کار 

  .را هم کرده باشد

 درست همکف اين اتاق. ای استقرار فرستاده شديممن و خانواده ام نيز به اتاقی بر

. در اتاق يک موکت و يک کمد بود و ديگر هيچ. زمين نبود بلکه دو تا پله داشت

.  ماهگی شده بودُنهبهنام در اين موقع وارد . وسائلمان را کنار ديوار چيديم

ت تحرکش زياد بود و حتمًا يکی می بايست بطور مستمر از او نگهداری کند، تخ

  . بچه هم که نداشتم تا او را در آن بگذارم
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 برق را .شب اول که خوابيديم، بچه که پيشم خواب بود ديدم زياد تکان می خورد

روشن کردم، ديدم تمام بدن و صورتش ، روی موهايش ، خالصه در تمام محل 

" . خرخاکی " خواب بچه و ما، پر از حشره شده است که به فارسی می گويند 

وتاهی کردم، شوهرم بيدار شد، وحشتزده بچه را به او نشان دادم، شروع فرياد ک

کرديم به درآوردن لباس بچه و تمام اين حشره را از او دور کرديم و روی ما هم 

يک جای جداگانه ای برای بچه . کمی نشسته بود و از خودمان هم دور کرديم

م و بچه را در آن قرار درست کرديم و اطراف آن را با پتو های ديگر باال آوردي

  .داديم و اطراف محل خواب خودمان را نيز به همين گونه حصار کشيديم

وقتی که . صبح که شد شوهرم گفت اين جانورها از کجا می آيند؟ بايد پيدايش کنيم

موکت ها را باال زديم دور تا دور اتاق کنار ديوار شکاف های بزرگی ديده می 

زن کاک  ( رفت به سيما. ن جانور ها می آينده اياز همينجاست ک: شد و او گفت

تری از مژده داشت، جريان را گفت و درخواست  که رتبه تشکيالتی پايين) حسام 

. کرديم يا اتاقمان را عوض کنند يا گچ و سيمان بدهند و ما آنجا را درست کنيم

ام خالصه بعد از چند بار رفت و آمد يک سطل گچ به ما دادند و شوهرم نيز تم

درزها و سوراخ ها را مسدود کرد و همچنين کنار درب ورودی را نيز کامًال 

درست کرد و به طرف پله رفت و آنجا را نيز که چند شکاف بزرگ داشت 

  .بهرحال به قضيه حشرات اينگونه پايان داديم. گرفت

  

يک روز که در حياط روبروی پله ورودی به اتاقم در حرکت بودم، يک جانور 

 حميد همسر نيلوفر دم درب اتاق نشسته بود و مرا . به او خيره شدم.دمکوچک دي

: چرا ايستادی؟ به چه نگاه می کنی؟ گفتم! خواهر بتول : نگاه می کرد، حميد گفت

برو عقب نزديکش : با صدای بلند و ترسان گفت. اين جانور قيافه عقرب را دارد

دی ، اين بچه عقرب است، شانس آور: و خودش دوان دوان پيشم آمد و گفت. نشو

حميد با يک چوب کوچک، عقرب . بعد چند نفر ديگر آمدند و دورش را گرفتند
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چندين بار جلوی عقرب را . را که به هر طرف می رفت، جلويش را ّسد می کرد

  .گرفت تا اينکه عقرب طبق طبيعت و عادتش به خودش نيش زد و ُمرد

 های مختلف، ، سوسک و حشرهوجود عقرباعتراض زندانيان بخاطر بر اثر 

 آن سالن هست،در ) آهنی ( يک روز مسئولين زندان گفتند که مقداری تختخواب 

شوهرم به محل مورد اشاره رفت  ولی چيزی که ديد آن بود .  برويد و برداريد

که عمدًا تمام قطعات تخت را قاطی کرده بودند و پيدا کردن و جور کردن قطعات 

 کار زن نمی توانست باشد چون قدرت بدنی زيادی الزم يک تخت بسيار مشکل و

به هر ترتيب که بود با پيدا کردن قطعات يک تخت خواب درست شد تا . داشت

  .اگر باز هم جانوری روی زمين باشد از آنها در امان بمانيم

 درجه می رسيد، همه زندانيان  درخواست ۴۵اتاق بسيار گرم بود و دمای هوا به 

به . افتاده داشت سازمان در آنجا تعدادی کولرهای آبی کهنه و از کار. کولر کردند

اکثر خانواده ها نتوانستند .  گفتند بياييد اين کولرها را برداريد و نصب کنيدما

شوهرم پس از چند روز تالش کردن باالخره آن را راه . کولرشان را راه بيندازند

  .کردانداخت و برای چند نفر ديگر نيز همين کار را 

يک اتاقی که کنار اتاقمان و در انتهای طرف ديگر زندان قرار داشت را اتاق 

 تا ما وسائل مربوط به گذاشته بودندعمومی قرار داده بودند و در آن يک يخچال 

ولی با توجه به تعداد زياد  خانواده ها و . مواد غذايی بچه ها را در آن بگذاريم

  . ميشه در آنجا ريخت و پاش بودبچه ها يک يخچال کفاف نمی داد و ه

روزانه هر کس می بايست به جای تعيين شده برود و يخ بردارد، من بچه را نگه 

. می داشتم و کار خانه و بچه را انجام می دادم، شوهرم برای آوردن يخ می رفت

چون با . خانم هايی که بچه داشتند و شوهرانشان با آنها نبودند در مضيقه بودند

 بردن بچه ها در آفتاب برای حل و فصل مسائل روزمره کار وجود گرما

  .دشواری بود



  97

حق نداشتيم .  روزانه مقداری مواد سوپ بچه و همچنين شيرخشک می دادندبه ما

همچنين .  درخواست تنقالت مثل شکالت و غيره بکنيمبرای بچه های کوچک

نيز گاهی قطع روزانه به هر کدام مان يک عدد ميوه می دادند و همين يک عدد 

 روزانه يک قاشق روغن، يک قاشق نمک يک قاشق رب عالوه بر اين. می شد

اين قاشق، قاشق دادن ها اعصاب همه را . گوجه و چيزهايی از اين قبيل می دادند

  .به هم ريخته بود

 کمپوت می کرد ولی مراقبين بچه نحيف و الغرش تقاضایسونيا يگانه برای 

 يادم است که دختر چهار ساله يوسف پاک کنی را که . زندان به او نمی دادند

اکثرًا اين کار را انجام بمکد و بجای شکالت بوی شکالت می داد، دوست داشت 

  .می داد

: من چند بار تقاضای بيسکويت معمولی از مژده برای بهنام کردم، مژده گفت

  !دادن اين جور چيزها به بچه های شما ممنوع است

که دريافت می کرديم، نمی خورديم، بلکه برای بهنام را يی من و شوهرم ميوه ها

من سيب را پوست کنده و خرد می کردم، آبش را گرفته به بهنام می . می گذاشتيم

شکل همين به بقيه ميوه ها نيز از . دادم و خودم کمی از پوست آن را می خوردم 

  .استفاده می کردم

زن . تيم و جالب اينکه دارو نبودهر موقع مريض می شديم پيش دکتر نويد می رف

همراه او بودند، دو دختر " زندان دبس " و يک دختر کوچک دکتر نويد در 

دکتر نويد هميشه به زن های . خردسالش را سازمان به خارج منتقل کرده بود

  .مجاهد فحش های رکيک می داد

شان اين کلمه را خود. بود" هواخوری "  بعدازظهر موقع هشت تا ششاز ساعت 

به هنگام هواخوری می توانستيم به مدت دو ساعت در مسير . استفاده می کردند

محل ورود به ( به ما گفته بودند که از نگهبانی دوم . دو پست نگهبانی قدم بزنيم

  .نبايد جلوتر برويم) داخل زندان 
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می خواهم آن طرفتر بروم ببينم چه خبر است، ما به : يک روز شوهرم گفت

 متر راه رفتيم، يک صد تا پنجاهکت کرديم بعد از اينکه حدود طرف جلو حر

 که توسط يک پسر ديديمديوار بی معنی و يک درب چوبی در قسمت راست آن 

بعدًا . عبداللهی حفاظت می شد) معصومه (  ساله فاطمه پانزدهبنام امير، پسر 

 امير .شنيديم که اين بچه خودزنی کرده و به طرف پای خودش شليک کرده است

زهرا با برادر کوچکش .  ساله بوددوازده حدود يک خواهر به نام زهرا داشت که

 ساله توسط سازمان به خارج منتقل شده بود و امير در عراق دهمسعود حدود 

داللهی نيز در دبس مشغول چاپلوسی و کاسه ليسی با فاطمه عب. باقی مانده بود

  .ان بوده استبود و پدرش رضا اهل مشهد از ناراضيسازمان 

زن هايی که با سازمان بودند و با مژده در زندان دبس همکاری می کردند همه 

نگران بچه هايشان بودند و اين مسئله براحتی در صحبت ها و چشم های آنها 

يکی از آنها طاهره بود که  دو دخترش را به انگلستان پيش برادرش . نمايان بود

 با نگرانی و غصه به نقطه ای خيره شدهيکه در حاليک بار به من . فرستاده بود

  . باشندند که واقعًا بچه هايم پيش برادرمخدا ک:  گفتبود،

 يک پسر دو سال و نيمه داشت که  او.بوديا يک خانم ديگر که نامش مريم 

مريم را از زمانيکه در بغداد مربی کودکستان بود، می . بيماری آسم داشت

! بعد از احوالپرسی . وری در زندان او را ديدميک بار به هنگام هواخ. شناختم

وی . او بسيار غمگين شد و بغض گلويش را گرفت. سراغ بچه اش را گرفتم

شديدًا بخاطر کوچک بودنش و سپس بخاطر مريضی اش افسرده بود و می گفت 

  .نمی دانم بچه ام دست چه کسی و در چه شرايطی بسر می برد: که 

. بچه هايش فکر می کرد، آه سردی از ته دل می کشيدحتی خود مژده هم وقتی به 

يک روز از صابون هايی که داده بودند و لباسها را لکه دار می کرد، ناراحت 

به او  گفتم ديگر از اين صابون ها به ما . شدم و با کمی عصبانيت پيش مژده رفتم

  .ندهيد، بگذار با آن لباس پريسا را بشور
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گشت به من نگاه کرد و چيزی نگفت و من که فهميدم مژده با گفتن اين حرفم، بر

با شنيدن اسم دخترش به فکر فرو رفته آرام شدم و سعی کردم خودم را جمع و 

بتول : جور کنم، ولی مژده همچنان به نقطه ای خيره شده بود، با حالت خنده گفت

  تو يادت می آيد پريسا چقدر چاق بود؟

 سالش بود هشتحدود : ديده بودی؟ گفتموقتی که بزرگ شد : گفت. آره : گفتم

. الن قد کشيده و قوی تر شده است ديدی چقدر قوی شده بود؟ ا: گفت. شديدم

با هم : بابک کجاست؟ گفت: گفتم. آمريکا پيش خواهرم: کجاست؟ گفت: گفتم

  .اميدوارم اينطور باشد: بعد زير لب گفت. هستند

 تلويزيون .ندوچک گذاشته بوددر يک اتاق نزديک دستشويی ها، يک تلويزيون ک

قصدشان اين بود که . را در قسمت خيلی باال و نزديک سقف نصب کرده بودند

، ما شدپخش می عراق برنامه مربوط به سازمان را که هر شب از تلويزيون 

  .ببينيم

آنها می گفتند بايد چيزهايی مثل ورزش و اخبار و اين جور چيزها را ببينيد و 

 ولی همين تلويزيون هم اول اينکه هميشه .فيلم ها را نداشتيماجازه نگاه کردن 

ثالثًا ، . خراب می شد، ثانيًا زياد در باال بود و نگاه کردن بسيار کار دشواری بود

 ديگر به طرفش زندانيانبر اثر جمعيت صدا مفهوم نبود بنابراين خود بخود 

گفتند که تلويزيون خراب نرفتند و نگاه کردن به تلويزيون منتفی شد و بعد از آن 

  .است

در ابتدا روزهای زيادی بود که حمام نکرده بوديم، بعد مراقبين زندان برنامه ای 

. را گذاشتند که می بايست هر کس در يک ساعت و روز مشخصی حمام کند

وقتی که برای حمام کردن می رفتيم آب در حاليکه گرم بود، به يکباره سرد 

 می شد می رفتم زير دوش ، بعد يکباره خودم را می من هر موقع که گرم. ميشد

هيچ : يک روز وقتی که کارم تمام شد، با اوقات تلخی به مژده گفتم. کشيدم عقب

چگونه . معلوم است حرف حساب شما چيست؟ يا آب گرم بگذاريد يا آب سرد
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را با اين وضعيت حمام کنيم؟ مژده خودش را به نفهمی زد و ها خودمان و بچه 

  .بايد ببينيم که چه اشکالی پيدا شده سعی می کنم بگويم که درستش کنند: گفت

 ميوه بود، به ما گفته بودند که کهنه ظروف ودر يک اتاقی که قبًال برای شستن 

هر چه گفتيم اينجا مناسب .  شستن ميوه بشوييممخصوصبچه ها را توی وان 

 ترتيبی شده اين کار را شستن کهنه کثيف نيست ولی ما را مجبور کردند و به هر

  .بکنيم که حال همه از اين کار به هم می خورد

ماهه بدرفتاری می کرد فقط ُنه شوهرم در اين شرايط حالت خوبی نداشت، با بچه 

در  .جلوی مردم برای خودنمايی بچه را بغل می کرد و تر و خشکش می کرد

ت شده بود می با بعضی ها که دوس. جزئيات کارهايم دخالت مستقيم می کرد

  .خواست مرتب مهمانداری و مهمان رفتن بازی را در آن شرايط در بياورد

تو فعال همين : دکتر گفت. يک بار که بهنام اسهال گرفته بود، پيش دکتر نويد رفتم

دارو که موجود است به او بده و سوپ درست نکن ولی اگر هم می خواهی به او 

ممکن است . جه و سبزی در آن نريزسوپ بدهی چيزهای تحريک کنده مثل گو

اسهال بچه ويروسی باشد، ولی اگر اسهال او ويروسی نباشد، فقط بخاطر 

  .بدخوراکی است که بعد از چند روز احتياط کردن خوب شود

از او خواستم که : به خانه آمدم جريان صحبت های دکتر نويد را به شوهرم گفتم

گفتم . ه ، اصًال کی گفته او دکتر استدکتر نويد غلط کرد: او گفت. مواظب باشد

من سوپ : گفت. هر چه است از من و تو بيشتر می داند و می تواند نسخه بنويسد

تو چرا : گفتم. امروز بچه را درست می کنم نه به تو مربوط است نه به دکتر نويد

اينقدر بدرفتاری می کنی؟ من فکر می کردم اگر تو بيايی برای من و بچه بهتر 

 را متالشی می حاال تو داری اعصاب همه را داغون و زندگی مانود، می ش

تو سوپ بچه را درست نمی کنی يا اگر هم می خواهی درست کنی حق . کنی

در حالی که قابلمه و مواد سوپ بچه را در . نداری گوجه يا سبزی توی آن بريزی

اد سوپ را کدام سوپ را می گويی؟ اين را؟ بعد تمام مو: دستش گرفته بود گفت
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بچه را بغل کردم . من کمی نگاهش کردم و چيزی نگفتم. در سطح اتاق پخش کرد

و از اتاق بيرون رفتم و حالت بغض آلود داشتم، پيش شعله رفتم و عذرا آشفته هم 

عجب : عذرا گفت. چرا اينقدر ناراحتی؟ جريان را تعريف کردم: گفتند. پيشش بود

ه جلوی مردم اينقدر ننه من غريبم در می آورد  اين آدم ک.می شوندمردمانی پيدا 

  .و چهره خودش را خوب نشان می دهد

بتول، تو در اينجا توی چنگ مجاهدين : عذرا گفت. همش ظاهرش است: گفتم

هستی، خيلی ها از خدايشان بود که بخاطر نگهداری بچه هايشان ، شوهرانشان با 

. رد باز هم نسبت به آنها شانس داری آنها بيايند و تو با همه بدی ای که اين آدم دا

وقتی رفتی خانه، در مورد اين مسائل چيزی نگو، انگار نه انگار اتفاقی افتاده ، 

تو مجبوری او را بخاطر بهنام . تا شايد ببيند تو کوتاه آمدی، او هم کوتاه بيايد

م در اگر به ترکيه بروي. ما نمی دانيم به ترکيه می رويم يا جای ديگر. تحمل کنی

. برو با او آشتی کن. ، تو با بچه بدون شوهر بدبخت خواهی شدشور غريبآن ک

  . اگر من اين آدم را داشتم با يک سيلی حسابش را می رسيدم: شعله گفت

تو اين را می گويی بخاطر اينکه بچه نداری تا مشکالت يک : عذرا به شعله گفت

. يک بچه شيرخواره دارداين حرف را به بتول نزن، آخر او . مادر را بفهمی

  .بتول ، به حرف شعله گوش نده او جوان است و آزاد

بخاطر گرما در اتاقهايمان بوديم، ها روز. روزها در زندان دبس سپری می شد

  شب ها در حياط در حال صحبت کردن با يکديگر و اينکه چه بايد کرد؟

 لباس در حياط يک بار ديديم هر چه. هر روز يک بامبول بازی در آورده می شد

پهن می کنيم، بعضی از آنها ناپديد می شوند، افراد زندانی به يکديگر شک می 

کردند، ولی تصميم گرفته شد هر کسی که لباس پهن می کند خودش تا خشک 

و بعضی ها گفتند ممکن است کار خود افراد سازمان باشد، ! شدن مواظبش باشد

  .اين تصميم، اين قائله خوابيدبعد از مدتی که چند لباس گم شد، بعد از 



  102

مربوط به افراد گذاشته می قفسه بعد از مدتی می ديديم که جيره غذايی که در 

شود، بعضی ها برداشته شده يا اينکه مثًال تخم مرغ کسی برداشته شده و توی 

وقتی که برای برداشتن . يک بار در مورد خودم اتفاق افتاد. يکی ديگر استقفسه 

ديدم نصف آن آنجا نيست با ناراحتی به طرف اتاقم آمدم و . رفتم وسائل خوراکی 

  . جريان را برای شوهرم گفتم که چند نفر شنيدند

خيلی کم : بنظر من حاال برو وسايلت را بردار، گفتم: حميد شوهر نيلوفر گفت

من کمی . فکر می کنم االن مواد گم شده سر جايش قرار گرفته باشد: گفت . است

خوب معلوم : منظورت چيست؟ گفت: گفتم.  ديدم لبخند می زندنگاهش کردم

حرف حميد را گوش کردم وقتی به آنجا رفتم . است، خودشان اين کار را می کنند

  .ديدی راست می گفتم. حميد گفت.  استقفسه امديدم تمام مواد گم شده در 

 تو متوجه نشده بودی و: گفتاو . بودحرفی که زد جالب ! ولی شوهر خودم

برای اينکه من : گفتم. چشمت عوضی ديده بود و بيخود به مردم تهمت می زنی

ديگر به مردم بيخود تهمت نزنم، از ِمن بعد من بچه را نگه می دارم تو برای 

  .آوردن مواد برو

  

بهنام هميشه عادت داشت با صدای بلند کلمات نامفهومی که دوست داشت تکرار 

 بود، او را وقتی که روی تخت  کرد تَغم تَغممه ای که هميشه تکرار میکند، کل

می گذاشتم ميله قسمت پای تخت را می گرفت، بلند می شد با يک دست تخت را 

  با عصبانيت باال و پايين می کرد ودرست مثل هيتلرمی گرفت، و با دست ديگر 

با تحکم و صدای بلند همين کلمه را تکرار می کرد، صحنه بسيار خنده داری 

ی آمد و بسيار خوشم می آمد، گاهی اوقات پيشش می رفتم و می گفتم بوجود م

يواش تر، چقدر جيغ می کشی؟ گلويت پاره می شود، آنقدر اين کلمه را با جيغ 

ود می  صحنه بسيار خنده داری بوجصورتش سرخ می شد وکه کشيدن می گفت 

  .آمد
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 اتاق بود، يک روز وقتی شوهرم جارو برقی گرفته بود و در حال جارو کردن

بهنام تا صدای جارو را شنيد دوباره همين صحنه را تکرار کرد، من هر چه 

خواستم او را آرام کنم، او همينطور به حالت سخنرانی اين کلمه را تکرار می 

چکارش داری بگذار هر غلطی خواست بکند، من هم راحتش : کرد، پدرش گفت

زدن بچه از همان باالی ميله در يک چشم به هم . گذاشتم و به طرف کاری رفتم

تخت با سر به زمين افتاد، من به طرفش دويدم و او را بغل کردم، صورتش 

يکپارچه کبود و پيشانی اش زخمی شده بود، من تکانش دادم نفسش بريده بود، 

هر چه با بچه ور می رفتم پدرش يک کمی نگاهم کرد نه جارو برقی را خاموش 

رای به حال آوردن بچه کرد و به جارو کردن کرد نه حتی کوچکترين کاری ب

خودم آنقدر تکانش دادم تا نفسش برگشت و يک جيغ کشيد و شروع به . ادامه داد

گريه کرد و از آن روز به بعد هيچوفت تا سن چهار يا پنج سالگی صدای بلند مثل 

از سخنرانی ! خوردخوب شد که زمين : پدرش گفت. آواز از خودش در نياورد

  .راحت شدمکردنش 

دليلش را پرسيديم، چيزی . يک روز به ما گفتند که امروز هواخوری نداريد

) شورای ملی مقاومت ( فهميدم که آنروز قرار بود افراد شورايی ها بعدًا. نگفتند

ولی همه بچه ها می گفتند که . بيايند، حاال ديدار آنها برای چه بود نمی دانم

م تا شورايی ها اين همه خانواده و بچه را در نگذاشتند ما بيرون از زندان بروي

بعد ها که به اروپا آمدم متوجه شدم که هر وقت . آنجا در حصار يک قلعه نبينند

سازمان در خارج از کشور خط زندان سازی و زندانبانی اش لو می رفته است، 

شورايی ها را برای سير و سياحت به عراق دعوت می کرده و آنها هم بعد از 

شت به اروپا و غرب زندان های مجاهدين را که تازه دبس فقط يکی از آنها بازگ

چون سازمان زندان های انفرادی بسياری در داخل قرارگاه . بود، تکذيب کنند

  .اشرف ساخته بود که بعد ها افشا شد
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در يکی از همين روزها بود که سازمان چند نفر از جداشده ها را به فرانسه 

بعد از اينکه اين افراد از دبس خارج . کانی يکی از آنها بودفرستاد، رضا تويسر

شدند همراه با مجيد بازگونه و علی گيوکی برای اولين بار مسئله دبس و ديگر 

زندان های مجاهدين خلق را افشا کردند و در اين ماجرا سازمان حسابی 

عزام ديگر هيچکس را به خارج ا: سوختنش نمايان شد و از روی عصبانيت گفتند

. يک اعالميه بر ضد اين نفرات آوردند در قسمت مجردها چسباندند. نخواهند کرد

آنها از همه خواسته . يکی از مجردها با خودکار روی اسم رجوی خط کشيده بود

هيچکس طرف را لو نداد بنابراين همه را به . بودند که نفر مربوطه را لو دهند

بندشان خارج شوند و به محل هواخوری مدت سه روز تنبيه کردند و نگداشتند از 

  .بروند و در قسمت خودشان محبوس شدند

  

که بعد از اين : مژده گفت.  جمع کردند١٠٠يک روز همه ما را در سالنی در بند 

ما نمی توانيم برای شما انرژی مصرف . آشپزی در همين محل صورت می گيرد

  . کنيم، شما خودتان کارگری می دهيد

 و در اعتراض می گفتيم  که يمبوديم و اين مسئله را قبول نداشتهمه ما ناراضی 

. ما می خواهيم از اين سيستم بيرون برويم شما می گوييد که بياييد کارگری بدهيد

که اين مشکل شماست نه مشکل ما، ما را از اينجا بيرون : عفت گوهری گفت

عفت گوهری مژده از اين حرف . بفرستيد مشکل آشپزی شما نيز حل خواهد شد

 .کرده بودند مسئول آشپزخانه حسن حاتمی را . عصبانی شد ولی چيزی نگفت

يک روز که حسن حاتمی درخواست آب برای آشپزخانه کرده بود فردی بنام 

محمد روزبان، فاالنژ سازمان، با حسن حاتمی درگير شد او را به سختی کتک 

بطوری که حسن زد و ضربه های سختی به قسمت های حساس بدنش زده شد 

همه ما وقتی که چه خانواده ها و چه مجردها . حاتمی نمی توانست راه برود

فهميديم، يک شب تا صبح جلوی درب ورودی اعتصاب نشسته کرديم، مادرها تا 
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حسين اديب گفت که اين عمل محمد . نيمه شب ماندند سپس پيش بچه هايشان رفتند

ديم که البته دروغ می گفت چون هر روزبان خود سرانه بود و ما بی اطالع بو

چه درخواست کردند که محمد روزبان جوابگو باشد، عکس العملی برای اين کار 

البته بعد ها شايد بخاطر همين زهر چشم گرفتن، حسن حاتمی بريد و . دندنشان ندا

البته بعضی از اعضای جداشده اعتقاد دارند که وی از . دوباره به سازمان پيوست

  . نفوذی سازمان در بين جداشده ها در زندان دبس بوده استهمان اول

  

محسن رضايی ـ ( گفتند که در سالن جمع شويد برادر حبيب به ما يک روز 

محسن . می آيد، می خواهد با شما صحبت کند) رئيس کل زندانهای رجوی 

افراد خودشان را در بين جداشده ها . رضايی با عده زيادی از محافظين خود آمد

محسن رضايی بعد از مقدمه ای گفت که سازمان نمی تواند ما را به . ا دادندج

ترکيه يا کشورهای خارج اعزام کند بلکه می خواهد به کمپ التاش در شهر 

فردی بنام مراد هر چه . بفرستد، همه اعتراض کردند) در عراق ( رمادی 

ويش را خواست بطور بسيار معمولی صحبت کند ولی افراد محسن رضايی جل

گرفتند و او مجبور شد با صدای بلند صحبت کند که سه چهار نفری شروع به 

محسن رضايی همچنان نگاه می کرد و . کتک زدنش کردند و حسابی کتکش زدند

طاهره خرمی در کنار من ايستاده بود ، جلوی من نيز محمد . گاهگاهی می خنديد

پرده های رجوی که يک پايش مريم ترابی يکی از سر س. بود) فاالنژ ( روزبان 

مريم ترابی عمدا به طاهره تنه زد، طاهره هم . نيز می لنگيد جلوتر از من بود

: گفتم. محمد روزبان به او می خواست حمله کند. يک سيلی خواباند زير گوشش

من ديدم که او به طاهره تنه زده، محمد روزبان به طرف من خيز برداشت و 

  .ساکت باشبه تو مربوط نيست : گفت 

، و سپس طاهره خرمی را صدا زدند و ابتدا عفت گوهری! بعد از اين نشست

 نفری سر پنج، ششوقتی که هر دو برگشتند صورتشان قرمز بود، گفتند . بردند
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 عفت گوهری را بخاطر اينکه در .سيلی و مشت و لگد زدند ما را با ما ريختند و

ی را هم بخاطر برخورد با مريم مورد آشپزخانه اعتراض کرده بود، طاهره خرم

  .ترابی

رفتار ناهنجار شوهرم با بچه که در آن زمان . روزها به همين منوال می گذشت

. ده ماهه شده بود از يک طرف و با من از طرف ديگر، طاقتم را از بين برده بود

يک بار از شدت ناراحتی . هر چه من صبوری می کردم او بيشتر جری می شد

درخواست !! نوشتم و از او) رئيس زندان  دبس (  حسين اديب نامه ای برای

سر هر موضوعی با من دعوا می گرفت و . ديگر خسته شده بودم. طالق کردم

فقط . گاهگاهی بچه را پرت می کرد آنطرفتر. نسبت به بچه بی اعتنايی می کرد 

 جريان طالق را. جلوی مردم بچه را بغل می کرد و رسيدگی مختصری می کرد

اين پدر . خوب کردی: برای شعله و عذرا آشفته در ميان گذاشتم و شعله گفت

ساکت باش شعله، بتول برو : عذرا گفت. سگ تو را اسير خودش می داند

اگر . تو بدون او نمی توانی از نگهداری بچه بر بيايی. درخواستت را پس بگير

تازه معلوم .  بکشیطالق بگيری بايد دوباره برگردی توی سازمان و منت آنها را

  .نيست که آنها حرفت را گوش کنند يا نه

تو آخر کجا می . تا زمانی که در سازمان يا در عراق هستی حرفی از طالق نزن

توانی کار کنی تا خرج بچه را بدهی تازه اگر کار کنی چه کسی بچه ات را نگه 

  می دارد؟

  .پيگيری نکردمچاره ای نبود، حرف عذرا را گوش کردم و مسئله طالق را 

محسن . به سرپرستی محسن رضايی برپا شد! يک روز نشست ديگری مجددًا

  :رضايی اين دفعه آرامتر صحبت می کرد و می گفت

ما باشيد و ! اگر می خواهيد برای هميشه تا سرنگونی رژيم اينجا در دبس مهمان 

: فتيکی گ.  هر کسی چيزی گفت.اگر نمی خواهيد وارد تشکيالت سازمان شويد

 افراد شما هميشه آماده فحاشی و کتک کاری است، آيا اين مهمان نوازی است؟
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اگر موضوع کتک خوردن حسن حاتمی را می گوييد آن : محسن رضايی گفت

سيستماتيک نبود، بلکه تک مورد بوده و محمد روزبان خودسرانه اين کار را 

شما سيستماتيک نخير، همه کارهای : در اين وقت زهرا طريقت نژاد گفت. کرد

هنگاميکه خواب بوده، تعريف کرد بعد جريان کتک خوردن خودش را به . است

  .که چگونه او را بيدار می کنند و چند نفری او را زير مشت و لگد می گيرند

خواهر انسيه ( يکی از اين دخترانی که کتک می زدند، دختر مادر فرشته 

د کرده و يکی از بچه های اين دختر در سازمان رش. می باشد) ابوفاضلی 

 سالگی شوهر چهارده ، پانزدهپانسيون آموزشگاه بوده است که در سنين احتماًال 

 .وی بعد از طالق های اجباری جزء شکنجه گران سازمان شده بود .کرده بود 

من اينجا نمی مانم در ضمن به اردوگاه رمادی هم : من هم به محسن رضايی گفتم

بخاطر اينکه اول اينکه معلوم نيست، رژيم کی : تمگفت چرا؟ گف. نمی روم

دوم اينکه رفتار شما با ما مثل ميزبان و مهمان نيست و حتی نمی . سرنگون شود

وسط حرفم دويد و گفت چه چيزی کم به تو . توانيد مسائل صنفی را حل کنيد

فقط من نيستم، اين چه کاری است که روزانه يک قاشق روغن، يک : داديم؟ گفتم

من . مشکل اين صنفی است: اشق رب و اينجور چيزها می دهيد؟ مژده گفتق

می گويند در رمادی کردها هستند زن نمی تواند به تنهايی آنجا دوام بياورد : گفتم

محسن رضايی که منتظر چنين حرفی از من و . حتی کردها آنها را می دزدند

 نخير، می خواهم زير :گفتم. پس اگر می ترسی همين جا بمان: سايرين بود، گفت

  .سايه هر کسی باشم جز زير سايه سازمان

ولی آنها نيز روی حرفشان . خالصه همه ما رفتن به رمادی را رد کرديم

  .پافشاری  کردند

شروع کرد سرم . وقتی که به خانه برگشتم، شوهرم داشت منفجر می شد

می گذاشتم من اگر می دانستم تو می خواهی صحبت کنی ن: دادکشيدن و می گفت

اول اينکه مگر دست تو است که بگذاری يا نگذاری؛ هر جا که دلم : گفتم. بروی
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تو در مورد مسائل صنفی حرف زدی، ديدی چطوری : گفت. بخواهد می روم

گفتم آنها چه کسی را مسخره نمی کنند؟ . مژده مسخره ات کرد؟ من خجالت کشيدم

 کس باشم جز زير سايه سازمان، در ثانی، تو گفتی می خواهم زير سايه هر: گفت

يعنی اينکه : تو بگو ببينم معنی اش چيست؟ گفت: می دانی معنی آن چيست؟ گفتم

اگر تو آنها را قبول نداری پس آنها می توانند هر بالئی ! من شما را قبول ندارم

ترسوی بزدل، اگر بالئی سرم آوردند، تو خط خودت را به : گفتم. سرت بياورند

حاال نيز . و می توانی مرا رها کنی تا در زندگی ات موفق شویتنهايی برو 

  .آنها اليق بيشتر از اين هستند. ساکت باش، چون من نظر خودم را گفتم

يک شب مژده آمده بود و وسط حياط با شوهرم آهسته صحبت می کرد و من هر 

  .چه منتطر شدم ديدم حرفشان تمام نمی شود

 مژده با شوهر تو حرف می زند نه با شوهر من، بتول: عذرا با کنايه به من گفت

به يک بهانه ای برو ببين چه می گويد؟ من هم به بهانه اينکه بچه را به پدرش 

کردم و ! بدهم تا بروم کهنه بچه را بشوييم به طرفشان رفتم، با مژده احوالپرسی

شوهرم . مژده حرفش را قطع کرد و ساکت ماند. چند لحظه پيش آنها ايستادم

  .بچه را به من بده و برو: گفت

چيزی نمی خواست : مژده چه می خواست؟ گفت: وقتی که به اتاق برگشت، گفتم

: گفت! دهد؟می آن چيز چيست که مژده به تو : گفتم. بلکه می خواهد چيزی بدهد

: آفتاب از کدام طرف طلوع کرد؟ گفت: گفتم! می خواهند ما را به خارج بفرستند

در ضمن اينکه من به آنها گفتم . کل خطی با سازمان نداريمبخاطر اينکه ما مش

حاال چگونه : گفتم. وقتی که به خارج رفتيم من تماس با شما را حفظ خواهم کرد

 صبح با اتوبوس آنها به هفتفردا من ساعت : ما را می خواهند بفرستند؟ گفت

واقعا از کوره از شنيدن اين حرف . بغداد ميروم تا پاسپورت قبلی را به من بدهند

اول اينکه : چه اشکالی دارد؟ گفتم: گفت. به همين سادگی: گفتم. در رفته بودم

گفتم . يک پاسپورت جعلی در سازمان دارم: مگر تو پاسپورت داری؟ گفت
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دوم اينکه تو چرا به بغداد بروی؟ مگر يک . پاسپورت جعلی توی سرشان بخورد

ند خودشان به تنهايی تا اينجا حمل عدد پاسپورت چقدر سنگين است که نمی توان

گفتم حسين اديب . خوب ، می خواهند از من سؤال و جواب کنند: کنند؟ گفت

و همچنين ما سه نفر . اينجاست او هم می تواند همين سؤال و جواب را بکند

برای فرستادن سه نفر يک پاسپورت نمی خواهد بلکه سه عدد پاسپورت . هستيم

  .الزم است

آنجا زير مشت و  اينجا ببرند و درمی خواهند ترا از . ی خواهی بروبدبخت اگر م

لگدت بگيرند و بعد بيندازند در گوشه يک اتاقی؛ درش را ببندند و برايت شام و 

ناهار را در ظرفی ريخته و جلويت بگذارند، کاری که با ديگران کردند، آيا اين 

به من : گفتم. ده قول دادمآخه من به مژ: گفت. را می خواهی؟ اگر می خواهی برو

ولی . هر چه می خواهی بکن: گفت. من قول و قرار تو را می شکنم. واگذار کن

بگذار . فردا صبح سر جايت بخواب و تکان نخور: اگر راضی نشدند چی؟ گفتم

آنوقت من اينقدر سر و صدا می کنم، همه را از . با اسلحه بيايند تو را ببرند

هيتشان را که هميشه مخفی نگه ميدارند، آشکار شود، خواب بيدار می کنم تا ما

  .آنوقت هر چی پيش آيد مهم نيست

پيش آنها رفتم جريان را . شعله و عذرا دم درب اتاقشان انتظار مرا می کشيدند

. به اينها نبايد اعتماد کرد. رينتو حرف خوبی زدی آف: شعله گفت. تعريف کردم

برو با . حل کن نگذار تا فردا ادامه پيدا کندبتول همين االن مسئله را : عذرا گفت

  .مژده صحبت کن، بچه ات را بده من نگهش می داريم

يک نفر با اسلحه آنجا بود، سالمش کردم، بناچار جواب . رفتم جلوی نگهبانی

تلفن کرد و گفت مژده نشست . گفتم می خواهم با مژده حرف بزنم. سالمم را داد

گفته بودی که فردا ساعت هفت : گفتم. بگويیدارد می گويد حرفت را به من 

اين کار را قبول ندارم و او نمی آيد، يعنی صبح شوهرم با شما به بغداد برود، من 

خواهر مژده می گويد به : گفت. او هم تلفنی حرفم را تکرار کرد. من نمی گذارم
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نفع و ضرر خودم را خودم تشخيص می دهم و اين کار به : گفتم. نفع شماست

خواهر مژده می گويد هر کاری دلت می خواهد بکن و صبح : گفت. ر ماستضر

  .فردا به سراغ شوهرم نيامدند

به عده ای گفتند وسايلتان را جمع کنيد می خواهيم شما را يک روز در دبس 

اعزام کنيم، در بين اين گروه فريده خليفه با بچه اش، بهروز سرشار با همسرش 

وقتی که آنها می رفتند . ر همسرش در بين آنها بودندکه آبستن بود و همچنين دخت

به خيال اينکه سازمان راست می گويد بسياری از وسائل خانه را نبردند و همانجا 

به محض اينکه رفتند، آنهايی که لوازم خانه نياز داشتند، رفتند از . جا گذاشتند

  .اتاقشان با اطالع مژده، برداشتند

فقط يک چيز :  من گفت تو چيزی الزم نداری؟ گفتمصحنه خيلی بدی بود، يکی به

: گفت. کوچک می خواهم ولی خوشم نمی آيد که بروم داخل اتاق آنها بردارم

باالخره همه اينها دست سازمان می رسد بنابراين تو هم برو چيز مورد نظرت را 

ع من که فقط يک آبکش پالستيکی آشپزخانه نياز داشتم رفتم برداشتم و موق. بردار

اين عمل که حالت غارت را  در موردآمدن به همه نشان دادم چون دوست نداشتم 

در اين رابطه به ياد فيلمی افتادم که قبال صحنه هايی . داشت، زياد صحبت شود

را از آن ديده بودم، و آن اين بود که در يک محله ای ـ فکر کنم در کشور ايتاليا 

ها پشت پنجره و باالی سر بيمار جمع بود ـ وقتی کسی که در حال مرگ بود، زن

  می شدند و به سر و روی خودشان می زدند و قبل از مرگ آنطرف، آنقدر علنٌا 

ناراحتی می کردند تا طرف کامال می فهميد که موقع مرگش رسيده بنابراين از 

ترس از اين صحنه ها هم که شده زودتر می مرد، به محض اينکه افراد می 

قعا مرده، به وسائل او هجوم می آوردند و همه را غارت می فهميدند که طرف وا

صحنه ای که در رابطه با وسائل اين افراد برای ما که نيازمند بوديم و . کردند

؛ بوجود آمده بود، تداعی کننده همين صحنه ختيارمان نمی گذاشتسازمان در ا

  .های فيلم بود
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از نظر ما آنها . نها خبری نشدافرادی که برای اعزام فرستاده شدند، هيچوقت از آ

بودند، هر چه جويای حالشان می شديم مژده می گفت اطالعی " گم شدگان"

  .ندارد

هيچکس اميدی به آينده نداشت، همه حالت . فضای رعب و وحشت حاکم شده بود

کسی نمی . غمگينی داشتند و سازمان با هيچکس صادقانه برخورد نمی کرد

 گذشتن از اول اينکه در چهار ديواری محبوس بوديم وتوانست از آنجا فرار کند، 

ممکن بود، دوم اينکه اطراف اين قلعه ها بيايان بود، سوم نگهبانی های متعدد غير

البته فرار کردن برای . اينکه آنها اجازه تيراندازی را به طرف فراری داشتند

  . نبودبچه نيز که اصًال امکانپذيرخانواده های با 

با يکديگر قرار گذاشته بوديم  . راد در محوطه زندان تجمع کرديميک شب اکثر اف

خارج  ) زندان دبس( که تا در مورد وضعيت آينده مان مطمئن نشديم از اينجا 

 به تنهايی از زندان دبس به همراه ه تاکيد کرده بوديم که نبايد کسی، بويژنشويم

ان توسط سازمان منتقل  جايی برود، زيرا از شرايط افرادی که از زندنگهبان ها

  .می شدند، بی اطالع بوديم و خبرهای نگران کننده در اين ارتباط می شنيديم

علی خدايی صفت از اعضای مرکزيت ( برادر اديب :  ما گفتندچند روز بعد به

می خواهد با تک تک شما ) سازمان مجاهدين خلق با نام مستعار حسين اديب 

  . صحبت و تعيين تکليف کند

اين حسين اديب و مژده در يک اتاقی نشستند و يک يک افراد را صدا بنابر

تو نبايد به آنها بگويی که خودم تصميم به خروج از : شوهرم به من گفت. کردند

سازمان گرفتم، چون در اين صورت اگر تقاضا کنی که ما را به خارج بفرستند 

رستيد بعدًا بايد بگويی شما مرا بيرون می ف. حرفت را گوش نخواهند کرد

. حرفت را گوش خواهند کرد! تقاضای رفتن به خارج را بکن به احتمال زياد 

برای اينکه ما با اينها بر سر خط و خطوط و استراتژی و اين چيزها که بحث 
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شروع . راحتم بگذار می خواهم آنطور که فکر می کنم صحبت کنم: گفتم. نکرديم

  .ويم کارها را خراب نکنمن می گ: کرد به اوقات تلخی کردن و گفت

به آنها سالم کردم، حسين اديب با حالت . نوبت که به من رسيد وارد اتاق شدم

يعنی خوش ( سالم، يا اهللا : و با صدای نسبتًا بلند و غير عادی گفت! نيمه بلند شدن

نامه ای نوشته بودی، : ، تعارف کرد که بنشينم، بعد از نشستن گفت) !آمدی 

ری، آيا با طرفت توانستی راه بيايی؟ چون ديگر اين نامه را خواستی طالق بگي

  ما هم ولتان کرديم تا ببينيم چه می کنيد، آيا آشتی کرديد؟ . پی گيری نکردی

خدا را شکر، کار : سرش را به طرف باال گرفت و گفت. فعًال با هم هستيم: گفتم

 اينجا پيش ما تا و بعد ادامه داد چکار می خواهی بکنی؟. ما هم آسانتر می شود

من از رمادی . هيچکدام: سرنگونی رژيم می مانی يا به رمادی می روی؟ گفتم

آيا می خواهی به ايران . می دانيم از ايران آمدی: گفت. نيامدم که به رمادی بروم

. آن موقع که در ايران بودم به لحاظ امنيتی وضعيت سرخ نداشتم: بروی؟ گفتم

 حضور در عراق و پايگاه های سازمان نمی توانم به حاال بعد از اين همه سال و

  گفت پس کجا می خواهی بروی؟. ايران بروم

پس ) دروغ  می گفتم ( شما خودتان خواستيد که من از سازمان خارج شوم : گفتم

با حالت . چرا مرا به رمادی می فرستيد؟ منطقی آنست که به خارج اعزامم کنيد

اينرا ببين، دوست دارد در : ه نگاه کرد و گفتخنده مسخره آميزی برگشت به مژد

آنقدر صدای قاه قاه خنده اش را بلند کرد تا تمام افرادی که . خارج زندگی کند

البته شوهرم به همه فخر می فروخت که بله آنها با زنم . بيرون بودند، شنيدند

  .خوش و بش می کنند پس البد به ما روی خوش نشان خواهند داد

 حسين اديب می خنديد، من بدون حرکت فقط با يک لبخند او را در ضمن اينکه

خواستيم تو از سازمان بيرون بروی چون در زمان : مژده گفت. نگاه می کردم

من بدون اعتناء به حرف مژده، برگشتم به . جنگ از ما خيلی انرژی گرفتی

می چرا همه ما را خارج نمی فرستيد؟ اصًال چرا به رمادی : حسين اديب گفتم
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رضا تويسرکانی را ( شما را به خارج بفرستيم که مثل آنهای ديگر : فرستيد؟ گفت

مگر بعد از : بياييد افشاگری کنيد، هی بگوييد اينها زندان دارند؟ گفتم) می گفت 

: برگشت به مژده نگاه کرد و گفت... اوه : رمادی نمی شود افشاگری کرد؟ گفت

برگشت به . ت که از رمادی خارج بشودفکر می کند خيلی آسان اس. اينرا باش

رمادی يک جايی است که بسيار گرم است، و هزاران مشکل خواهيد : من گفت

باالخره : گفتم. داشت و از آن گذشته، ببين اصًال می توانی از آنجا خارج شوی

چند سال طول خواهد کشيد و تازه اگر : گفت. چی؟ تا ابدالدهرکه آنجا نمی مانيم

وپا برسد مشکالت آنجا آنقدر زياد است که اصًال فراموش می کنيد که پايتان به ار

باالخره چه شد؟ : گفت. اين عقيده شماست من موافق آن نيستم: گفتم. از کجا آمديد

اشاره به درب . به رمادی می روم: تصميمت چيست؟ چکار می کنی؟ گفتم

  .خروجی کرد و گفت به سالمت

آيا موافقت کردند که شما را به :  را گرفتند و گفتنداز اتاق بيرون آمدم، افراد دورم

پس اين قهقهه زدن های حسين اديب برای : يکی گفت. نه: خارج بفرستند؟ گفتم

شوهرم . همه به حالت تعجب به من نگاه کردند. مسخره می کرد: چه بود؟ گفتم

: گفتم . البد تو حرفت را خوب بيان نکردی: که حالت دمق پيدا کرده بود گفت

آنها مرا از سازمان . من خط تو را رفتم و بسيار هم اشتباه کردم. ساکت باش

اين من هستم که . بيرون نکردند بلکه از من خواستند که تعهد بدهم و برگردم

  .حاال تو برو شايد بتوانی خوب با آنها کنار بيايی. تصميم به جدايی گرفتم

که آنها می :  نيز پيش آنها رفت و بعد از چند دقيقه ای برگشت و گفتشوهرم

  .گويند هر جا زنت می رود تو هم بايد همانجا بروی يعنی به رمادی

. يک شب در حياط زندان دبس به همراه ديگر افراد در حال صحبت کردن بوديم

 کنيم که مدارکی را می آورد و ما بايد بنويسيم و امضاء: مژده پيش آمد و گفت

ما که نگفتيم به رمادی می رويم شما : گفتيم. برای رفتن به رمادی می باشد
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اگر اين اسناد . اجباری است: خواستيد بنابراين ما بايد چه چيزی را بنويسيم؟ گفت

  .را امضاء نکنيد تا ابد اينجا می مانيد

 و فقط اولين برگه چاپی بود. مژده رفت و بعد از چند دقيقه برگه ها را آورد

جاهای خالی داشت که ما بايد اسم و مشخصات خودمان رادر جاهای خالی می 

نوشتيم و يعنی اينکه ما تصميم گرفتيم و درخواست رفتن به رمادی را کرديم و 

چون انتخابی در .  کار را کرديمهمه ما اجبارًا اينپس از آن امضاء می کرديم،

همه بايد از آن : ه به ما دادند و گفتنددومين برگه، دست نوشته ای بود ک. کار نبود

  :مضمون اين نوشته اين بود که مثًال. رونويسی کنيم و امضاء کنيم

 با رژيم ددمنش خمينی نتوانستم مبارزهاينجانب بتول ملکی که از تاريخ مثًال اين، 

را بکشم، بريدم و سازمان مرا اخراج کرده و من تقاضای رفتن به رمادی کرده 

می کنم که هيچگونه مسائل سازمان را افشا نکنم و اسرار خلق را در ام و تعهد 

سينه حبس کنم و اگر اين مسائل را افشا کنم سازمان هر طور که صالح بداند با 

  .امضاء. من رفتار نمايد

  .همه ما از روی اين برگه رونويسی و امضاء کرديم

ه در سينه حبس است اگر اين اسرار ک: عذرا آشفته به حالت تمسخر به مژده گفت

  روزی سينه ما را بترکاند، تکليف چيست؟ 

مژده عصبانی شد، با غضب . من با شنيدن اين حرف عذرا با صدای بلند خنديدم

به عذرا نگاه کرد و عذرا هم خودش را کمی جمع و جور کرد و نمی خواست 

  .مژده صدايش را در بياورد

من هم .  هم يک روز و يک جا بفرستندبتول به آنها بگوئيم که ما را با: عذرا گفت

قبول کردم چون رمادی قابل اعتماد نبود که زن تنها بماند، وقتی که به مژده 

  .همه شما را با هم می فرستيم: صحبت های عذرا را تکرار کردم، مژده گفت
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  در مورد عکس های ازدواج
ر اتفاقی و ، بايد بگويم بطوشودهای ازدواج که در اين کتاب مشاهده می عکس 

  . شانسی به من رسيده است
يعنی در سازمان مجاهدين عکس گرفتن به هنگام ازدواج رايج نبوده و اگر هم 

  .  بدست عروس و داماد نمی رسيده است،بعضی اوقات عکسی گرفته می شد
  ) نه در قرارگاه های نظامی(ولی چون من در پايگاه سياسی سازمان در بغداد 

 موقعيت رتبه تشکيالتی من يعنی ماندن در سطح هواداری بودم، همچنين بخاطر
 سازمان از جانب من به دليل انتقاداتم، اين عکس ها را سازمان و رد عضويت
 افراد دورتر از طيف تشکيالتی نرم تر  با سازمانيعنی . توانستم دريافت کنم

ی برخورد کرده و آن رفتار خشن و خشک که با اعضای سازمان داشته نشان نم
همچنين سعی می کرده که با ژست دمکراتيک روابط تشکيالت را باز . داده است
موافقت  مبنی بر داشتن عکس بنابراين با درخواست من. جلوه دهدو آزاد 
   .کردند

در عکس های ازدواج مشاهده می شود که عروس هيچگونه آرايش و لباس 
  .چون اين کار ممنوع بوده است. عروسی به تن ندارد

ين کسانی که در اين جلسه حضورداشتند، فقط به آنها گفته شده بود که همچن
برای جشن ازدواج می روند ولی با اينکه ما در همان پايگاه کنار آنها بوديم به 

به ما نيز گفته شده . آنها گفته نشده بود که عروس و داماد چه کسانی هستند
گر عروس طبق معمول بنابراين ا. بود که به کسی نگوييم که عروسی ما هست

چون در تشکيالت . آرايش کرده و لباس عروسی به تن کند همه خواهند فهميد
با . بسيار بسته مجاهدين ازدواج يک آرزوی دست نيافتنی برای افراد می باشد

اينکه ازدواج کردن يک مسئله معمولی در تمام جوامع می باشد، ولی در اينجا 
  . و تشکيالت را دچار دردسر کنندسازمان نميخواهد افراد متوجه شده



الزم به يادآوری است که مطالب گفته شده قبل از طالق های اجباری در ( 
سازمان مجاهدين خلق می باشد، بعد از طالق های اجباری که اساسا ازدواج 

  . )ممنوع و حرام شد
  

  

  

  
  دوم ابتدايیبتول ملکی در سال 
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  : از راست به چپ 

   ، فائزه خياط حصاری ، مادر مريم رجوی ، سودابه خدمه مادر مريم رجویداماد، بتول ملکی
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  داماد، بتول ملکی در حال امضا عقدنامه، فائزه خياط حصاری: راست به چپاز 

   ـ بغداد ـ عراق ١٣۶۶ دی ماه ٢۵
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   ، داماد در حال امضا عقدنامه١٣۶۶ دی ماه ٢۵
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  ملکیعباس داوری عاقد عقد، داماد و بتول 

  مسعود رجوی می باشدمريم و قاب عکسی را که در سفره عقد مشاهده می کنيد، عکس 
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  به عنوان شاهد عقد  ) فاطمه ورنوس ( مادر مريم عضدانلو معروف به مادر جون 

  در حال امضا کردن است

  121



  
محمد سيدی کاشانی از اعضای قديمی سازمان مجاهدين خلق که به عنوان شاهد عقد در 

بچه ای که در کنار سودابه، روبروی سيدی کاشانی .  امضا کردن عقدنامه می باشدحال

  ايستاده ، اشرف ابريشمچی دختر مريم رجوی می باشد
  

  122



  
ـ داماد ـ بتول ملکی ـ فخری ) ثريا(سعيد فرزند شمسی، زهرا استاد حسن : از راست به چپ

در راست ايرج که در :  پشتدو نفر. مسئول دفتر عباس داوری ـ شمسی همسر حميد باطبی

نفر چپ امين که يکی از معترضين سازمان مجاهدين . عمليات فروغ جاويدان کشته يا مفقود شد

 .بود
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   ، سامرا ـ عراق ١٣۶٨تابستان 

  فاطمه دامغانی ، بتول ملکی ، زهرا استاد حسن و بقيه افراد پايگاه جاللزاده: از چپ به راست

 بخاطر اينکه با افراد ارتش صدام حسين اشتباه نشوند، اجازه پوشيدن در شهر های عراق مردها( 

 . )لباس فرم نظامی نداشتند
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  بهنام سه ماهه  در بغداد
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   در منزل مسکونی در سوئيس ١٣٧٢پيمان پنج ماهه ، بهنام سه سال و نيمه در دی ماه 

  126



  
  ، بهنام پنج ساله  ) ١٣٧۴شهريور   ( ١٩٩۵سپتامبر 
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   ١٣٧٩ برابر با ارديبهشت ٢٠٠٠ آوريل

  پويان سه سال و نيمه، بهنام ده ساله ، پيمان هفت ساله : از راست به چپ
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  :از راست به چپ

   )٢٠٠٧ ـ ژوئن ١٣٨۶بهار   (علی قشقاوی، بتول ملکی و محمد حسين سبحانی

 جهانی در مسئولين سازمان صليب سرخگروهی از اعضای جداشده از مجاهدين خلق در ديدار با 

آنها برای رهايی گروهی از جداشدگان از مجاهدين مستقر در و استمداد از ) شاخه عراق (ژنو 

  در عراق ( TIPF)کمپ آمريکايی تيف 
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   )٢٠٠٨(   ١٣٨٧زمستان 

 

  130



 
١٣٨٨   )٢٠٠٩اکتبر  ( بتول ملکی و هادی شمس حائری پاييز 
 ملل متحد در ژنو جهت درخواست کمک از فعالين حقوق بشر در محل دفتر نمايندگی سازمان

از آنها برای رهايی افراد و اعضای مجاهدين در کمپ اشرف در بغداد که بوسيله مريم و 
 .مسعود رجوی و ديگر رهبران مجاهدين اجبارًا در آنجا نگهداری می شوند
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  :ترجمه متن فرانسوی نوشته شده در عکس زير

  وی به اجبار نگاه داشته شده اند آزاد کنيددوستان ما را که به وسيله مريم رج
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ياد حرف های عذرا می افتم و بنظر ه حاال وقتی که اين سطور را می نويسم ب

 قبل از  وميرسد هم اسرار مجاهدين و هم اسرار زندگی ام، به سينه ام فشار آورده

آرامش همه آن را بيرون دهم، تا سينه ام به بايد آنکه موفق شود آنرا بترکاند، 

و زن او در حال ) مسعود رجوی ( مجاهدين هم با رهبر مفقوداالثرشان . برسد

، بروند کشکشان را )فرانسه( در يک کشور اروپايی ) مريم رجوی ( محاکمه 

  .بسابند

يک روز را تعيين کردند و گفتند که اتوبوس می آيد بنابراين وسائلتان را جمع 

ما هم تعدادی . جزء جزء بازرسی می کردندتمام وسائل بسته شده را بطور . کنيد

فقط مقداری . عکس و فيلم های آن را در جايی بطور ماهرانه ای جاسازی کرديم

  .شد جاسازی کرد در ساک گذاشتيماز آنها را نمی 

وقتی که وسائل ما را باز کردند، عکس های ازدواج مرا ديدند و گفتند عکس 

باس داوری و مادر مريم رجوی و غيره هايی که مربوط به افراد سازمان مثل ع

من .  شود و آن قسمت که مربوط به شماست برای خودت نگهدارقيچیداشت بايد 

در همين موقع . هم اين کار را بدون چون و چرا کردم چونکه فيلمش را داشتم

مژده دوباره از من خواست که يک برگه ديگر بنويسم و تاکيد کنم که سازمان 

را شما  اين: من هم آنرا در دو خط نوشتم و به مژده گفتم. ستمرا اخراج کرده ا

 !.نوشتيد

وسائل را  نيزشوهرم ، من بچه را بغل کردم  . اتوبوس منتظر بود،دم درب رفتيم

بقيه افرادی که مانده بودند و قرار بود در سری بعدی . داخل اتوبوس گذاشت

با هم خداحافظی می کرديم، بهنام بهنام را می بوسيدند و . بيايند، به بدرقه ما آمدند

  :آمد و گفت) زن کاک حسام ( در همين هنگام سيما . دراين هنگام يازده ماهه بود

چون تعجب کرده بودم، بعد . من لحظه ای نگاهش کردم . بتول بچه را بده به من

مسلمان شده شايد گربه عابد و ! ( فکر کردم می خواهد مثًال برايم نگه دارد

 حال در حال خداحافظی بچه را به او دادم و با يکی که روبوسی می ، بهر)باشد
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دوباره تکرار . بتول بچه ات را برد: کردم، يک نفر از آنطرف داد زد و گفت

من وقتی سرم را برگرداندم، . کرد، پشت سرت را نگاه کن، بچه ات را بردند

انم داد، ديدم سيما از آنها سؤال کردم بچه کو؟ يکی با دست نش. اثری از سيما نبود

بطرفش رفتم و . بچه را محکم بغلش گرفته و به طرف درب يک اتاقی می رود

: کجا می بری؟ نگاهم کرد و چيزی نگفت و به دم درب ورودی رسيد گفتم: گفتم

هم که پشت  من. االن می آورم و دويد به داخل اتاق: گفت. بچه را بده به من

بچه ام : گفت چه خبر شده؟ گفتم. رج شدسرش می رفتم، مژده از همان درب خا

مژده گفت يعنی . بچه؟ گفتم آره بهنام را گرفت و برد: را سيما کجا برده؟ گفت

چه؟ االن می روم ببينم مشکل چيست؟ رفت و بعد از چند دقيقه برگشت و با 

: گفتم برای چه برده است؟ گفت. ناراحت نباش االن می آورد: حالت خنده گفت

واقعًا که : وقتی که بچه را گرفتم، گفتم! ل کهنه اش را چک کندمی خواهد داخ

 .عجيبی که نمی کنيدبرايتان متاسفم که به چنين روزی افتاديد، شماها چه کارهای 

  من در داخل کهنه بچه چه چيزی می توانم جاسازی کنم؟

  .بعد پيش بقيه آمدم و جريان را به آنها گفتم

که می خواهم  بدانم که : يش نامه بنويسم و گفتيکی از آنها از من خواست که برا

من هم به او . و آنوقت ما هم با خيال راحت به طرف شما بياييم! شما سالم رسيديد

بعدًا نامه را نوشتم ، نامه ای که هيچوقت . قول دادم که برايش نامه خواهم نوشت

  !.بدست آنها نرسيد

  .سوار اتوبوس شده و به سوی سرنوشت حرکت کرديم
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  رفتن از زندان دبس بسوی تبعيدگاه رمادی

  )پايگاه ميرزايی بغداد، بطور موقت ( 
  

اين .  داخل پايگاهی به نام ميرزايی مستقر کردند بردند و درابتدا ما را به بغداد

پايگاه قبال يک هتل عراقی بود که توسط سازمان اطالعات و امنيت عراق برای 

 يا پايگاه ميرزايی تقريبًا نزديک پايگاه جاللزاده اين هتل. سازمان اجاره شده بود

در آنجا در اتاق های مختلف مستقر شديم، به ما . مقر اصلی سازمان در بغداد بود

من وارد يک اتاق شدم و مشغول کارهای بچه شدم و . گفتند که نبايد بيرون برويم

 يکجا شوهرم، بعد از استقرار . شوهرم نيز مشغول جمع آوری وسائلمان شد

  :به من گفت. ماندگار نبود، هميشه باال و پايين و اينور وآنور می رفت

زنهای جوان که توسط مسعود رجوی مجرد شده ( اينجا شش نفر از خواهر ها 

بودند و شوهرانشان يا کشته شده بودند يا اينکه بعد از طالق دادن در سازمان 

واده ای يکی از آنها را پيش بدون شوهر هستند، قرار است هر خان) مانده بودند 

من در بين اينها يک . خودش نگهدارد تا از گزند افراد و عربها در امان باشند

همشهری دارم که اگر باليی سرش بيايد خودم را مسئول می دانم و بعد می گويند 

  .که در آنجا يک همشهری اش بوده ولی به او کمکی نکرده است

 و بدون بچه، و می توانند آنها مجرد هستند. ر را کنار بگذاهمشهری بازی: گفتم

ما االن معلوم نيست در کجا و با چه وضعيت می . هزاران مشکل را حل کنند

خواهيم زندگی کنيم، در ضمن اگر آنها دنبال دوست پسر يا اين چيزها بروند تمام 

انرژی ما صرف حل و فصل مسائل آنها می شود و زندگی خودمان و بچه به هم 

ما بدون وسائل و بدون پول، هزار . هوای رمادی بسيار گرم است. زد ريمی

. بدبختی در پيش داريم، من حاضر نيستم حتی يک روز اين زنها را نگه داريم

همشهری ام را تنها ول کنم، هر ! غيرتم به من اجازه نمی دهد ،نه:  گفتشوهرم

  .طور شده او بايد پيش ما بيايد
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د چهره اش غرق نياز می شد، برای اينکه اين وقتی که اين حرفها را می ز

بالفاصله اين مسئله در ذهنم مجسم شد که قبًال هم . دگرگونی را احساس می کردم

در سازمان گفته بود که از ازدواج با من ناراضی است و بهتر می ديده که با يک 

 ولی چون پيدا نکرده و ،همشهری و هم طايفه خودشان ازدواج می کرده است

که پيشنهاد را ت هم نمی کرد با سازمان در ميان بگذارد، بنابراين اولين کسی جرأ

  .قبول کرده بود، کردند 

او چندين بار ديگر از من خواست که بروم به آن زن مجرد پيشنهاد آمدن پيش ما 

را بدهم، هر چه من با داليل مختلف مخالفت می کردم ولی او بيشتر پافشاری می 

ه شرطی می روم، اول اينکه از طرف تو می گويم و همچنين خالصه گفتم ب. کرد

  . برای کوتاه مدت بايد باشد و نظم خانه ما را رعايت کند

بعد از ظهر که اين . می توانی بروی: بدون اينکه کامًال قبول کرده باشد ولی گفت

خانم را به تنهايی در سالن ديدم که اسمش ميترا شايسته بود، نزديک شدم بعد از 

 شوهرم می گويد در رمادی ممکن است به شما که تنهاييد ،ميترا: حوالپرسی گفتما

آسيبی برسد اگر دوست داشته باشيد چند وقتی پيش ما بمانيد، هنوز همه حرفم 

محمد ( بسيار متشکرم که به فکر من هستيد، قبٌال هم قاسم : تمام نشده بود گفت

 واقعًا از همه شما متشکرم ولی ما چنين پيشنهادی به من داده، من) توفيق اسدی 

شش نفر مجردها تصميم گرفتيم با هم يک واحد را بگيريم و بطور دستجمعی 

شب که بچه را می . زندگی کنيم، من هم چيزی نگفتم و از او خداحافظی کردم

هر : گفتم.  من می خواهم آنجا برومنشست داريم: خواستم بخوابانم شوهرم گفت

د بکن، من خسته ام و می خواهم بچه را نيز بخوابانم و کاری که دلت می خواه

  .بعد او رفت

زمانی که خواب بودم از صدائی در اتاقم بيدار شدم، ديدم شوهرم آمده و ساعت 

 بعد از نيمه شب بود، فقط گفتم تا اين موقع آنجا بودی؟ سهرا نگاه کردم ساعت 

  .من بالفاصله به خواب رفتم. آره: گفت
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من هم . شم بند نشد و اينور و آنور در بين اتاقها و طبقات ول بودصبح دوباره پي

تا اينکه بعدازظهر به خانه آمد، . يادم رفت که برايش جريان ميترا را تعريف کنم

 گفتم ولی او به ميترا: باالخره کمی فرصت نشستن در اتاق را پيدا کرد و گفت

 گويی برو بگو و هم چی گفتی؟ يعنی تو هم به من می: من گفتم. قبول نکرد

  خودت راه می افتی دنبالش؟

اگر : گفتم. مگر تو مخالفت نمی کردی؟ فکر کردم نمی خواهی بگويی: گفت

مخالفت می کردم پس چرا تو گفتی؟ مگر موافقت من شرط نيست؟ اصًال بگو 

ببينم، تو چرا بين اين همه زن، ميترا را که از همه سرزبان دارتر و زبل تر است 

آدم وقتی می خواهد به : گفتم. برای اينکه همشهری من است: کردی؟ گفتانتخاب 

کسی کمک کند به آنکه نيازمندتر است کمک می کند نه به همشهری و اين جور 

گفتم تو . چون من نگران او هستم. خيلی بد شد که قبول نکرد: گفت. چيزها

 تو اصًال خجالت نمی کشی؟ نگران او هستی يا بايد نگران من و بچه باشی؟

حرف حسابت چيست؟ ميترا زن جوان و زيبايی است، زن جوان به دنبال مرد 

برای تو با داشتن زن و بچه و با اين ! جوان است با آن حال و هوايی که دارد

بيخود دنبال کسی که در قبل از ازدواج . وضعيت مطمئن باش ارزشی قائل نيست

  .در ذهنت بود نرو

شديدًا از رفتارش گزيده شده بودم، و در اين مدت حتی با شنيدن اين حرفهايم که 

يکبار بچه را به اندازه کافی بغل نکرده بود، هميشه دنبال اين عروسک زيباروی 

  .با قيافه مغولی ـ ژاپنی می رفت، زد زير گريه

آنچنان گريه می کرد که اگر خبر مرگ پدرش را شنيده بود مطمئن بودم اينقدر 

  .دزار زار گريه نمی کر

  .بچه را بغل کردم و از اتاق بيرون رفتم. من هم گفتم تو مريضی
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در پايگاه ميرزايی فضای بسيار ترديدآميز و ناراحت کننده ای بر همگان حاکم 

بود و آن اينکه مبادا سازمان دوباره پشيمان شود، تصميمش را عوض کند و ما 

  .را برای هميشه در همينجا و يا جای ديگر زندانی کند

تصميم گرفتيم مقداری پول به شما بدهيم : ای آن روز ما را صدا زدند و گفتندفرد

يعنی از ما رسيد . به شرط اينکه شما امضا کنيد که اين پول به شما داده شده است

همه اعتراض .، برای هر خانواده بود دينار١۶٠اين مقدار پول ، . می خواستند

را به پای سازمان ريختيم وشما برای کردند بعضی ها می گفتند ما تمام زندگيمان 

آنها را به خلق قهرمان ايران :  دينار ناچيز از ما امضا می خواهيد؟ گفتند١۶٠

  .و چيزهايی از اين قبيل نيز گفتند! داديد به ما چه؟ برويد از مردم ايران بگيريد

خالصه، بعد از صحبت های  زيادی تقريبًاهمه بخاطر نياز شديد چونکه حتی 

  .نار هم پول نداشتيم، اين رسيد را دادند و پول را گرفتنديک دي

، ما هم تا آنجا  که سازمان اينقدر نامردی می کندحاال: با هم قرار گذاشتند و گفتند

که می توانيم جوابش را می دهيم، تمام اين وسائلی که در اين هتل ديده می شود 

 چشم می خورد مثل و هر چيزی که به! از جمله موکت، پنکه چسبيده به سقف

اصوًال در اتاقها بجز موکت و پنکه و . صندلی و غيره را با خودمان می بريم

کمی صندلی چيز ديگری نبود فقط مثل اينکه در بعضی اتاقها چيزهای ديگری 

قرار شد وقتی که اتوبوس عراقی رسيد و چند نفر دم درب بايستند . يافت می شد

ف مجاهدين به افسر عراقی داده شد و با هم وقتی که ورقه اسامی و غيره از طر

بعنوان پايان و خداحافظی دست دادند و مطمئن شديم که ديگر پيش عراقی ها 

هستيم، به افرادی که اين وسائل را جمع آوری کرده بودند خبر بدهند، بعد از اين 

  .مرحله اين وسائل را به اتوبوس منتقل کنند

 آيا ما هم اين کار را بکنيم؟ گفتم بيخود :شوهرم از اين طرح خوشش آمد و گفت

دنبال َشر نگرد، حاال يک تکه موکت و يک پنکه چقدر ارزش دارد که ما 
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نخير اصًال ما اينکار را . خودمان را به دردسر بيندازيم و نفر دم درب بگذاريم

  .نمی کنيم اگر وسائل خودمان و بچه را از اينجا ببريم جای شکرش باقی است

 وقتی که زنها و بچه ها داخل اتوبوس شدند مردها وسائل را داخل روز موعود

اتوبوس گذاشتند، و طبق نقشه کارها را عملی کردند و هتل را لخت و عور 

  .گذاشتند و داخل اتوبوس شدند

وقتی که تحويل دهی از طرف مجاهدين و تحويل گيری از طرف افسران عراقی 

  .بستند و به ما خوش آمد گفتندب را  درداخل اتوبوس آمدند و آنهاتمام شد، 

بخاطر اين وضعيت ما . شحال بوديم و چهره خندانی داشتيمهمه ما راضی و خو

  .افسر عراقی با تعجب به ما نگاه می کرد

ولی ما خوشحال بوديم برای چه؟ آيا به يک مهمانی مجلل دعوت شده بوديم؟ آيا 

لوم می رفتيم؟ جواب همه برای جشن و بزمی می رفتيم؟ آيا به سوی مقصدی مع

می باشد، از آن خوشحال بوديم که ديگر هيچوقت دست مجاهدين به ما " نه"اينها 

نخواهد رسيد و دوران مسئول و رهبر ساالری تمام شد، و ديگر اسير يک 

 اگر چه مقصد .تشکيالت مافيايی فرقه ای نيستيم و وارد فضای آزاد می شويم

. لی آقای خودمانيم و از کسی فرمان نمی گيريمنامعلوم است و راه ناهموار، و

 می کرد، عراقی با تعجب به ما نگاهشادی ای که در چهره ما نمايان شد و افسر 

هدفی را که نتوانستيم به سرانجامش . حکايت از غمی جانکاه و پنهان نيز داشت

، غم برسانيم، غم از دست دادن خانواده، ميهن، جوانی، برباد رفتن اميد و اعتماد

. خوردن خنجر دوست از پشت، غم مورد خيانت و نامردی دوستان قرار گرفتن

کار ما به آنجا . آری در ميان چهره شاداب ما اين همه غم و ناراحتی نهفته بود

) صدام حسين ( رسيده بود که می بايست از دست دوست خيانتکار به يک بيگانه 

چه شرايط تلخ و .  خيانتکار بودپناهنده شويم، بيگانه ای که همدست همين دوست

  ...ناگواری بود

  .و ما با کوله باری از اين همه تضاد و نابرابری شرايط رهسپار رمادی شديم
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  تبعيدگاه رمادی، نقطه عطف رسوايی مجاهدين خلق
  

قبل از ما نيز صدها نفر از اعضا از سازمان جدا شده بودند و سازمان آنها را به 

کمپ التاش در اطراف شهر رمادی و در . عيد کرده بودرمادی در کمپ التاش تب

رد ايرانی که بخاطر جنگ ايران  ُکهزاران. در يک صحرای خشک قرار داشت

و عراق گريخته و به عراق آمده بودند، توسط  رژيم صدام در آنجا اسکان داده 

ه را زندگی بسيار ابتدايی داشتند و همه کارها از جمله پختن نان و غير. شده بودند

تحصيل، راهسازی، بهداشت، . خانه هايشان ِگلی بود. خودشان انجام می دادند

در . محيط زيست، تمدن و بطور کلی زندگی در آنجا متعلق به قرن حاضر نبود

چنين شرايطی، سازمان مجاهدين افراد تحصيلکرده و مبارز را فقط بدليل 

) جنگ مسلحانه ( ژی مخالفت به روشهای سرکوبگرانه تشکيالتی، خطوط استرات

و همکاری سازمان با صدام حسين، آنها را زندانی کرده و سپس به رمادی تبعيد 

  .کرده بود

شمس . در ميان افراد مجرد در کمپ التاش، هادی شمس حائری نيز ديده می شد

 سياسی زمان شاه بود که از زندانيانحائری يکی از افراد قديمی سازمان و 

  .دين خلق، گذرش به رمادی در کمپ التاش افتاده بودبخاطر مخالفت با مجاه

وقتی که شمس حائری و دوستانشان فهميدند که خانواده ها وارد رمادی خواهند 

چندين نفر از . شد، دو خانه ِگلی اجاره کردند که هر خانه حدود سه اتاق داشت

ن می ترسيدند به محض توقف دوستانش منتظر ورود اتوبوس ما شدند چو

، کردها اطراف ماشين را می گرفتند و تا ما بياييم خودمان را جمع وجور ساتوبو

کنيم، اندک وسائلی که همراه داشتيم و در آنجا مثل طال برايمان ارزش داشت، 

اعضای ( برای جلوگيری از اينگونه مسائل، بچه های مجرد . غارت می کردند

وقتی رسيديم حدود . دنددر آنجا منتظر ورود ماشين ما بو) جداشده از مجاهدين 

 نفر از کردها دور ماشين را احاطه کردند ولی با هوشياری صدشايد بيش از 



دوستان توانستند کردها را پراکنده کرده و وسائل ما را به خانه مورد نظر منتقل 

  .کنند

در يکی از اتاقها که کمی گوشه دنجی با سايه بهتری داشت، يک گوشه اش را 

 ماهه داشت مستقر شد و يک گوشه ديگر را که ششک بچه معصومه يگانه که ي

بقيه در هر اتاقی در اين هوای گرم . بهنام در آن موقع يازده ماهه بود، من گرفتم

 درجه چپانده شدند و مردها و بعضی از زنها که کار ديگری ۵٠ تا ۴٠حدود 

  .نداشتند دنبال وسائل خودشان که قاطی شده بود می گشتند که پيدا کنند

  
  معصومه يگانه

بچه های ما از شدت گرما و هوای خفه نمی توانستند بخوابند و من روی سر 

بهنام تکه های يخ می گذاشتم و به مدت چند دقيقه تکه يخ آب می شد آن آب نيز 

  .روی صورتش نمی ريخت بلکه روی سرش بخار می شد

دند بنابراين عده ای از دوستان شمس حائری با اجازه دولت در شهر رمادی بو

پس از حل و فصل  .تصميم گرفته شد خانواده ها همگی به شهر رمادی بروند

  .مسائل قانونی در کمپ، غروب همان روز به طرف شهر رمادی راه افتاديم
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مجردهايی که در شهر بودند چند محل تقريبًا متروکه و ساختمانهايی مثل 

  .ها مستقر شديممسافرخانه را اجاره کردند و ما پس از ورود در آن

  ، يک يک هال،ه وارد يک واحدی شديم که يک اتاقابتدا ما و عذرا آشفت

چون من بچه کوچک داشتم در اتاق خوابيدم . آشپزخانه کوچک و دستشويی داشت

  . آنجا خوابيدندفرزندش و عذرا وسط هال را پرده زد و خودش و شوهرش و 

پزخانه بودم، شنيدم که يک روزی در همين ساختمان، زمانی که من در آش

وقتی که او تازه از سازمان . شوهرم با عذرا آشفته در حال درد دل کردن است

بيرون آمده بود، سؤال کرده بودم چگونه از سازمان جدا شدی؟ جريان را تعريف 

ولی در اينجا شنيدم که به عذرا . گفته بود هيچی و مختصر توضيح داده بود. کن

چرا به بتول تهمت زديد و گفتيد که او : مد افشار گفتموقتی که به اح: می گفت

گفته  شما مثل مغول حمله کرديد، در صورتيکه بتول و بچه های ديگر گفتند که 

من گفتم تا . بعد احمد افشار گفت  که زنت دروغ می گويد. چنين حرفی زده نشد

قه احمد افشار دستش را دراز کرد حل. حاال بتول هيچوقت دروغ نگفته است

) يعنی شرکت در طالق های دستجمعی را طلب می کرد ( ازدواج مرا خواست 

از احمد افشار سؤال کردم که آيا بتول و بچه را به . ولی من بی اعتنايی کردم

به : آيا شما آنجا به آنها رسيدگی می کنيد؟ گفت: گفتم. ترکيه می فرستيد؟ گفت آره

. ايد کار خودش را انجام دهدما چه؟ هر کس از سازمان بيرون رفت خودش ب

آنها را سر و سامان می دهم وقتی که به جايی . من به ترکيه می روم: گفتم 

کسی که از : احمد افشار گفت. مطمئن رسيديم همکاريم را با شما حفظ خواهم کرد

اگر تمام اين حرفهای تو آيه قرآن . سازمان بيرون رفت ديگر محال است برگردد

  . لت ريخته شود، تو هم وارد دستگاه زنت شدیباشد بايد توی توا

وقتی که از شوهرم سؤال کردم که چرا اين جريانات را قبًال برايم تعريف نکرده 

البته شوهرم پيش مسئولش از من حمايت کرد و ! فراموش کرده بودم: بود؟ گفت
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ر من و بچه را بهانه قرار داد تا محملی برای خروج داشته باشد و از اذيت و آزا

  .آنها در امان باشد

  .پس از چندی ما خانه مان را عوض کرديم

 دينار ١١٠اجاره آن  ماهی . يک واحد از يک ساختمان را ما کرايه کرده بوديم

هر دو خانواده در يک واحد مستقر شديم و قرار شد که هر کدام نصف کرايه . بود

زخانه و يک هر واحد دارای دو اتاق، يک هال کوچک، يک آشپ. را بپردازيم

کولر نبود و پنکه ای که در باال در حرکت بود فقط باد . دستشويی با دوش بود

چراغ خوراک پزی و گاز نداشتيم، جايی برای چيدن . گرم را جابجا می کرد

  .ظروف کافی هم نداشتيم. لباسها و وسائل نبود

در عراق يک بخاری سنگی وجود داشت که روی آن چند رشته سيم فنری سوار 

" هيتر " شده بود و آن به برق زده می شد و سيم ها قرمز و داغ می شد و به آن 

اين دستگاه که فقط برای گرم کردن مختصر غذای پخته شده مناسب . می گفتند

بود، بعد از اينکه شوهرم يکی از آنها را تهيه کرد ولی من به ناچار از آن برای 

  .استفاده اش  می کردم! خوراک پزی

اين دستگاه مرتب پاره می شد و از کار می افتاد و بارها شده بود که من سيم های 

صبح اول وقت سوپ بچه را می گذاشتم چند ساعت طول . موقتًا درست می کردم

من به مدت هفت ماه فقط هيتر . می کشيد تا تمام شود، سپس غذا درست می کردم

هر در حال غذا در تمام ساعات صبحها تا ساعت يک يا دو بعد از ظ. داشتم

بارها اتفاق افتاده بود که اين دستگاه هيتر اتصالی پيدا می . درست کردن بودم

کرد و من بی خبر بودم وقتی که قاشق را برای بهم زدن داخل سوپ يا غذا می 

کردم به ناگهان تمام بدنم شروع به لرزيدن می کرد يعنی اين اتصالی وارد جريان 

نجا به قاشق و سپس به من سرايت می کرد و باعث آب توی قابلمه می شد و از آ

اين امر بارها اتفاق افتاد و ديگر با احتياط کار می کردم . برق گرفتگی می شد

  .ولی باز هم از اين نارحتی برق گرفتگی در امان نبودم
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در . بعد از چندی گروه ديگری از اعضای جداشده از سازمان  وارد رمادی شدند

 بدون ، سه نفر از آنهامجرد و يا متاهل وجود داشت که دوبين آنها چندين زن 

 به اتاق ما آمدند و وسائلشان را نيز در داخل اتاق و اطالع من و با تاييد شوهرم

هال گذاشتند در حالی که وقتی بچه را در روروهک خود می گذاشتم جايی برای 

اتاق و بودن چند نفر در يک . تکان خوردن بچه نمی ماند و گريه می کرد

 همچنين من نمی توانستم .همچنين بچه شرايط را برايم بسيار سخت کرده بود

مهمانداری کنم و با آنها مثل مهمان رفتار نمی کردم بلکه بناچار به عنوان شريک 

در همه کارها و غذا برخورد می کردم که فکر می کنم اين کارم باعث رنجش 

  .آنها شده بود که از اين بابت متاسفم

در . نها گفتم سعی کنيد جايی برای خودتان تهيه کنيد از چند روز به يکی از آبعد

اين هوای خفه و گرم با داشتن بچه يکساله آن هم در يک اتاق، شرايط برايم 

آنها وسائلشان را برداشتند و رفتند و کمی برای بچه جا بعد . غيرقابل تحمل است

د که بتول وسائل ما را از خانه باز شد ولی پشت سر من به معصومه يگانه گفتن

  !.خودش بيرون انداخته است

و اين گروه های جديدی که وارد رمادی شدند در قسمتهای مختلف جا پيدا کرده 

 خانمی که در زندان دبس به هنگام .شرايط نامناسب را تحمل می کردند

بودی؟ خداحافظی به من گفته بود برايم نامه بنويس، سؤال کرد آيا نامه فرستاده 

  .گفتم آره ولی او گفت که سازمان نامه اش را به او نرسانده است

آنها . قبل از آمدن خانواده ها به رمادی، برای مجردها شرايط سختی وجود داشت

می بايست در کمپ التاش بمانند به جز عده ای معدود که برای کار آن هم با 

 ها وارد رمادی شدند، اجازه دولت به رمادی می رفتند، ولی وقتی که خانواده

بعضی از مجردها نيز کم کم توانستند از جهنم کمپ التاش وارد شهر شوند و 

شمس حائری . حتی به فروش چيزهايی مثل نوشابه و تخمه و غيره مشغول شوند

  .نيز جزء اين افراد بود
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  ،از طرفی گرمای شديد، نداشتن پول و وسائل آشپزی، حتی چراغ خوراک پزی

ر رفتار ناهنجار و خارج از معمول شوهرم روزگار من تيره و تار از طرف ديگ

شده بود بطوريکه نمی توانستم به مسائل و مشکالت رمادی بيشتر بينديشم، برای 

  .اينکه هميشه مشغول حل و فصل مسائل ابتدايی زندگی فردی ام بودم

 می  ظهر به خانهدوازده يا يازدهشوهرم از صبح بيرون می رفت، ساعت حدود 

آمد، ناهاری را که به زحمت روی بخاری هيتر درست کرده بودم، می خورد، 

چند تا بد و بيراه به من می گفت، بچه يازده ماهه را که هنوز راه نمی رفت کتک 

اين برنامه روزانه .  شب می آمدنه يا هشتساعت . می زد و بعد بيرون می رفت

تازه موقع .  اندکی داده می شدو هميشگی اش بود فقط بعضی اوقات کمی تغييرات

ظهر برای ناهار هم که می آمد همان يکی دو ساعت را در اتاق هم اتاقی ام 

عذرا آشفته اين رفتار شوهرم را تحمل نمی کرد و اينکار را . سپری می کرد

  .ممنوع کرد

  

پيداکردن اتاق برای يک خانواده و يا افراد ديگر در رمادی بسيار سخت بود 

 چند هفته جداشده های تازه وارد در محل زندگی افراديکه قبًال وارد گاهی اوقات

  .رمادی شده بودند می ماندند تا جايی برای خودشان پيدا کنند

هر کدام .  همه برای خواب به پشت بام برويم و رفتيميک بار قرار شد که شب

ا برای ما بهنام ر. يک گوشه ای را انتخاب کرديم رختخواب پهن کرده و خوابيديم

. صبح زود ديدم سر و صدا است. اينکه به اطراف نرود وسط خودمان خوابانديم

وقتی برگشت پرسيدم . شوهرم به طرف افراد رفت ديد يک عده نگران هستند

شش زن مجرد از جمله ـ ميترا شايسته ـ به محل خواب : جريان چيست؟ گفت

ويم دنبالشان بگرديم و خودشان نيامدند و معلوم نيست امشب کجا بودند بايد بر

گفته بودم که نگهداری اين زن . ديدی اين تازه اولش است: گفتم. پيدايشان کنيم

تو هم الزم نيست بروی چون افراد داوطلب زيادی برای . های جوان مشکل است
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گفتم . شوهرم خيلی نگران بود. مطمئنم طوری شان نمی شود. اين کار است

اق مان، ديگر هم شبها در ميان جمع نمی خوابم، وسائل را برداريم برويم در ات

در ضمن جای خطرناکی برای بچه است و پشه هم . درست مثل کولی ها شديم

  .دارد

که البته گفتند که ما . بعدًا خبر دادند که دختران در خانه يکی از دوستانشان بودند

ادند و گفتند که نياز به مراقبت نداريم و به اين عشيره بازی و آقا باالسری خاتمه د

  .ما خودمان می توانيم از خودمان مراقبت کنيم

در رمادی يک چيزی مد شده بود و آن دزديدن به هر نحوی بود، چه از فروشگاه 

 فالنی بوده در یو چه از همديگر، هميشه خبر می رسيد که فالنی که هم اتاق

  .ته استنبودن طرف، به وسائل فردی اش دستبرد زده و پول هايش را برداش

در همين فضای بدبينی و نبودن معيشت زندگی و گرمای ديوانه کننده، افراد نيز 

می ) کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد  ( UNبه بغداد برای پيگيری 

شوهرم تمام مدارک پزشکی .  روبرو می شدندUNرفتند و هميشه با اما و اگر 

مان گرفته بود و به همراهش داشت، کپی مربوط به عمل قلبش را که قبًال از ساز

  . فرستادUNکرد و برای 

افراد برای رفتن به بغداد و يا خارج شدن از رمادی بايد از پليس اجازه نامه 

در آنجا مهمترين چيزی که حتی قبل از داشتن پول اهميت . دريافت می کردند

 عراق  و از آنجا که شوهرم خودش بزرگ شده.  دانستن زبان عربی بود،داشت

يکی از رانده شدگان از عراق در زمان محمد رضاشاه بود، عربی را مثل 

بنابراين برای حل . يعنی عربی زبان مادری اش بود، خودشان صحبت می کرد 

  .و فصل مسائل، ما مشکل اينچنينی نداشتيم

بعد از ورود به رمادی، چون يخچال نداشتيم نمی توانستيم برای سوپ بهنام 

حدود يک ماه يا بيشتر سوپی که برای بچه درست کردم بدون . مگوشت بخري

گوشت بود و گرمای زياد هم باعث افت در خوردن غذايش شده بود و دچار کم 
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خونی و همچنين دچار اسهال و تب شديد می شد و بعدًا نيز دچار کمبود ويتامين 

يش داروی شده بود و بر اثر آن پاهايش ترکهای شديدی خورده بود که دکتر برا

اين امر مرتب تکرار می شد و بچه بسيار الغر و رنجور شده بود . ويتامين داد

بطوری که افرادی که بعدًا وارد رمادی می شدند بهنام را نمی شناختند و از ديدن 

  .او تعجب می کردند

زمانی که بهنام شديدًا اسهال گرفته بود به شوهرم گفتم که بايد ميوه هايی مثل 

ز بخری که باعث سفت شدن شکم بچه می شود ولی او بی اعتنا به سيب يا مو

هر چه به او می گفتم که انگور برای بچه . می خريد! حرف هايم هميشه انگور 

می گفتم برای ما انگور بخر و . فقط انگور ارزان است: خوب نيست می گفت

 قبول فقط يک کيلو سيب برای بچه بخر که هر روز يکی دو تا به او بدهم ولی

البته نه اينکه پول نداشتيم،  برای خريدن سيب پول به اندازه کافی . نمی کرد

بنظر ميرسد شوهرت يک جايش : عذرا گفت. جريان را به عذرا آشفته گفتم.بود

بعد در حالی که با هم در خيابان رمادی قدم می زديم و بچه در بغل !. اشکال دارد

 دينار است و دو و نيم سيب کيلويی گفتم. پدرش بود به ميوه فروشی رسيديم

.  برای بچه بخريمنيست،گران . چهار و نيم دينارديگری که شيرينتر است 

  :شوهرم با يک اطوار زنانه رو کرد به عذرا گفت

سيب برای بچه اسهالی خوبه؟ عذرا هم که عصبانی شده بود با ...! خواهر عذرااا

ت پيشت نيست؟ خوب از او چرا از من می پرسی؟ مگر زن: تندی و تشر گفت

: عذرا گفت. آخه فکر کردم شايد او از خودش حرف در بياورد: گفت. بپرس

  .يعنی چه؟ بتول مادر است اين چيزها را می فهمد

  .آره که خوبه: عذرا گفت! حاال سيب خوبه؟: گفت

 بهتر است که اين سيب ترش است،: گفتم. ترش خريد سيب بعد رفت يک کيلو

  .همين را بخورد، به جهنم: گفت. مسيب شيرين بخري
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. يک استکان و يک نعلبکی داشتيم. نبودن وسائل آشپزی کالفه ام کرده بود

خودمان به نوبت در آن چای می خورديم و برای دادن سوپ بچه از همان 

دليل اينکه سوپ را در آن می ريختم اين بود که آن . استکان استفاده می کرديم

تم را در دسته اش می کردم و اگر قرار بود گاهی يک دسته داشت و من انگش

اوقات بهنام آن را بريزد، نمی توانست ولی ريختن سوپی که در ظرف بدون 

  .دسته بود، برای بهنام آسان بود

يک قابلمه شيرجوش بدون سرپوش داشتم که در آن سوپ درست می کردم، بعد 

داشتم  ه کوچکی همقابلماز اتمام سوپ، در آن خورشت درست می کردم و يک 

). حدود چهار ، پنج عدد ( که در آن پلو می پختم و چند بشقاب و قاشق و چنگال 

هر چه به شوهرم می گفتم که الاقل فقط يک قابلمه و دو يا سه جفت استکان و 

نمی ) چون قيمت آنها نا چيز بود ( نعلبکی بخريم، ولی با اينکه پولش را داشتيم 

ه ما می آمد، در همان استکان نعلبکی برايش چايی می وقتی کسی به خان. خريد

  !.ريختم و خودمان نگاهش می کرديم

 بودم کهيک بار سوپ بچه را در استکان ريخته بودم و در حال دادن به بچه 

کسی وارد اتاقم شد بعد وقتی که می خواستم چايی برايش بياورم مجبور شد 

يزم و بعد از شستن برای چايی منتظر بماند تا سوپ را در يک ظرفی ديگر بر

  .استفاده شود

از شدت گرما و عرق کردن بعضی از جاهای بدنم قارچ گرفته بود و بچه هم 

خوبی اش اين بود که شوهرم عربی می دانست و راه . مدام مريض می شد

  .بيمارستان را نيز وارد بود

د که می بايست  بفهماننUNافراد بطور مرتب در بغداد در رفت و آمد بودند تا به 

يک بار . ما را در پناه خودشان بگيرند، ولی هر روز با دست خالی برمی گشتند

فکر می کنی چه . سازمان می خواهد به ما شير خشک بچه بدهد: شوهرم گفت که

  کار کنيم؟
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شايد دلشان : ما از سازمان جدا شديم چرا دست از سر ما بر نمی دارد؟ گفت: گفتم

بنظر من . اگر دلشان سوخته که اينجا نمی فرستادند: گفتم. برای بچه ها سوخته

مشکوک می آيد ولی تو يکبار برای امتحان بگير ولی جايی و چيزی را امضاء 

. مثًال نوشته يا درخواستی از اين قبيل تا ببينيم عکس العملشان چيست. نکن

ی من تعجب م. فقط رسيد را امضاء کردم: باالخره اين شير را گرفت و گفت 

  عدد شير خشک رسيد برای چيست؟دوکردم برای 

قرار شد با خانم ها و .  به رمادی آمدUNيک روز يک خانم خارجی از طرف 

ما وقتی که می خواستيم وارد اتاقش . آقايان جداشده بطور مجزا صحبت کند

برويد و گريه و : فراهانی به همسرش معصومه يگانه و من گفت مجيدشويم، 

شوهرم به من نزديک شد . اشکم در نمی آيد: نده ام گرفت گفتممن خ. زاری کنيد

  .فقط صحبت کن. گريه نکنی ها: گفت

محمد ( داخل اتاق شديم، بعضی ها صحبت می کردند از جمله طيبه همسر قاسم 

معصومه وقتی که صحبت می کرد پايش را که . و معصومه يگانه) توفيق اسدی 

معصومه با گريه و در حال اشک . داد نشان UNمتالشی شده بود به کارمند 

:  بعد از شنيدن حرفهای معصومه، گفتUNخانم . ريختن با او صحبت می کرد

  .که اين کار را پيگيری خواهد کرد

، به ما گفتند يم پيگيری کرد راUNما نتيجه مصاحبه خودمان با کارمند وقتی که 

  :که

ما در سازمان مجاهدين : گفتيمما !. اول اينکه ما از کجا بدانيم شما سياسی هستيد

 بنابراين آيا اين ،خلق بوديم، مجاهدين هم با رژيم ايران در حال جنگ است

  وضعيت ما از نظر شما سياسی نيست؟

!. اگر سازمان مجاهدين خلق تاييد کند که شما نفراتش هستيد:  گفتندUNمسئولين 

م؟ در حالی که خرج در ضمن چرا ما شما را به خارج بفرستي: همچنين آنها گفتند

  ؟!شما را سازمان می دهد و متعهد شده که شما را از عراق خارج کند
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 دينار در ١۶٠ورقه هايی که بابت شير و همچنين دادن سازمان بعدها فهميديم که 

 و ه اند نشان دادUNپايگاه ميرزايی که از افراد امضاء گرفته بودند، همه را به 

هستند بنابراين ما خودمان آنها را به ) جاهدين خلق م( اينها افراد ما : گفتند که

در صورتيکه تمام اين کارهای سازمان بخاطر اين بود که . خارج منتقل می کنيم

 يا اگر هم موفق نشوند که افراد داخل تشکيالت برگرداننددوباره ما را به داخل 

وری يا سازمان شوند الاقل آنها را منفعل کرده و يا بصورت هوادار خارج کش

مزدور در بياورند کمااينکه بعدها ديديم در مورد بعضی موفق هم شدند ولی نه 

از اين به بعد نبايد از سازمان شير : بنابراين من به شوهرم گفتم .صد در صد

خشک يا چيز ديگری که احتماًال پيشنهادش را می دهند، بگيريم و عملی اش هم 

  .کرديم

ان برای گرفتن شير خشک نرفتند، حتی افراد ساير افراد هم ديگر به طرف سازم

  .سازمان حاضر شده بودند که بدون امضاء بدهند ولی باز هم قبول نکرديم

  

تا ماههای اول که در رمادی بوديم شير خشک پيدا می شد، ولی گاهگاهی برای 

يافتن شير خشک بايد به کمپ التاش می رفتيم و از بازار سياه می خريديم يا به 

با توجه به اينکه برای خروج از رمادی بايد برگه خروج می . ی رفتيم بغداد م

به بغداد رفت و تمام  يک بار شوهرم که شير خشک در کمپ پيدا نکرد،. داشتيم

  .مغازه هايی را که می شناخت سر زد ولی شيرخشک پيدا نکرد

اين افراد طبق : سازمان مجاهدين مرتب به پليس مراجعه می کرد و می گفت

ارداد بايد در کمپ باشند چرا در شهر رمادی پخش شدند؟ و از پليس عراق می قر

پليس هم وقتی . خواستند که همه ما را جمع کرده دوباره به کمپ التاش برگردانند

به مردها مراجعه می کرد، مردها می گفتند در آنجا جای زن و بچه های ما 

  .مانديممی نيست و همچنان در شهر رمادی 
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 در زندان دبس بوديم افرادی را که سازمان برای اعزام برده و خبری زمانی که

 از مدتی سر و کله آنها می گفتيم، ولی بعد" گم شدگان"آنها نبود و ما به آنها از 

بجز يک خانم بدون بچه که چون خواهرش در . يکی يکی در رمادی پيدا شد

يکا پيش خواهرش آمريکا بود و از آن طريق پيگيری می کرد، توانست به آمر

. برود، بقيه از جمله فريده خليفه، بهروز سرشار و غيره به رمادی آورده شدند

مهری همسر بهروز سرشار که به هنگام رفتن چند ماهه آبستن بود و يک دختر 

بعد از خروج از زندان دبس آنها :  ساله هم داشت، تعريف می کرد کههشت، نه

شده که گرما در آن بسيار خفه کننده و چند ساختمان پيش ساخته ( را به بنگال 

من تمام شبها از شدت هوای خفه و گرما . بردند) برابر گرمای بيرون می باشد

 به حياط می آمدم و شوهرم شيلنگ آب سرد را سرتا پايم می می شد وحالم بد 

گرفت و خيسم می کرد و من با همان لباس خيس می خوابيدم ولی باز هم گرمم 

. ، ولی زياد فايده ای نداشتند بار اين کار را تکرار می کردمر شب چ ه .می شد

! ت آب را قطع می کردندجالب اينکه وقتی که افراد سازمان فهميدند گاهی اوقا

  .که من اصًال نمی خوابيدم و هميشه بيرون از بنگال بودم

از لطف سازمان مجاهدين خلق وضعيت ما در شهر رمادی عراق روز به روز 

 قرار شد هر UN يا  تا اينکه روزی از طرف دولت صدام حسين.  می شدبدتر

البته اين چيزهايی . ماه مقدار ناچيزی مواد غذايی در اختيار پناهنده ها قرار گيرد

قرار شد چند نفر . کمکی می شد  ولی باز هم،که می دادند مصرف چند روز بود

بشرطی .  افراد تقسيم کنندبه کمپ بروند و وسائل را بگيرند و بطور مساوی بين

که افراد مقداری پول يا معادل آن يک چيزی به اين افراد که يک روز را در 

  در اين بين شوهرم.کمپ در صف مانده و پول رفت و آمد داده بودند، بپردازند

بخاطر دانستن زبان عربی جزء يکی از اين افراد دريافت کننده و تقسيم کننده 

  .بود) محمد توفيق اسدی ( رشان قاسم و يکی ديگ. وسائل بود



  
   )توفيق اسدیمحمد ( قاسم 

در رمادی هميشه اعضای جداشده از سازمان جلسه و نشست برقرار می کردند، 

و داشتن بچه مريض و ناراحتی روحی ولی من به علت گرفتاری از طرفی، 

و در  را از اين مسائل کنار می کشيدم ناشی از رفتار ناشايست شوهرم، خودم

معصومه يگانه،  فقط من نبودم، بلکه. هيچ نشستی بجز دو تای آن، شرکت نکردم

در . و چند تای ديگر از اين دسته بوديم) محمد توفيق اسدی(طيبه همسر قاسم 

. بيشتر اين نشست ها بر اثر اختالف نظر دعوا، سپس بی حرمتی پيش می آمد

 مجاهدين در داخل تشکيالت و شرايط روانی همه افراد به دليل فشارهای سازمان

اگر روانشناسانه با فحش دادن و بی . همچنين شهر رمادی به هم ريخته بود

 رمادی بهحرمتی کردن نسبت به يکديگر نگاه کنيم، در می يابيم که افرادی که 

 کسانی بودند که سالها از قانون و جامعه به دور بودند و از درون تبعيد شدند،

د که بر اثر برخوردهای مستمر تشکيالتی و زور و اجبار تشکيالتی آمده بودن

فرقه گرايانه مذهبی ارتجاعی مجاهدين، دچار تخليه هويتی و شخصيتی شده 

از آنجا . بودند و نمای آيينه رفتار درون گروهی مجاهدين خلق در رمادی بودند

ار که در سازمان نشست های انتقادی بر سر مسائل بی محتوا و هيچ و پوچ برگز

انتقاد تند و خشن و ( می شد و در اين نشستها باصطالح افراد به همديگر تيغ 
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می کشيدند و به همديگر فحش و ناسزا می گفتند و همه اينها را طبيعی ) شنيع 

جلوه می دادند، بنابراين وقتی که از اين سيستم مافيايی کنده شدند، اين عادت 

ودند از خودشان دور کنند و همچون فحش دادن و بی حرمتی کردن را نتوانسته ب

گردنبندی الماس نشان در ذهن خودشان آويزان کرده بودند و متاسفانه تا حاال که 

سالهاست از تشکيالت بيرون آمده اند، همچنان در بعضی موارد با خودشان حمل 

  .می کنند

در شرايط رمادی همه به نوعی درگير مسائل اقتصادی بودند و از نبودن پول 

وضع من هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ خسيس بازی شوهرم، .  می بردندرنج

  .فکر می کنم از همه وخيم تر بود

در . وقتی که وارد رمادی شديم، من برای تردد به خيابان فقط يک کتانی داشتم

 دينار بود، و نهاين هوای گرم نياز به يک جفت کفش تابستانی داشتم که قيمتش 

هر چه می گفتم برويم من با پول خودم کفش . ر پول داشتم دينادهمن در کيفم 

چه با پول خودت، چه با پول : تابستانی بخرم، شوهرم راضی نمی شد و می گفت

گفتم . همين را بپوش: و به دمپايی توالت اشاره کرد و گفتمن، الزم نيست بخری 

 همينجا اول اينکه اين مخصوص دستشويی است و ثانيًا دو طرف آن پاره است،: 

، من حتی با اين دمپايی نمی زمين می خورمدر دو قدمی در پايم گير می کند و 

  .توانم تا دم درب خانه بروم ولی او راضی نمی شد

نام خانوادگی آنها ( در اين موقع که بجای عذرا آشفته، شکر اهللا و زنش صديقه 

ديقه تعريف هم اتاقی ما بودند، جريان کفش را برای ص) را فراموش کرده ام 

اگر به شوهرم بگويم آسمان را به زمين بياور اين کار را می : صديقه گفت. کردم

امروز که دو نفری . بعضی از مردها نمی فهمند. ولی تو ناراحت نباش. کند

بيرون می رويم برو برای خودت کفش ارزانتر بخر و چند روز به او چيزی نگو 

مطمئن هستم . ميد قيمتش را کمتر بگوبعد وقتی که فه. ولی بعدًا آن را بپوش

همين کار را هم کردم، . اگر هم غر زد به روی خودت نياور. چيزی نخواهد گفت
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حدود چند .  دينارچهار و نيم خريدم به  قيمت ! رفتم و يک دمپايی پالستيکی

ماهی با همين دمپايی پالستيکی همه جا می رفتم و بر اثر گرمای آسفالت داغ می 

 مجلس عروسی به يکتا اينکه . ايم درد سوختگی به خود می گرفتشد و کف پ

وقتی که بعد از خداحافظی در حال پوشيدن . ای که راه افتاده بود، رفته بودم

من کمين کرده بودم تا ببينم اين دمپايی : دمپايی ام بودم، خانمی که آنجا بود گفت

چون . به شوهرم گفتمجريان را . مال کيست؟ اصًال فکر نمی کردم مال تو باشد

، بالفاصله رفتيم )البته با کی در تضاد نبود؟( شوهرم با اين خانواده در تضاد بود 

  . دينارشانزدهفروشگاه، آن دمپايی که آن زمان گرانتر شده بود، خريديم به قيمت 

 دوستی پيداعادت شوهرم اين بود و هست که هر وقت با هر کسی کمی آشنايی و 

 جذبش می شد و بساط بروبيای مفرط راه می انداخت و مريدش  می کرد، سريعًا

يکی از افرادی که شوهرم . می شد که اين رويه را تا کنون حفظ کرده است

از صبح تا ظهر که بيرون بود، وقتی که . مريدش شده بود، شکراهللا و زنش بودند

رد اتاقش برای ناهار به خانه می آمد يکراست بدون اجازه صديقه زن شکراهللا، وا

بارها ديدم که صديقه خجالت می کشيد مستقيمًا چيزی . می شد و آنجا می نشست

هر چه من می گفتم تو چرا پيش . بگويد، و در عوض بيرون از اتاق ُغر می زد

زن مردم می روی؟ بی اعتنا، حتی در حالی که شوهرش در خانه نبود، به اتاقش 

فه شده بود و او در آنجا تا يک چايی شکراهللا از اين رفتار شوهرم کال. می رفت

چندين بار به او گفتم ولی به حرفم . از طرف صديقه نمی خورد بلند نمی شد

يک روز که آنجا نشسته بود و آنها منتظر بودند که او بيرون برود . گوش نمی داد

هيچ معلوم است که اينجا چه کار : بعد ناهارشان را بخورند، من رفتم و گفتم

  . تو اتاق خودمان، صديقه ناراحت است، می خواهند ناهار بخورندداری؟ بيا

بعدها صديقه با رفتار خودش باعث شد که به شوهرم اجازه ورود به اتاقش را 

  .ولی همين قربان صدقه رفتن های شوهرم نسبت به آنها ادامه داشت. ندهد
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حرمتم را می نه تنها شوهرم نسبت به حرفهايم بی اعتنا بود و در موارد گوناگون 

شکست بلکه رفتارش نسبت به بچه شيرخواره ام نيز بسيار خشن و حتی وحشيانه 

  .بود

به . يک روز ديدم بچه ناله بدی می کند و اين ناله و گريه برايم تازگی داشت

تو که بچه بزرگ کردی، آيا می توانی تشخيص دهی که گريه بهنام : صديقه گفتم

يقه يک دختر پنج ساله داشت که سازمان از او برای چيست؟ آيا او تب دارد؟ صد

  .گرفته بود و به کشور سوئد منتقل کرده بود

ناراحتی اش از دستش است و او نمی تواند . اين بچه تب ندارد: صديقه گفت

بتول، از : يعنی چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد؟ گفت: گفتم. دستش را تکان دهد

جريان از اين قرار است، . ف من چيزی نگومن نشنيده بگير و به شوهرت از طر

وقتی که برای شستن لباس به دستشويی رفته بودی، پدرش او را از مچ گرفت و 

فکر می کنم يک جای دستش . چند متر آن طرفتر پرت کرد و جيغ بچه را شنيدم

  .در رفته باشد

ستم دست بچه را بوسيله پارچه ای به بدنش ب. بنظرم پيش دکتر ببريد بهتر است

شوهرم به خانه آمد، جريان . که تکان نخورد و بچه بيچاره ام کمی آرام گرفت

 زمانی که من نبودم تو بچه که آياضمنًا سؤال کردم . ناراحتی بچه را به او گفتم

  :زد و گفت! را زدی؟ يا پرت کردی؟ کمی لبخند

می؟ آخر گفتم تو چرا اينقدر نسبت به اين بچه بيرح. آخر به همه چيز دست می زد

: گفت. بهر حال از او خواستم که بچه را به بيمارستان ببريم. او فقط يکسال دارد

زنم  بيمارستان برای چه؟ خودم االن می روم يک ويکس می خرم و به کتفش می

بدن . ويکس الزم نيست چون مال بزرگساالن است: گفتم. و خوب می شود

ويکس را . به حرفم گوش نکردولی . بزرگساالن را می سوزاند چه برسد به بچه

نبايد ديگر اين کار را تکرار : گفتم: جيغ بچه در آمد. بچه ماليدخريد و روی کتف 

بچه از شدت سوزش مرتب گريه می . کنی، و دست بچه را دوباره با پارچه بستم
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بعد . کرد با هر زحمتی شد در اين هوای بسيار گرم و خفه کننده، بچه را خواباندم

پس از مدت کوتاهی صدای گريه شنيدم وقتی . ز اتاق برای کاری رفتمبه بيرون ا

. من: دستش را کی باز کرد؟ گفت: گفتم. که به اتاق رفتم ديدم دست بچه باز است

برای اينکه نمی تواند با دست بسته : آخر چرا راحتش نمی گذاری؟ گفت: گفتم

احت است، ولش تو چکار داری، وقتی که خواب است يعنی ر: گفتم. غلت بزند

  .کن

ولی متاسفانه تا فردای آن روز هم ويکس زدن را چند بار تکرار کرد و هم باز 

  .کردن پارچه از دور دستش را

ولی قبول واستم بچه را به بيمارستان ببريم، فردای آن روز چندين بار از او خ

بعد از صديقه خواستم چيزی . نمی کرد و می گفت با ويکس خوب می شود

بهتر است او را پيش دکتر ببريد شايد دچار شکستگی شده : صديقه گفت. بگويد

اين بار نيز حرف زن کس ديگر را قبول کرد و بچه را پيش دکتر در . باشد

  .بيمارستان برديم

بلکه آرنجش برگشته و دستش از ! ناراحتی اش از ناحيه کتفش نيست: دکتر گفت

و بر روی کتف بچه، شکنجه يعنی ويکس ماليدن ا. طرف آرنج پيچ خورده است

  .ای بيش نبوده است

با شدت !.  بيرحمی بيشتر از شوهرم، بچه را روی ميز نشاندباتازه دکتر هم 

. دست بچه را پيچاند و بچه يک جيغی کشيد و صورتش کبود شد و نفسش بريد

 که مثل مجسمه خشکم زده بود و اين صحنه دلخراش را که دو جالد بر سر من

 ام می آوردند، نگاه می کردم، ديدم نفس بچه با صدای گريه بلندی بچه شيرخواره

و حاال اثر زخم اين صحنه روی قلبم مانده و هرازگاهی آن را به درد . برگشت

  . می آورد

تا اين موقع که ما و شکراهللا در يک واحد بصورت مشترک زندگی می کرديم 

هتل در مرکز شهر يک . قرار شد هر کدام جايی پيدا کنيم و آنجا را ترک کنيم
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در هر اتاقی از . متروکه ای بود که با صاحب آن صحبت کردند و آن را گرفتند

  . متروکه چيزهای بدرد نخور و کثيفی از قبيل تشک ابری وجود داشتهتلآن 

هر اتاقی يک دوش و دستشويی . سيم کشی برق نيز خراب و غيرقابل استفاده بود

بعد يک اتاق را گرفتند، تميزش کردند و خالصه هر خانواده . بسيار کثيف داشت

 از سيم کشی، برق را هم وصل کردند و تمام کارهای تاسيساتی اش را انجام دادند

ما از خانه قبلی کوچ کرديم و هر کدام ما يک اتاقی . تا توانستند قابل سکونت کنند

  .در آن هتل اختيار کرده و ساکن شديم

 بود شب آن روز نشست بزرگی تشکيل شود، در يکی از همين روزها که قرار

ما از آنها پذيرايی کرديم و صديقه فقط حرف . شکراهللا و صديقه به خانه ما آمدند

عضو ( افرادی مثل مهدی تقوايی : می زد و عصبانی بود برای اينکه می گفت

باعث شدند پروسه پرونده پناهندگی آنها در دفتر ) ارشد جداشده از سازمان 

دراين نشست : بعد گفت. لل بسوزد و نتوانند پناهندگی خارج را بگيرندسازمان م

  .همه اينها را افشا خواهد کرد و چندين بار حرفش را تکرار کرد

من کی وارد اين نشست های : آيا تو نمی آيی؟ گفتم: در آن شب شوهرم گفت

  .مکشکی می شدم تا حاال بروم؟ در ضمن بچه تب دارد می خواهم او را بخوابان

شب هنگام که در کنار بچه خوابيده بودم، صدای عربده ای که بسيار قوی بود 

وقتی که ساعت را نگاه کردم ديدم ساعت يک بعد از . مرا از خواب بيدار کرد

شما : گفتم . شوهرم بعد از چند دقيقه وارد اتاق شد، عصبی بود. نيمه شب است

  . من:  کی بود؟ گفتنشست داشتيد يا جنگ؟ اين عربده وحشتناک از طرف

تمام حرفهايی که ديشب صديقه زد همه اش دروغ : گفت. جريان را سؤال کردم

نه تنها هيچ حرفی بر عليه مهدی تقوايی يا ديگران نزد بلکه بلند شد و گفت . بود

وقتی که برای ) يعنی من ( می خواهم حقيقتی را بگويم و آن اينست که فالنی 

لتاش می رود خيلی از آنها را دزدی می کند و اين را تقسيم مواد غذايی به کمپ ا

من از شنيدن اين حرفها ديگر واقعًا از دورويی و پستی انسانها . زنش گفته است
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ديدی عاقبت دوست و رفيق بازی مفرط تو به کجا کشيد؟ : گفتم. تعجب کرده بودم

  .اين زن حّراف و پرگو، آخر به دوستی تو خيانت کرد

 آنها را ديدم، خواستم با اين زن نمک نشناس که اين دروغ ها روز بعد وقتی که

بعد . را بافته بود، گالويز شوم ولی چون او حامله بود از اين کار صرفنظر کردم

 و به سوئد پيش  از چندی اين زن و شوهر توسط مجاهدين از رمادی خارج شدند

  . بچه شان رفتند

روزی . بان، مسجد جامع بود، آن طرف خياهتلحدود شايد دويست متری اين 

خصوصًا اذان صبح همه ما را از خواب می پراند و واقعًا . چند بار اذان می گفتند

هميشه عصبانی می شدم چون اکثر اوقات بچه بيدار . گوشخراش و ناهنجار بود

می شد و گاهی هم وقتی که اذان شروع می شد من گوش بچه را می گرفتم و 

  .فحششان می دادم

در عراق بخاطر اينکه عربها به صورت قبيله ای . تن آنها طبيعی نبوداذان گف

بنابراين . می نازداست، برخورد می کنند و هر کس به قبيله ای که به آن متعلق 

هر چند قبيله که به يک مسجد می روند با مسجد ديگر به رقابت بر می خيزند و 

 بينيم که در هر گوشه يک هر کدام آنها سعی می کنند صدايشان بلندتر باشد و می

شهر به آن کوچکی يک صدای مهيبی برخاسته است و واقعًا مردمان بدبختی 

 کند که از بقيه ثابتهر کدام از آنها می خواهد . هستند با فرهنگ عقب افتاده شان

وقتی که اين مسائل را می ديدم چقدر به ايرانی . مذهبی تر و مسلمان تر است

چون اينگونه مسائل . باليدميش بودن خودم و خودمان می بودن و رها و آزاد اند

  .قبيله ای و عقب مانده را نه در شهر خودم ديدم و نه در هيچ جای ديگر ايران

در اين وضعيت دوستان هميشه به . خالصه با آن سر و صدا مجبور بوديم بسازيم

UNراق  در بغداد مراجعه می کردند تا مسئله پناهندگی و خروج ما را از ع

از آن گذشته .  مواجه می شدندUNپيگيری کنند ولی هميشه با موانع و مشکالت 

پليس عراقی به تحريک مجاهدين مرتب به مردها مراجعه می کرد و می گفت 
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رجوی هستيد و سازمان اجازه نمی دهد شما در ) گروه " ( جماعت " شما از 

 کنيد و به کمپ التاش برويد شهر بمانيد بنابراين بايد تا فالن ساعت اينجا را ترک

وقتی که ساعت مقرر می شد، . و گرنه ما می آئيم وسائلتان را بيرون می ريزيم

به دليل اينکه قبًال دوستان می رفتند و صحبت می کردند، موقتًا پليس نمی آمد و 

اين عمل پليس مرتب تکرار می شد و يک جو روانی راه . به بعد موکول می کرد

من در آن نشستها . دوستان هر چند يکبار نشست می گذاشتند. دانداخته شده بو

هر چند از شوهرم سؤال . از محتوای نشست هيچگونه اطالعی نداشتم. نمی رفتم

می کردم که چه گفتيد و چه شد؟ يا نمی گفت يا تيتروار می گفت و من 

  .موضوعات مهم را بايد از اين و آن می شنيدم

در مورد موضوع . به خانه ما آمده بود) ق اسدی توفيمحمد ( يک بار که قاسم 

نشست صحبت می کرد که من هاج و واج مانده بودم، قاسم رو کرد و به شوهرم 

ال ( آخر المصب : قاسم گفت. نه :  چيزها را تو به بتول نگفتی؟ گفتآيا اين: گفت

  .، حداقل مسائل را برايش تعريف کن که در جريان باشد)مذهب 

اينجا : د ماهی گذشته بود که به رمادی رفته بوديم، شوهرم می گفتتا آن زمان چن

زن بدون مرد نمی تواند بيرون برود، و چون خودش هيچوقت در خانه نبود، بجز 

از شب گذشته در اين ور و برای خوردن ناهار و شام و حتی شب ها هم تا پاسی 

 زن و بچه ات را  و حيدر در آمده بود که چرابود، بطوری که صدای قاسمآن ور 

کس در خانه بوديم و به خيال اينکه او  تنها ول می کنی؟ من و بچه تنها و بی

  .راست ميگويد و از ترس از خانه بيرون نمی رفتم

 روی دلتنگی بچه را که حوصله اش سر رفته بود، به بالکن تا اينکه روزی از

بلوز و شلوار در خيابان با ) از جداشدگان ( ديدم دو تا از خانم های ايرانی . بردم

، وقتی ) آن موقع در عراق معموًال زن بلوز و شلوار نمی پوشيد ( راه می روند 

چطور عربها به آنها گزندی نمی رسانند ولی من که : که شوهرم به خانه آمد گفتم

يک بچه در بغلم باشد دنبالم می کنند؟ بنابراين هر روز بعدازظهر بچه را به 
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 لباس بعد بالفاصله. دهمر خيابانها و فروشگاها گردشش می بيرون می برم و د

  .پوشيدم و بچه را برداشته با عصبانيت بيرون رفتم

 زندگی می خانمش در آنجامهدی تقوايی بود که با ) خانه ( اتاقم ، اتاق امتداد در 

دخترش عاطفه به همراه همسرش که بعد ها در طالقهای دستجمعی طالق . کرد

دختر بزرگش . ن دختر ديگرش سوده در سازمان باقی ماندندگرفت و همچني

  .همراه با شوهرش از سازمان خارج شده بودند و در رمادی بسر می بردند

بچه . عاطفه و سوده را در آموزشگاه کرکوک ديده بودم، سوده خيلی کوچک بود

تقوايی در سازمان بزرگ شده بودند و همانجا در سنين کم ازدواج و های مهدی 

به هنگام فرار مهدی تقوايی از ايران يک دختر ده ساله اش . سپس طالق گرفتند

به دست پاسدارها افتاده بود ـ که اخيرًا شنيدم او را پاسدارها باقی مانده بود که 

شوهر داده بودند و از دوری پدر ومادر و خانواده اش دق کرده و دچار بيماری 

 رفته و همراه دو فرزندش آنجا بود و بعد شده بود و به انگلستان پيش خانواده اش

  .بر اثر اين مريضی فوت کرد

و اما ، اکثر افراد با مهدی تقوايی کدورت داشتند و می گفتند آدم دو رو و 

ولی من گوشم به اين حرفها بدهکار نبود و با هيچکس بد نبودم و . مرموزی است

وهرم نامردی و از هيچکس جز شوهرم دلخوری نداشتم و از هيچکس به جز ش

 مورد احترام متعاقبأ احترام رفتار کرده و  بنابراين با همه با.بيرحمی نديده بودم

اولين بار که به نشست جداشده های رمادی رفتم، در مورد . واقع می شدم

 در بغداد بود که شوهر عذرا آشفته را انتخاب کرده UNفرستادن نماينده به 

ذرا آشفته بسيار تند و با لهجه شمالی من تعجب کردم چون شوهر ع. بودند

مازندرانی صحبت می کرد و فارسی اش نا مفهوم بود چه برسد به زبانهای 

  .ديگر

اجرا شده ! يک نشست ديگری رفتم که اين نشست در راهرو و بصورت سرپايی

بود و مهدی تقوايی و همسرش نيز در آن حضور داشتند و من با آنها به گرمی 
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و شوهرم کمی يکه خورده بود و در آن نشست شوهرم يک احوالپرسی کردم 

حرف را چندين بار تکرار می کرد و می خواست حرفش را به ديگران تحميل 

کند و فکر می کرد همه مردم مثل من صبور و شکيبا هستند ولی بناگهان همسر 

شما : مهدی تقوايی از تکرار حرفهای او عاصی شد و سرش داد کشيد و گفت

ا را بيهوده تلف می کنيد و اجازه به ديگران نمی دهيد که صحبت وقت همه م

م چقدر تکرار می کنی؟ شوهرم حسابی دمق شد و ييک بار گفتی فهميد. کنند

  .من چيزی نگفتم چون حق با اين خانم بود. خاموش ماند

بايد . اگر شوهرم خطا هم بکند من جانب او را می گيرم: عذرا آشفته به من گفت

هر . ولی من که تو نيستم: گفتم. ان خانم تقوايی را ُخرد می کردیمی زدی ده

  .کس حق داشته باشد جانب او را می گيرم

يک روز پليس شهر رمادی به تحريک مجاهدين می خواست به خانه های ما 

در اين موقع بچه های جداشده نامه ای به زبان عربی برای صدام . حمله کند

 همچنين همه خانواده ها با بچه هايشان . کردندنتخابای را احسين تهيه و نماينده 

به اضافه اکثر مجردها جلوی استانداری واقع در رمادی جمع شديم تا به اين 

نامه را فرستادند و پس از چند ساعت . برخورد مجاهدين و پليس اعتراض کنيم

 رساند ماندن جلوی استانداری، به ما قول داده شد که اين نامه را به صدام خواهند

صه مطلب اين بود که ما ديگر از در نامه خال. و جواب را به ما خواهند گفت

رجوی نيستم و هم اکنون مثل يک شهروند عراقی در پناه حکومت " جماعت "

شما می باشيم بنابراين بگذاريد در شهر باقی بمانيم، و پس از گرفتن اين قول، 

که در شهر باقی بمانيم و بدين ترتيب آنجا را ترک کرديم و بعد از آن اجازه دادند 

  .خنثی کرديمفتنه مجاهدين خلق را در مورد خانواده ها در رمادی 

فتند با يک وقتی که شوهرم با افراد ديگر برای گرفتن مواد غذايی به کمپ می ر

چون عربی را مثل زبان . رافد که مسئول آنجا بود آشنا شدآقای عراقی بنام ابو

بطوری که بعضی . د، ابورافد تقريبًا با او دوست شدخودشان صحبت می کر
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پسر . اوقات با هم رفت و آمد خانوادگی داشتيم، بدون اينکه زبان آنها را بفهمم

بزرگ ابورافد در جنگ ايران و عراق کشته شده بود و غير از او پنج پسر ديگر 

. بينا بودابورافد از ناحيه يک چشم نا. داشت که آخرينش پنج ساله و منگول بود

شما با داشتن يک بچه در يک اتاق دچار : يک روز ابورافد به خانه ما آمد و گفت

پول کرايه اش را : مشکل هستيد، چرا خانه تان را عوض نمی کنيد؟ شوهرم گفت

شوهرم يک واحد از يک خانه يک طبقه که . من می دهم: ابورافد گفت. نداريم

 ١۵٠ ار واحد بود، را اجاره کرد ماهی بهپايين آن مغازه بود و بااليش دارای چه

رافد داد ماه دوم هر چه شوهرم تالش کرد خالصه اولين ماه را که ابو. دينار

اين واحد دارای يک سالن، يک اتاق، يک هال کوچک، . نتوانست از او بگيرد

يک آشپزخانه کوچک و يک حمام و دستشويی بود و پهلوی آن دارای بالکن بود 

هر روز در گاراژ دعوا و چاقوکشی . بان و گاراژ قرار داشتکه به طرف خيا

شبها زوزه وحشتناک سگها خواب را از چشمان ما می پراند و . راه می افتاد

  . دچار ناراحتی می شديم

چيزی که در آن ناحيه نظرم را به خود بيشتر جلب می کرد وجود پيرزنی بود با 

اين پيرزن هيچوقت حمام .  و کثيف لباس مندرسو به هم چسبيده وموهای ژوليده 

و از طرف چند ! می گفتند حدود ده سال است که حمام نکرده است. نمی کرد

اين پيرزن يک سگ درشت اندام که شب ها . همسايه برای او غذا می آوردند

  .بيشترين زوزه را می کشيد، داشت

ين ا.  آبگرمکن بود،مهمترين چيزی که دراين واحد قرار داشت و مهم بود

شوهرم با کمک ابورافد .  داشتاکثر افراد خانه نسبت به امتيازی بود که خانه ما 

يک موکت و يک کولر آبی دست دوم خريد و بعد از چند روز کارکردن روی 

خالصه، . بعد از مدتی  يک گاز دو شعله ای نيز خريد. کولر، آن را راه انداخت

دهها بار برق گرفتگی من شده بعد از حدود هشت ماه آشپزی با هيتر که باعث 

  .بود، نجات پيدا کرده بودم
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تو می توانی از من مقداری پول بگيری و بروی جنس : ابورافد به شوهرم گفت

و اينجا بفروشی، اصل پول مال من و سود آن ) مثل سيگار و غيره ( بياوری 

 به.  دينار از او قرض کرد۴٠٠٠بنابراين . شوهرم نيز قبول کرد. نصف، نصف

بغداد رفت هر چه دنبال اين قضيه گشت موفق نشد يا نخواست موفق شود که من 

بدون اينکه اين مسئله را با ابورافد در ميان . البته شق دومش را قبول دارم

و مابقی را .  دينار١٨٠٠ اينچ خريد به قيمت ١٨بگذارد، يک تلويزيون رنگی 

ابورافد ناراحت شد .  گفتبعد جريان را به ابورافد. يک يخچال دست دوم خريد

هر موقع خواستم پولهايم . بقيه پول را داشته باش، برای خودت کار کن: ولی گفت

و . شوهرم جور کرد به او داد. يک بار دو هزار دينار از ما خواست. را بمن بده

و هزار دينار ديگر را به هنگام خداحافظی و .  به او داد دينار١٠٠٠بار نيز يک 

و برای تشکر کردن، يک تابلو کمی گران قيمت نيز . او داديمترک عراق به 

در آن غربت و بی کسی و زندگی با يک آدم روانی، . خريده و به او هديه کرديم

يخچال و کولر هم هر کدام برای . تلويزيون بهترين همدمی برای بچه ام و من بود

  !.نگهداری بچه در آن گرمای طاقت فرسا خودش نعمتی بود خداددادی

موضوع مهمی را می : به او گفتم. يک بار که از دست شوهرم به تنگ آمده بودم

ما يک بچه داريم نه تو : به او گفتم. بنشينيم با هم صحبت کنيم. خواهم به تو بگويم

بنابراين از همين حاال من خودم . می توانی به تنهايی از او نگهداری کنی و نه من

در !  بچه مثل دو دوسترای حل و فصل مسائلرا ديگر زن تو نمی دانم بلکه ب

زير يک سقف می مانيم و به محض اينکه به اروپا رفتيم آنجا از هم جدا می 

آيا تو فکر می کنی که از عهده : در آنجا بچه پيش کی باشد؟ گفتم: گفت. شويم

. بچه با من حق ديدار با تو: گفتم. حق ديدار که دارم: نگهداری بچه بربيايی؟ گفت

  . هم قبول کرداو

بعد از مدتی بدون اينکه با من صحبتی کند . چند صباحی به همين ترتيب گذشت

او را .  ماهه بودشانزدهدر آن موقع بهنام . شروع کرد با بهنام بدرفتاری کردن
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چندين بار بدون اينکه . بيش از حد کتک می زد و چند متر آنطرفتر پرت می کرد

حتی يکبار که بچه از ناحيه . وزاندن بچه شدمواظب سيگار دستش باشد، باعث س

پيشانی و صورت توسط سيگار سوخته بود و گريه می کرد با اين وجود چندين 

تو که بچه را سوزاندی : وقتی که اعتراض کردم و گفتم. سيلی به صورتش زد

! آخر تو ديوانه ای: گفتم! چرا احتياط نمی کند؟: چرا ديگر کتکش می زنی؟ گفت

ن کوچکی چگونه بفهمد و احتياط کند؟ اين تو هستی که بايد دستت را از بچه به اي

  .او دور کنی

تمام روز . روز سياه و تيره و تاری داشتم، از دست اين جانور به ستوه آمده بودم

  .نه راه پس داشتم و نه راه پيش. و شبم گريه بود و ناله

ستم که بيايند ما را از هم  خواز آنهاا .نزد قاسم و حيدر که دوستانش بودند، رفتم

به چه کسی بايد می گفتم که به هنگام آشپزی يا شستن لباس و کهنه . جدا کنند

مجبورم اسباب بازی اش . بچه، نمی توانم بچه را در سالن پيش پدرش نگه دارم

 در امان پدرشنگهش دارم تا از گزند کتک زدن  را برداشته پيش خودم بياورم و

ذار ما با او صحبت کنيم، بچه به اين کوچکی را چه کسی بگ: باشد؟ قاسم گفت

کتک می زند که او اين کار را می کند؟ تا اينکه قاسم و حيدر به من گفتند ما با 

که من عصبانی ام بخاطر اينکه ما مثل يک زن و : شوهرت صحبت کرديم گفت

ه ربطی اول اينکه اين کار چ: گفتم. من تعجب کرده بودم!. شوهر معمولی نيستيم

سوم اينکه ما با هم قبًال قرار گذاشتيم . به بچه دارد؟ دوم اينکه چيزی به من نگفته

بياييد مثل اينکه از همين امروز زندگی را شروع : قاسم گفت. و او هم قبول کرد

کرديد، با هم آشتی کنيد تا وقتی که از اينجا بيرون رفتيد می توانيد در اروپا 

پيش قاسم و حيدر شوهرم . براين به خانه ما آمدندبنا. تصميم مناسب بگيريد

آنچنان با قيافه حق بجانب صحبت می کرد که شيطان شرمنده می شد و آسمان و 

: زمين را به هم می بافت تا تمام تقصيرات را به گردن من بياندازد ولی من گفتم

حرف من اينست که چرا تضاد ما را سر بچه می ريزی؟ چرا دست از سر بچه 
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در اينجا .  نمی داری؟ اول اين مسئله را حل کن بعدًا بنشين دروغ بافی کنبر

ولی من می ! شوهرم به قاسم گفته بود که بتول می خواهد روسری اش را بردارد

هنوزم !. بخاطر اين ما دعوايمان شده است. گويم اين کار در عراق ميسر نيست

  .ده بودکه هنوز است نمی دانم اين حرفها را از کجا در آور

قاسم اول باورش شده بود ولی وقتی که تعجب مرا ديد و من گفتم که او دروغ می 

تو کاری به بچه نداشته باش، بچه به اين . بتول راست می گويد: گويد، گفت

کوچکی چه گناهی کرده و شما هم اين دفعه حرفم را گوش کنيد و با هم زندگی 

اين : انب شوهرم را گرفت و گفتحيدر هم ج. مشترکتان را از صفر شروع کنيد

. من از حرفهای حيدر شوکه شده بودم!. بچه را می زند، من زنم را هم می زدم

در ضمن . چون همين حيدر بود که قبًال گفته بود شوهرت مال قرن هيجدهم است

وقتی که از من . او را می زدم و در پشت درب نگه می داشتم: ادامه داد و گفت

من که ديدم امامزاده ای که من به او . ه اتاق راهش می دادمعذرخواهی می کرد ب

همين کارها را کردی که با تو : متوسل شدم کمرم را زده، عصبانی شدم و گفتم 

که در اينجا حيدر . پس از شر تو خالص شد. نيامد و ترجيح داد در سازمان باشد

غصه داری از حرف من يکه خورده بود با رنگ به رنگ شدن و با حالت خنده 

  .شايد حق با تو باشد: گفت

که را حيدر بابايی دارای سه فرزند پسر بود که وقتی به هلند رفت اولين فرزندش 

دو فرزند ديگرش را نيز .  ايران بود با قرض گرفتن از اين و آن به هلند آورددر 

 بعد از مدتی که در هلند بود بخاطر زنش دوباره وی. که نزد برادرش بود، گرفت

  .ه سازمان برگشت و نمی دانم سه فرزندش دست چه کسی می باشدب

باالخره شوهرم بعد از صحبت های قاسم فقط دو ماه عابد و مسلمان شد و دوباره 

  .همان شد که بود

همانطور که قبًال هم گفتم در رمادی خيلی از افراد چه در بيرون و چه از 

فروشگاه ها مهارت خاصی شوهرم نيز برای دزديدن در . همديگر می دزديدند
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داشت حتی چندين بار که با هم بيرون رفته بوديم مرا نيز وادار می کرد که با او 

  .همکاری کنم

نانهايی . يک بار وقتی که برای خريدن نان رفته بوديم، نان نانوايی تمام شده بود

که در کنار جاده از طرف روستاييان که درست می کردند هميشه وجود داشت که 

  :آن روز شوهرم گفت.  هيچوقت نمی خواستم بخرممن

پنج :  ساله ای و گفتدوازدهرفت پيش يک پسر بچه . بايد از همين نان ها بخريم

پنج تا : بچه گفت. عدد نان می خواهم و شروع کرد به شمردن و آنها را برداشت

ولی شوهرم اصرار داشت که پنج تاست و بچه شروع به داد و . نيست شش تاست

من که ديدم اوضاع به هم ريخته . اد کرد، عربها دور اين دو نفر را حلقه زدندبيد

. اين شش تا برداشت می گويد پنج تاست: چيه؟ بچه گفت: رفتم جلو و به بچه گفتم

نانهايی که دست شوهرم بود شمردم اضافه اش را به پسر . آرام باش: گفتم

در حين . ردم متفرق شدندبرگرداندم و بچه خاموش شد و از من تشکر کرد و م

 جمع شده بودند؟ تازه، آن وقتی که آيا تو خجالت نکشيدی از اينکه مردم: راه گفتم

همچنين تو چگونه دلت می آيد از . ديدی مردم جمع شدند تو بايد کوتاه می آمدی

يک پسر بچه روستايی که مادرش چشم براه پول نان است، قرص نان بدزدی؟ 

آيا ما . دور و برت را نگاه کن: گفتم.  هم نياز داريمبمن چه، خوب، ما: گفت

  نيازمندتريم يا آنها؟

در رمادی اکثرًا برای گذراندن زندگی تخمه های آفتابگردان که فروش زيادی 

داشت و همچنين نوشابه بخاطر هوای گرم، در خيابان ها دکه می زدند و می 

  .فروختند

مانع يا مزاحم ما و ساير افراد می در بسياری موارد سازمان بوسيله مزدورانش 

در آنجا به کسانی که از سازمان  جدا شده بودند ولی بخاطر سختی راه . شد

دوباره به سازمان برگشته بودند و بر عليه جداشدگان مقاوم خبرچينی کرده و 

  .می گفتيم" مزدور سازمان " ايجاد مزاحمت می کردند، 
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نوشابه بود با يکی از اين مزدوران يک بار که شوهرم در حال فروش تخمه و 

گالويز شد و آن مزدور يک مشت به طرف گوشه چشم شوهرم زد و عينکش 

شکست و صورتش ورم کرد و شوهرم نيز يک مشت به بينی اش زد و بينی او 

رد ايرانی و از خليل که دوست ما و يک ُک. هر دو شکايت کردند. ورم کرد

د، بسيار آدم خوب و خوش رفتاری بود، سربازان اسير شده توسط مجاهدين بو

چون اينها . اگر در ژاندارمری کسی با زن و بچه برود برايش بهتر است: گفت

ما هم به ژاندارمری رفتيم ! هميشه طرف کسی که خانواده دار باشد را می گيرند

وقتی که من بلند . و رئيس آنجا گفت که برويد و اين برگه را کپی کنيد و بياوريد

ه همراهشان بروم، با اشاره به من گفت کجا می روی؟ و با اشاره به کنار شدم ک

من خيلی ترسيدم و سريع بچه را . همينجا بمان االن برمی گردند: خودش گفت

: شوهرم گفت: بغل کردم و بيرون رفتم و به خليل و شوهرم جريان را گفتم

 اين جماعت وحشی  آيا به .تو واقعًا نمی فهمی: به او گفتم!. خوب، می ماندی

تو بسيار کار خوبی کردی که محلش ! خواهر بتول: اعتماد داری؟ خليل گفت

تا ما برگرديم معلوم نبود آنها چه باليی بر سرت می . نگذاشتی و بيرون آمدی

  .آوردند

خالصه، قرار شد که شوهرم رضايت دهد و آن فرد غرامت وسائل ريخته شده را 

  .وستان ديگر اين مسئله حل و فصل شدبپردازد و با وساطت خليل و د

بعدها شنيدم که گفتند درست است که اولين ضربه را آن فرد وارد کرده بود، ولی 

محرک اين فضا شوهرم بوده که هميشه کلمه مزدور را پيشش بکار می برده و 

  .متلک می گفته است

د پسر در اين حال و هوا، از آن شش تا زن مجرد، زهرا طريقت نژاد که در واح

کوکب طالبی پايش به فرانسه .  و ميترا شايسته ازدواج کردند!ها زندگی می کرد

رسيد و شروع به افشاگری عليه سازمان کرده و مسئله دبس و رمادی را همصدا 
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با رضا تويسرکانی و مجيد بازگونه و علی گيوکی افشا کرد، و ديگران هم هر 

  .کدام به جايی رفتند که نمی دانم کجا

 ، ولی ما همچنان در تحويل داده بودUNم مدارک پزشکی اش را به شوهر

عده ای در اين شرايط .   قرار داشتيمUNرمادی مورد بی مهری و بی اعتنايی 

 فداييان اقليت و ديگر گروه های کمونيستی با گرفتن پاسپورت و پول از گروه

افراد را از  جعلی، باعث حل و فصل امور می شدند و تهيه پاسپورتالزم و يا 

عراق خارج می کردند که طيبه همسر قاسم يکی از اين افراد است که به هلند 

البته در اين مورد . طيبه يک دختر سه ساله داشت و حامله نيز بود. رفته بود

مجاهدين توسط مقامات عراقی خيلی سنگ اندازی کردند که بطور صد در صد 

  .موفق نشدند

) رفتن به خارج ( پيش اين گروه ها برای کارشان وقتی که قاسم و ديگر بچه ها 

رفته بودند، يوسف که قبًال گفته بودم شنوايی يک گوشش را بر اثر سيلی که 

  :مسئولش بعد از اعتراض دردرون تشکيالت زده بود ،از دست داده بود، گفت

ز سؤال بغايت ااين ؟ با طرح !هستيد" باند تبهکار" آقا ببخشيد آيا شما همان گروه 

ولی آنها به آرامی برايش . روی سادگی و نادانی، باعث شرمندگی بقيه نفرات شد

توضيح دادند که اسم گروهشان اين نيست بلکه اين اسم را مجاهدين روی آنها 

  .گذاشته است

به آقای . قابل ذکر است که مجاهدين روی همه کس يک اسم مستعار می گذارند

  زنده ياد قاسملو می گفتند، مزدور خمينیبه. معتاد خمينی: بنی صدر می گويند

: همچنين به خمينی و نفراتش می گويند. امام دجال: فتندمی گهم خمينی خود به 

و در آخر به . رژيم آخوندی: به رژيم جمهوری اسالمی می گويند. ارتجاع

ولی نمی .  وزارت اطالعات رژيمانمزدور: نديجداشدگان از سازمان می گو

تعاری که بيست و هفت سال است مثل سايه دنبالشان می کند و ول دانند با اسم مس
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کن هم نيست و باعث رسوايی ايدئولوژيکی و درهم ريختگی رفتاری آنها شده، 

  ".منافقين " چه کنند؟ يعنی اسم مستعار 

در شرايط رمادی هر کسی دنبال کارهای خودش می رفت و به هر دری می زد 

قمر که قبًال ذکر . وزمره اش را سپری کندتا پولی بدست آورد و زندگی ر

رفت، با سه پسر نه و ده و دوازده ساله اش پا بپای شوهرش در هوای ! خيرش

گرم در بيرون کار می کرد و وسائل می فروخت تا پولی بدست آورد و لقمه نانی 

قمر از ترک های مشهد  بود و شوهرش نيز در ايران . برای بچه هايش تهيه کند

  .قمر در خانه خودش، رئيس بود و همه کاره. معلم بود

سازمان مجاهدين برای اينکه قمر را از ايران به عراق منتقل کند ، به او از 

او هم به . طريق شوهرش گفته بود که در کشور آلمان است و تو هم پيش من بيا

هوای شوهرش که به او گفته بود که در اروپا است، از ايران خارج شده و سر از 

  . ابانهای عراق در آورده بودبي

 و ندقمر و همسرش بعضی اوقات بعضی از مجردها را به خانه اش می آورد

د مقداری پول بدست ن تا از اين طريق بتواننديک اتاق در اختيار آنها می گذاشت

او اين مجردها را بيخودی نمی آورد بلکه در قبال پول : شوهرم می گفت. دنآور

خجالت نمی کشی اين حرفها را می زنی؟ پيش شوهر : گفتممن . بده بستانی دارد

  و سه پسرش، چکار می تواند بکند؟

 شوهرش تن به کار نمی داد و او مجبور .فريده خليفه يک دختر دو ساله داشت

بود همه کارهای بيرون و خانه را خودش انجام دهد و دوست داشت بعضی 

تو . اين زن بدکاره است:  گفتاوقات بهنام با بچه اش بازی کند ولی شوهرم می

يک روز فريده که به خانه ما آمده بود، شوهرم . حق نداری با او رفت و آمد کنی

. هر چند يکبار به ما سری بزن. ؟ پيدايتان نيست!چه عجب خواهر فريده: گفت

بعد از رفتن فريده به . من آنچنان گيج شده بودم که نمی توانستم چه برخوردی کنم

 چگونه است اين تعارف ها را به فريده می کنی بعد آن حرفها را :شوهرم گفتم
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يک روز که برای کاری بيرون رفته بودم، . خوب، چکار کنم: می زنی؟ گفت

شوهرم تا دم درب خانه فريده رفت و دنبال کفش من می گشت تا ببيند که آيا من 

  آنجا هستم يا نه؟

فريده . شوهرت اشتباه می کند: وقتی که اين موضوع را به قاسم گفتم، او گفت

فريده خليفه بخاطر بيماری چشم شوهرش که خانواده اش نيز در . شيرزن است

آزادی مريم ( در يکی از تظاهرات . سازمان بودند، توسط سازمان به سوئد رفت

  .ديدم که دست می زد و شادی می کرد) رجوی از زندان فرانسه 

مراجعه کرد تا او را به عقد آن پسری در همين روزها بود که شعله به سازمان 

 اين امر باعث اعتراض اکثريت افراد .درآورندکه در زندان دبس دوستش داشت، 

البته سازمان زمانی مراسم عقد . آنجا شد و من هم زياد به شعله نزديک نمی شدم

را پهن " طالق های دستجمعی و اجباری " شعله را راه انداخت که خودش بساط 

و  سازمان به هر خس و خاشاکی دست می انداخت تا سبب جذب .کرده بود

  .بازگشت افراد جداشده به درون تشکيالت شود

عذرا آشفته نيز مرتب با شوهرش دعوا می گرفت و هميشه آرايش غليظ می کرد 

اخيرًا در يک نشست سخنرانی مريم . و در خيابان های رمادی مانور می داد

  .ا ديدم که پرچم آنها را گرفته و تکان می دادرجوی در پاريس، عذرا آشفته ر

برای بسياری از مجردها مثل . شرايط رمادی بسيار سخت و طاقت فرسا بود

مخصوصًا مجردهايی که کمی ناتوان تر بودند و يا مجبور بودند . جهنم شده بود

چون انگيزه ای . که در کمپ التاش بمانند و خصوصًا مجردهای اسير جنگی

  . ست سرنوشت آنها را به اينجا کشانده بودنداشتند و د

يکی از مجاهدين جداشده بر اثر فشارهای روانی ناشی از خيانت های مجاهدين 

دهقان " اسم مستعار وی جبار و فاميلی اصلی اش . خودش را در رمادی دار زد

مهدی شريفی نيز به همين ترتيب در رمادی خودکشی کرد و خيلی های . بود" 

  .ار بيماری های روحی و روانی شدندديگر نيز دچ
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رژيم جمهوری اسالمی به صحبت با افراد در همين اوقات عده ای نيز ضمن 

 توسط گروه  نيزعده ای.  می شدندپنجاه نفرحدود که ايران رفتند که فکر می کنم 

 . فرستاده شدنداز عراق های سياسی کمونيست ايرانی به خارج 

نمی تواند افراد را به خارج بفرستد و تنها بعضی  اعالم کرد که  UNبعد از مدتی

از افراد مريض و چندين نفر از کردها که ساليان  سال منتظر بودند را به خارج 

معدود کسانی نيز که توانسته بودند پاسپورتشان را بدست . اعزام خواهد کرد

  .آورند به کشور مربوطه رفتند و عده زيادی ماندند

يکبار . با انواع و اقسام اذيت و آزار شوهرم سر می کردمدر تمام اين روزها من 

ولی باز هم . ديگر به قاسم مراجعه کردم و از او خواستم که ما را از هم جدا کند

اگر جدا شويد هيچکدامتان نمی توانيد نه به : قاسم بين ما وساطت کرد و گفت

است که با هم کنار اروپا برويد و نه اينجا به تنهايی زندگی کنيد بنابراين بهتر 

تنها درخواست من از شوهرم اين بود . بياييد و کمی هم به شوهرم نصيحت کرد

مثًال يک . که بچه را نزند و از اذيت و آزار يک طفل شيرخواره دست بردارد

روز وقتی که در حال بو دادن تخمه برای فروش بود، بچه پيشش رفت و او با 

اين کفگير داغ است، : گفتم.  بود، بچه را زدهمان قاشق مثل کفگير که بسيار داغ

. بعد کفگير را به دستم زد. مادرش را هم می سوزانم: گفت. بچه را سوزاندی

يک خط سوختگی از باالی آرنجم تا پائين آن بوجود آمد و او می خنديد و تا حدود 

  .سه هفته اثرش برقرار بود

خواستند با سازمان بروند و نه  کسان بسيار زيادی بودند که نه می شرايط،در اين 

راه ديگری برای خروج از عراق برايشان متصور بود، تالش زياد می کردند و 

سازمان به همه اعالم کرده و . به لحاظ مسائل مالی و امکانات در مضيقه بودند

  :گفته بود که ما حاضريم شما را به خارج بفرستيم به دو شرط

کوکب طالبی، رضا ( و بگوييد اين چهار نفر يکی اينکه برگه ای را امضا کنيد 

که مسئله دبس و زندانهای سازمان را ) تويسرکانی، مجيد بازگونه و علی گيوکی 
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دوم اينکه وقتی که به . افشا کرده بودند، دروغ می گويند چنين چيزی وجود ندارد

البته ممکن است شروط ديگری . مقصد رسيديد تمام مخارج ما را پرداخت کنيد

  .ز وجود داشته که من اطالعی از آنها ندارمني

يک عده به طرف . بجز عده معدودیدر ماه های اول کسی به طرف اينها نرفت 

عده ای به . ند چند نفر زخمی شد که يک نفر کشته وکشور اسرائيل فرار کردند

اردن فرار کردند که قمر با سه فرزندش و شوهرش هم از اين دسته بودند، حتی 

 آنجا رسانده بودند ولی سازمان محسن رضايی UNآنها خودشان را به بعضی از 

که اينها نفرات خمينی هستند : را فرستاد با افراد دولت اردن صحبت کرد و گفت 

دولت اردن هم همه آنها را دستگير کرد و به عراق . که به کشور شما آمده اند

ا را زندانی نمود که پليس عراق هم زن و بچه ها را آزاد کرد و مرده. فرستاد

قمر می گفت که از بيابانهای گرم و خشک . پس از چند روز تعهد دادن آزاد شدند

گرسنه و تشنه خودشان را به اردن رسانده بودند و بچه ها در اين ميان بسيار 

  .ناراحتی کشيده بودند که بسيار متاسف بود که نتيجه اين چنينی داده بود

گانه همراه با فرزند هشت ت کردند که معصومه يحرک عربستان عده ای به طرف

پليس عربستان در .  البرز و شوهرش مجيد فراهانی از اين دسته بودندماهه اش

مرز آن کشور با عراق به طرف آنها تيراندازی کرد، البرز از ناحيه مهره کمر و 

آنها را به بيمارستان کربال . باسن مجروح شد و پدرش نيز جراحتی برداشت

قل کردند که بدليل همکاری مجاهدين با صدام در کردکشی و شيعه کشی، به منت

خيال اينکه اينها هنوز با مجاهدين هستند، مورد بی اعتنايی بيمارستان واقع شدند 

باالخره به آنها رسيدگی پزشکی شد و پس از چند روز ! که پس از التماس فراوان

  .به رمادی برگشتند

مختصر وسائل زندگی شان را به يکی سپرده بود و از آنجا که معصومه يگانه 

بعد  ،قرار گذاشته بودند که اگر آن فرد مطمئن شد که اينها از مرز خارج شدند

بنابراين وقتی که .  ولی او وسائل را زودتر فروخته بود،دوسائل را بفروش
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خودش مريض بود، بچه اش و . معصومه به رمادی آمد هيچ چيز در بساط نداشت

  . تير خورده و بدون حداقل وسائل زندگی حتی يک موکتشوهرش

متًاسفانه دراين وضعيت اسفناک خواهرش که همراه شوهرش و دختر چند ساله 

فقط . اش آنجا بودند و زندگی خوبی داشتند، ولی هيچ کمکی به اينها نمی کردند

 روی چند کرد ايرانی يا شايد هم عراقی، دلشان سوخت چند تا پتو دادند تا آنها

زمين پهن کنند و همچنين حداقل وسائل زندگی برای گذراندن زندگی شان 

  .بصورت اورژانس

پس مقداری پول : بمن چه؟ گفتم: گفت. معصومه آمد پيشش برويم: به شوهرم گفتم

آنقدر با صدای بلند فحش های رکيک داد تا اينکه . بده تا من چيزی برايشان بخرم

بسيار در : قمر جريان را از من پرسيد گفتم.  دادپسر قمر شنيد و به مادرش خبر

برو شکر کن که شوهرت تا اين : گفت. عذابم، نمی دانم چگونه بااين مرد بسازم

اگر تو در طايفه شان بودی تو را می خوردند، اينها بربری هستند و ! حد است

. ننداصًال متمدن نيستند و زن و بچه شان را استثمار می ک. مورد تنفر مشهدی ها

بعد با حالت شوخی . قمر سواد نداشت، ولی معنی کلمه استثمار را می فهميد

به محض اينکه به : گفتم!. او را ولش کن، به بچه بربری قشنگت بچسب: گفت

باری ، بعد به خانه معصومه رفتم و يک . اروپا رفتم، طالق خواهم گرفت

او را در وضعيت . دمبيسکويت که برای بهنام خريده بودم برای البرز نيز خري

 که اجاره کرده خانه ایهيچ چيز برای زندگی نداشت و حتی . بسيار بدی ديدم

بود، در آن هوای گرم و خفه کننده و با وضعيت جسمی خانوادگی، آب هم نداشت 

و مجيد مجبور بود که به خانه همسايه های دور و نزديک برود و سطل سطل آب 

يک مقدار بيسکويت معمولی و ارزان .  بودخواهر معصومه نيز آنجا. بياورد

او رفتار بسيار بيگانه ای و دور از انتظاری با معصومه . قيمت هم آورده بود

من هم از ترس شوهرم هيچ . داشت و توجهی به گرفتاری های او نمی کرد

  .کمکی نمی توانستم بکنم
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د داشت، پس از چندی واحدی که در ساختمان ما بود و قمر آن را در اجاره خو

رفت و معصومه آمد در آنجا مستقر شد و پس از چندی بچه ديگرش را بدنيا 

  .آورد

. وقتی که به اتاقش رفتم ديدم نوزادش را در مالفه پيچانده و خودش هم حال ندارد

برای اينکه پول نداشتم لباس نوزاد : چرا بچه را در مالفه پيچاندی؟ گفت: گفتم

نج ماهه است آيا او لباس نوزاديش را ندارد؟ بچه دوم خواهرت پ: گفتم. بخرم

تو لباس کوچک : گفتم!. چند بار به او گفتم ولی گفت که می خواهد بفروشد: گفت

البرز را هر طور شده به اين بچه بپوشان و من لباسهايی که برای بهنام کوچک 

  .شده برای البرز می دهم، ولی به شوهرم چيزی نگو

ر خانه برايش سوپ درست کردم و از من خواست چند روز اول زايمانش را، د

نمی دانم چه انقالبی در او بوجود آمده . که از حمام ما استفاده کند به شوهرم گفتم

  .بود، موافقت کرد

  

در آن زمان  تلويزيون عراق در برنامه های خود از قتل عام و تجاوز افراد 

بخاطر اين . ی ساختندخانواده ها صحبت می کردند و در همين زمينه فيلم هم م

  .مسئله فضای رعب و وحشت در جامعه آنجا افتاده بود

يعنی هر . درب ورودی ساختمان ما آهنی بود و يک پنجره کوچک ميله ای داشت

کسی که درب را می زد ما بدون اينکه ناچار باشيم درب را باز کنيم می توانستيم 

  .آن پنجره کوچک را باز کنيم و صحبت کنيم

در اين جّوی که .  شب به خانه می آيیدوازدهم گفتم تو هميشه ساعت به شوهر

 به نه شب يا هشتراه افتاده من از عربها می ترسم بهتر است تو حدود ساعت 

و در ضمن ابتدا ! من دور نيستم، هر کسی آمد، صدايم کن: گفت. خانه بيايی

ند اگر ما تا  نيمه چندين بار قاسم و حيدر مالمتش کردند و گفت. پنجره را باز کن

های شب، با هم می نشينيم بخاطر اينکه بدون زن و بچه هستيم، ولی معلوم نيست 
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. تو چرا اينجا پيش ما می نشينی؟ عجب طاقتی دارد بتول، برو پيش خانواده ات

  ...گاهی اوقات می آمد، ولی چه آمدنی

دم ديدم پنجره کوچک را باز کر. يکروز کسی درب ورودی را به صدا در آورد

آيا آن آقايی که عينک دارد و اسمش . اسمم احمد است: گفت. يک مرد عرب است

به من گفته که بيايم . مرا می شناسد: گفت. آره: يادم رفته شوهر شماست؟ گفتم

نه آقا، اول اينکه شوهرم در اين زمينه به : گفتم. يخچال شما را نگاه کنم و بخرم

. نيکه اينجا هستم يخچال را نمی فروشمدر ضمن من تا زما. من چيزی نگفته

من در . باز نمی کنم: گفتم. پس درب را باز کن تا من فقط يخچال را ببينم: تگف

 بودم که آيا اين دوست شوهرم هست يا نه؟ چون هيچوقت هيچ چيز را برای ترديد

حتی نمی دانستم . من تعريف نمی کرد و مرا در جريان کارهايش قرار نمی داد

 بودم و درب ترديدمن در حالت بی اعتمادی و  .مرد راست می گويد يا نهکه اين 

. ببر برای بچه چيزی بخر: بعد يک دينار به طرفم گرفت و گفت. را باز نکردم

نه آقا، من به پول کسی نياز : من خيلی مشکوک شدم و به حالت کمی عصبی گفتم

 من که! يش چيزی بخرمپس بچه را بده به من تا بيرون ببرم و برا: گفت. ندارم

يعنی چه؟ بچه را به تو بدهم؟ وقتی که : خيلی ترسيده و تعجب کرده بودم، گفتم

. باز هم پيش شوهرت می آيم و خداحافظی کرد: پنجره کوچک را می بستم گفت

او بدون حتی کوچکترين عکس العمل . جريان را تعريف کردم. شوهرم آمد

: ره اش بوجود بيايد بسيار بی تفاوت گفتناراحت کننده يا تعجب آوری که در چه

  . من چنين کسی را نمی شناسم

درحاليکه اين فرد آمده بود برای ورود به خانه ام وحتی بچه را می خواست 

 زن هيجده ساله مصری که همسايه ديوار به ديوار ما بود و دو بچه بعد. بدزدد

 را گفت، که به تو گفته اين آدم آمده بود و به من نيز همه اينها: نيز داشت گفت

  .است و من فحشش دادم و پنجره را بستم
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در همين زمينه بی اعتنايی شوهرم نسبت به زندگی ما موارد زياد است که يکی 

  .از آنها نيز اتفاقی بود که در خانه ما رخ داد

يک روز وقتی که در آشپزخانه در حال کار بودم بچه ام که در آن زمان هيجده 

طرف من آمد و چندين بار با دستش به اتاق اشاره کرد ولی من ماهه بود به 

تا اينکه ديدم از سالن دود بلند می . چيزی نمی فهميدم و به روی خود نمی آوردم

سراسيمه به سالن رفتم ديدم تشک ابری که نم داشت و من کنار بخاری . شود

و بد بو همه جا برقی گذاشته بودم، روی آن افتاده و آتش گرفته است و دود غليظ 

پنجره ها را . سريع بچه را دور کردم بخاری را از برق کشيدم. را فرا گرفته بود

چون واحد ما بطور وحشتناکی دارای . باز کرده و بچه را پيش همسايه انتقال دادم

  .دود و بوی بسيار بد ناشی از سوختن تشک ابری شده بود

. چرا: دی احساس نمی کنی؟ گفتآيا بوی ب: وقتی که شوهرم به خانه آمد، گفتم

او حتی بدون کوچکترين . ولی به چه دليل می باشد؟ جريان را تعريف کردم

عکس العمل حاکی از ترسيدن بخاطر آتش سوزی، يا اينکه اظهار نظری، يا حتی 

. را شکر شما نسوختيد و بدون حتی گفتن کلمه ای وارد سالن شدگفتن اينکه خدا 

  .ه اين چه آدم بی رگ و بی خيالی استمن بسيار متعجب بودم ک

از آنجايی که مسئله رمادی در خارج از عراق افشا و در رسانه های مختلف 

 مجاهدين بوسيله افرادش که در ارتباط با رمادی بودند منعکس شده بود، سازمان

معصومه يگانه و . به خانواده ها اطالع داد که قصد دارد آنها را به خارج بفرستد

بعد از مدتی . بچه هايشان در وضعيت بدی بودند و گفتند ما هم می رويممجيد و 

آنهايی که : مجيد فراهانی از سازمان برای ما نقل می کرد که سازمان گفته است

با ما می آيند در امان هستند و آنهايی که نمی آيند بعد از انقالب حسابشان را 

  !.خواهيم رسيد

 ازمان را نقل کردی، همينطور به آنها بگوهمينطور که مطلب س: به مجيد گفتم

  :که
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  . بمانيم تا پيش شماشهر رمادی اول اينکه ما ترجيح می دهيم همين جا در 

اينقدر در آب نمک صدام حسين . دوم اينکه چه کسی گفته شما پيروز خواهيد شد

  .بمانيد تا بپوسيد

  .اهيم آمدسوم اينکه بر فرض محال اگر شما پيروز شديد ما به  ايران نخو

رای ورود به تقاضای پناهندگی ما بپس از چندی بخاطر بيماری قلبی شوهرم، 

  .يک کشور اروپايی از طرف سازمان ملل پذيرفته شد

دوستانی که آنجا . قاسم و حيدر نيز از طرف گروه فدائيان اقليت به هلند رفتند

  .يکا رساندجعفر بعدًا خودش را به آمر. ماندند يکی خليل بود و ديگری جعفر

ط سخليل نيز پس از يک ماه اعتصاب غدا ، سرانجام تقاضای پناهندگی اش تو

UN پذيرفته شد که او به دانمارک رفت.  

چون ديگر مطمئن شده بوديم که از عراق خارج می شويم، کمی پول خرج می 

  .کرديم

ن  در آن هتل خارجی ها را بدو.به هتلی رفتيم  .يک بارشوهرم گفت برويم بغداد

چون شوهر من می دانست که گروه . معرفی نامه از طرف کسی راه نمی دادند

ما از طرفداران آنها هستيم و آنها : سياسی فدائيان اقليت در آنجا نفوذ دارند، گفت

  .اطالع دارند که ما وارد اينجا شديم

 .البته اين موضوع را بدون مشورت با من به آنها گفت و من در جريان نبودم

ن هتل پيگيری کردند، شوهرم را خواستند و گفتند که گروه دوست ايرانی مسئولي

: صحبت کردند و شوهرم گفتبعد آنها با شوهرم تلفنی . ما شما را نمی شناسند

 اين کار را کردم چون زن و بچه ام همراهم بود و آنها بسيار ناراحت من عمدأ

ين دفعه از جانب تو از شدند چون با اعتبار آنها بازی کرده بود، ولی گفتند ا

  .مسئولين هتل عذرخواهی می کنيم،  ولی ديگر اين کار را نکن

. من در آن زمان بچه ديگری را حامله بودم.  برويمUNقرار بود برای کاری به 

خيابان مستقيمی بود، دو طرف آن . وارد يک خيابان بسيار عريض و طويل شديم
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 داشت و دارای پياده روهای درخت های زياد تبريزی و بسيار بزرگ قرار

ما راه زياد رفتيم و من احساس خستگی می کردم، البته شوهرم می . عريضی بود

ولی چون آدم رويايی بود قدم زدن زير اين درختان را در . توانست تاکسی بگيرد

  حاال اين عاشقانه قدم زدن با چه کسی و. خيابان های خلوت، عاشقانه می پنداشت

  .رای ذهن عليلش مهم نبود در چه فضايی، ب

مرا با آن وضعيت و با يک بچه کوچک در گرمای زياد به آن خيابان کشاند، هر 

چه راه رفتيم نه به رستورانی و نه به کيوسکی می رسيديم، خسته و تشنه و 

. گرسنه راه می رفتيم تا اينکه آنطرف خيابان يک رستوران را ديديم به آنجا رفتيم

بچه را . ولی نمی گذاشت بنشينم و خستگی در کنم. نشينيميک گوشه ای ب: گفتم

روی پيشخوان رستوران نشاند و دو ساندويچ خيلی کوچک گرفت همانجا سرپايی 

سه تا : بعد به کارگر آنجا گفت. صاحب آنجا با تعجب نگاه می کرد. خورديم

: فتهر چه من گفتم همينجا بخوريم می گ. ساندويچ ديگر می خواهم با خودم ببرم

همه . بعد به من گفت بچه را بردار برو بيرون، من حساب می کنم. نه الزم نيست

هميشه فکر می کردم چون چند تا مرد . اين حرکات برايم نامفهوم و عجيب بود

آنجا هستند در ذهن عقب افتاده اش فکر هايی می کند چون اخالق اينگونه هم 

. د دقيقه بعد با ساندويچ بيرون آمدمن هم بچه را برداشته بيرون رفتم و چن. داشت

با عجله بچه را بغل کرد و عرض خيابان که بسيار بزرگ و عريض بود با عجله 

طی کرد و مرا نيز به دنبال خود کشاند، هر چه من اعتراض می کردم، سرم داد 

نمی فهمم تو چرا اينجوری می کنی؟ : گفتم. به آنطرف خيابان رفتيم. می کشيد

من هم . نه سريع دنبال من بيا: گفت. ست کمی بنشينيم من خسته امهمينجا سايه ا

پس از طی . بناچار با يک دست زير شکمم را نگاه داشتم و تند تند دنبالش رفتم

من نمی توانم راه بروم، : مسافت زيادی که هر دو تای ما نفس نفس می زديم گفتم

ت زياد دور جريان چيست؟ برگشت پشت سرش را نگاه کرد و گفت، خوب اس

پشت اين درخت بيا ساندويچمان را . کسی نمی تواند ما را دنبال کند. شديم
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مگر قرار است کسی دنبالمان کند؟ من ساده دل فکر می کردم شايد : گفتم. بخوريم

ولی او تعريف می کرد که پول ساندويچ ها را .  نفرات مجاهدين را ديده استاز

  !.حساب نکرده است

م به اينگونه می گذشت، در صورتی که به اندازه کافی پول مسافرت رفتن ما ه

  .داشتيم و پول ساندويچ ها هم بسيار کم و ناچيز بود

.   اطالع دادند که شوهرم به دفتر آنها در بغداد برودUNپس از چندی از طرف 

هر چه اصرار کردم . ما در يک کشور اروپايی قبول شديم: وقتی برگشت، گفت

  !.تو خودت بايد حدس بزنی: و می گفت. د، نمی گفتاسم کشور را بگوي

آزادترين کشور " می گويند : آخر که کارم به اوقات تلخی کشيده شد، گفت

  .سوئيس: گفت. يا سوئيس است يا سوئد: گفتم". جهان

  .البته آزادترينش را در اينجا بعد ها تجربه کردم که چگونه معجونی است

 است که بعدًا به ١٩٩٣ما ژانويه حرکت  گفتند که زمان به ما UNمسئولين 

تا آن موقع تقريبًا بيشتر خانواده ها به . تغيير دادند) ١٣٧١اسفند  ( ١٩٩٣مارس 

  .طرق مختلف از رمادی رفته بودند و بعضی هم منتظر بودند

 گفتند که ما آخرين گروهی هستيم که از عراق به کشورهای UNاز طرف 

 يکی ما و ديگری زن و ا شامل دو خانواده،گروه م. اروپايی اعزام می کند

رد ايرانی و تعدادی  ُکدويستشوهری بودند که به سوئد می رفتند، بقيه نيز حدود 

  . افراد مجرد جداشده از سازمان بودند

از زن وسائل خانه را به همسايه مان، يک خانواده عرب که از شوهر مصری و 

 آنها حق گرفتن وسائل خانه ز حرکتقرار گذاشتيم تا رو، فروختيم و عراقی بود

را نداشته باشند و آنها نيز پول را پيشاپيش دادند تا مبادا ما آنها را به کس ديگری 

در مدت چند هفته ای که مانده بود حرکت کنيم، زن آن مرتبًا مزاحم ما . بفروشيم

هر بار من بيشتر . يکبار يخچال را می خواست، يک بار تلويزيون را. می شد

که شوهرم : تا اينکه يک روز آمد و گفت. اطر بهنام به او جواب رد می دادمبخ
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می خواست پيش شما بيايد ولی چون پايش شکسته و در گچ است از شما خواسته 

. ما هم رفتيم ديديم برادر آن آقا به اضافه دو مرد ديگر نشسته اند. که پيشش برويد

سائل خانه را شما نفروختيد و مگر و: کمی که صحبت کرديم برادر آن آقا گفت

پول را نگرفتيد؟ چرا وسائل را نمی دهيد؟ شوهرم گفت قرار است تا زمانی که 

من خوب نمی فهميدم ولی می دانستم در مورد . اينجا هستيم آنها را داشته باشيم

نيمه خيز ش را بلند کرد و به يکباره ديدم که آن فرد دست. چی صحبت می کنند

با يک حربه مثل موش ! قب نشينی کرد و آن شير خانگیايستاد، شوهرم ع

من دخالت کردم، به شوهرم گفتم هر چی من می گويم برای . آبکشيده شده بود

  . صاحبخانه ترجمه کن

شما قراردادی داريد، آيا به هنگام اين قرارداد اين سه نفر : گفتمبه صاحبخانه 

ه رسم و قانونی با ما اينگونه االن طبق چ: گفتم. نه : حضور داشتند؟ آن آقا گفت

  رفتار می کنند؟ و اصًال به اينها چه مربوط است؟

اين خانم راست می گويد به ما مربوط نيست، : يکی از آنها که مسن تر بود گفت

بنابراين برادر صاحبخانه خودش را . شما اين مسئله را بايد بين خودتان حل کنيد

تا : قتی که ّشر آنها را خواباندم، گفتمو. جمع و جور کرد و ديگر هيچ حرفی نزد

زمانيکه من اينجا هستم از تمام وسائلم استفاده خواهم کرد تا آن روز که می 

اگر شما از اين وضع . خواهم اينجا را ترک کنم به شما واگذار خواهم کرد

زن آن . ناراحت هستيد به پول شما دست نزديم همين االن بياييد به شما خواهيم داد

 که همه فتنه ها زير سر او بود، عصبانی شد و به عربی چيزی به شوهرش خانه

گفت و شوهرش حرفش را تاييد نکرد و او هم عصبانی شد يک سيلی محکم زير 

  .گوش بچه هشت ماهه اش زد

شوهر آن خانم با حالت مهربانی از ما عذرخواهی کرد و گفت وسائل را نگه 

  . و ما هم به خوبی با هم خداحافظی کرديمداريد و آخرين روز حرکت به ما بدهيد
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مادرم در اينگونه مواقع وقتی که به افرادی مثل شوهر من برخورد می کرد، می 

   ."به درون ميرزا به بيرون هيچ : " گفت

چند روز بعد بين همسايه های عرب که در ساختمان ما ساکن بودند، دعوايی راه 

د، در اين حال شوهرم بدون هيچ دليلی به آنها کشي بينافتاد که کار به چاقو کشی 

من که دم درب واحدم . طرفداری يکی از آنها با آن يکی جر و بحث می کرد

بودم، او را صدا کردم و گفتم بيا تو، و درب را باز کردم و او را داخل خانه 

 سر پيازی يا ته آن؟ آخر به تو چه من نمی فهمم تو: گفتم. کرده و درب را بستم

ما چند وقت ديگر اين مملکت لعنتی . ست؟ می بينی چاقو کشی راه افتادهمربوط ا

آنها گره بخورد و کارت به بيمارستان يا کار را ترک خواهيم کرد اگر کار تو به 

زندان بکشد، تکليف من با اين وضعيت حاملگی و يک بچه کوچک و رفتن به 

ری فقط حرف می من همينجو: خارج چه خواهد شد؟ کمی ِمن و ِمن کرد و گفت

  !.آره، خدا توجيه را آفريد: گفتم. زدم، قصد دعوا نداشتم

رژيم صدام حسين بخاطر حمله به کويت و بدنبال آن حمله آمريکا و نيروهای 

در حالت تحريم قرار داشت ) جنگ خليج فارس ( ائتالف بين المللی به اين کشور 

از راه زمينی از عراق ما می بايست  و و هواپيماهايش اجازه پرواز نداشتند

بنابر اين بوسيله اتوبوس با گروهی ديگر راهی اردن شديم، ما . خارج می شديم

ت به کشور سوئيس برويم و هيچکس، حتی از تنها خانواده ای بوديم که می بايس

  .افراد مجردها نيز با ما نبود

ت که من تمام مسائلی که در رابطه با زندانها و خصوصًا رمادی گفتم، مسائلی اس

ديده يا تجربه کرده بودم، من در آن مقطع رده تشکيالتی ام را بعد از دو سال 

يدک کشيدن، ديگر نپذيرفته بودم و به عنوان هوادار کار می کردم، و سپس در 

 را چه در بنابراين بسياری از مسائل. زمان جنگ سرگرم نگهداری بچه ام بودم

ر زندانهای مجاهدين خلق و چه در زمان جنگ خليج فارس و چه بعد از آن، د

بسياری از مسائل و مشکالت حادی بر . تبعيدگاه رمادی نمی ديدم و نمی دانستم
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، توهين ها و  دچار تحقيرهاگذشته است واعضا و افراد رده باالی سازمان 

. شنيدم برخوردهای فيزيکی زيادی شدند که من فقط جزئی از آن را ديدم و 

هستند که مسائل زندان دبس و تبعيدگاه رمادی را بهتر و کسان زيادی بنابراين 

  .بيشتر از من ديده و می دانند و بهتر می توانند توضيح بدهند و تحليل نمايند

تمام چيزهايی که تا اينجا چه در مورد زندگی خصوصی ام و چه در مورد 

  .است" مشت نمونه خروار" برخورد سازمان و افراد بيان کردم، مثال 

 کسان زيادی بايد باشند که اگر شرايطی بوجود بيايد و يک دعوت همگانی مسلمًا

اعالم شود، مايل خواهند بود که نگفته ها و اسرار نهفته در اين شرايط ويژه را 

خ توسط گروهی فرقه گرا، که در دو دهه آخر قرن بيستم در گوشه ای از تاري

رای گفتن حقايق بيشتری ی بنام مجاهدين خلق صورت گرفته، بدروغگو و مافياي

  .برای عبرت نسل های آينده، اعالم آمادگی خواهند نمود
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  در راه رفتن به سوئيس، ورود به اردن 
  

به وسائل ما مشکوک شد و ما را  اين کشوردر راه ورود به اردن يک بار پليس 

 که ندوسائل را دانه به دانه کنترل و بازرسی کمتوقف کرد و می خواست همه 

مراه برای آنها توضيح دادند که اين کار وقت زيادی راننده اتوبوس و مسئول ه

پليس هم . طاقت ماندن به مدت طوالنی ندارندخواهد گرفت و زن ها و بچه ها 

مشکوک می شدند، نگاه کردند و سپس بعضی از چمدان ها را که فقط پذيرفت و 

 محل ديگر نيز کمی ماندگار شديم در يک. اجازه دادند که به راهمان ادامه دهيم

  .سپس وارد شهر امان و وارد هتلی شديم

تعداد ما شايد به دويست نفر يا کمی بيشتر می رسيد و همانطور که قبًال گفتم فقط 

ما بوديم که به سوئيس می رفتيم اکثر آنها وارد سوئد و تعداد کمی نيز وارد 

  .کشورهای ديگر می شدند

م به شوهرم گفتم امشب بروي. ه قصد سوئيس حرکت کنيمقرار بود ما فردايش ب

و  و هم مقداری وسائل کوچک مثل خمير دندان بيرون هم کمی در شهر قدم بزنيم

  .غيره که الزم داريم بخريم

از فضای آنجا اصًال خوشم نيامد چون بنظر می رسيد که شهر و . به خيابان رفتيم

مردمانش حالت شور و نشاط ديده  در. مردمانش حالت بهت زده و نگران داشتند

شوهرم . بهر حال ، به يک رستوران رسيديم گفتم شام را همينجا بخوريم. نمی شد

 .من تعجب کردم چون فقط چند تا ميز اشغال بود. طبقه هم کف شلوغ است: گفت

من اصًال دوست : گفتم. مرا به طبقه باال برد و در طبقه باال هيچکس جز ما نبود

حضور مردم در تنهايی غذا بخورم، آخر نمی دانم تو چرا هميشه از ندارم بدون 

مواظب بچه باش تا من به دستشويی بروم، دستم کثيف : جمع گريزانی؟ سپس گفتم

ديدم که بچه . تا برگشتم يک صحنه بسيار ترسناکی مشاهده کردم. شده است

از پله، تنهاست، روی نرده پله می خواهد ُسر بخورد، درست پايين آن قسمت 
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زدن، خودم را به سنگ های بزرگی نصب شده بود، بالفاصله در يک چشم بهم 

  .بچه رساندم او را گرفتم و پائين آوردم

بچه !! گفتم خدای من. بابات کجاست؟ درب دستشويی را نشانم داد: به بچه گفتم

دوساله و نيمه را در اين محل خطرناک و نزد عرب ها که هم خطر دزديدن می 

 هم اينکه او را در معرض خطر سقوط از پله قرار داد، تنها گذاشته و رفت و

به او گفته :  برگشت از او پرسيدم اين چه کاری است که کردی؟ گفتوقتی. رفت

  !.بودم که اينجا بنشيند

به چندين جا سر زديم تا يک خمير دندان بخريم ولی . به طرف فروشگاهها رفتيم

  :و می گفت! شد بخرد حاضر نمی

تو خجالت نمی کشی؟ : م و تندی به او گفتبا ناراحتی. استقيمت آن به دالر گران 

من بايد بدون مسواک زدن سر کنم چون تو اين را می خواهی؟ فروشنده با تعجب 

در بين راه بچه يک ماشين . ما را نگاه کرد تا باالخره يکی از آنها را خريديم

هر چه نق زد و هر چه .  می خواستپليس کوچکی که دو و نيم دينار اردنی بود،

ما دالر آمريکا داشتيم و آنها . من گفتم، حتی خواهش کردم ولی برای بچه نخريد

وقتی که بچه ناراحت شده و گريه می کرد در طول . دالر را هم قبول می کردند

بچه شروع کرد به تا راه آنقدر بچه را نيشگون گرفت و آنقدر بدنش را فشار داد 

اين بيرون : من حالم بد شد گفتم.  او همچنان بچه را کتک می زد، ولیجيغ کشيدن

  .آوردنت توی سرت بخورد، سريع به هتل برگرديم

 بخوابم  او هم خوابيد، ولی من هر چه تالش کردم نتوانستمم،بعد بچه را خواباند

، هميشه جلوی و اصرار کردن او برای اسباب بازیچون چهره گريان بچه 

وقتی که . شد و من سرم را پيشش گذاشتم و يکريز گريه کردم چشمم مجسم می

 را بعد وقتی به دستشويی رفتم و خودم. پنج صبح بودسرم را باال گرفتم ساعت 

  .در آينه نگاه کردم از صورت و چشم های پف کرده ام وحشت کردم
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نمی دانستم فردا چگونه در . سريع با آب سرد صورتم را شستم ولی از بين نرفت

هر طور شده خودم را کمی . يان اين همه جمعيت بروم و با آنها خداحافظی کنمم

صبح که شد شوهرم با ديدن صورت و چشمهای پف کرده ام . جمع و جور کردم

نگاهم می هنگام خداحافظی همه با تعجب . نکردحتی کوچکترين سؤال يا تعجبی 

  کردند، بعضی نيز سؤال می کردند که آيا شب بد خوابيدی؟

: شوهرم بی اعتنا به قيافه ام مدام می گفت. با همان چهره آشفته وارد هواپيما شدم

می خواست شادی درونی . ، من يک حالتی دارمبتول. بتول ، من يک حالتی دارم

اش را بخاطر پرواز بسوی اروپا به من نشان دهد ولی من کمی نگاهش کردم و 

  .يس چيزی نگفتمبی اعتنا سرم را برگرداندم و تا به مقصد سوئ
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  ورود به سوئيس

  
 افغانی به عنوان سرخ يک آقایوقتی که وارد سوئيس شديم از طرف صليب 

َوله ) ايالت ( ز ژنو به استان ما را ابعد از توضيحاتی مترجم سراغمان آمد و 

)VALAIS (  در آپارتمانی بطور موقت مستقر در جنوب سوئيس انتقال دادند و

  .ندکرد

ما به هيچ وجه به زبان مردم آنجا که فرانسوی بود آشنايی نداشتيم و همه چيز 

  .برای ما غريب بود

در همين جا من تصميم گرفتم که روسری ام را که سال ها به من تحميل شده بود، 

ولی شوهرم شروع به مسخره کردنم کرد که بدون روسری به توی . بردارم

نيمه داشت و بچه ديگرش در  ی که يک بچه دوساله والبته پيرزن. نمی آيد! پيرزن

  .راه بود

بعدًا به يک آپارتمان جديدی رفتيم که در قسمت تقريبًا کوهپايه و در بلندی قرار 

  .و تردد کردن برای ما سخت بودداشت 

 ميليون نفر جمعيت هشت کيلومتر مربع و دارای ۴١.٢٨۴سوئيس به مساحت 

مشرق به  ز فرانسه، از جنوب به ايتاليا و اغرب بهاز شمال به آلمان، از م. است

در سوئيس مردم به .  می شودمحدود" ليختن اشتاين " اتريش و شاهزاده نشين 

مانش صحبت می کنند که زبان آلمانی ن آلمانی، فرانسوی، ايتاليايی و ُرچهار زبا

 .ما در قسمت فرانسوی زبان آن مستقر شديم. و فرانسوی مهمترين آن هستند

لی ترين مرجع اداره کننده کشور سوئيس بصورت فدرال اداره می شود و عا

د وزير به مدت هفت سال تعيين می شونمی باشد که از هفت  " حکومتیشورای "
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، نخست وزير و سخنگوی دولت م در هر سال به عنوان رئيس جمهورکه هر کدا

  .عمل می کند

ز آن نيز دارای يک پرچم برای خودش يک پرچم و مرک) ايالتی ( هر استانی 

و دارای يک )  رئيس جمهور حالت( می باشد، هر استان دارای رئيس ديگر 

قوانين کلی خارجی و ايالت ها در امور .  و غيره می باشد) مجلس ( پارلمان 

هستند، ولی در امور مربوط به مسائل " ِبرن  " پيرو ايالت مرکزیسوئيس 

 در ذهن آدم مثل دولت در دولت را تداعی .داخلی استان، حق خودگردانی دارند

  .می کند

کاتوليک هستند و مردمانی متعصب و ديرجوش  ) VALAIS( مردم استان َوله 

آدم هايی هستند که هر مسئله ای که قانونی شد می پذيرند و سرشان را . می باشند

  .پايين می اندازند و هيچ اعتراضی نمی کنند

خيلی هايشان ضد خارجی هستند . ظه کاران هستاکثريت آنها با راست ها و محاف

  .ولی چون در سوئيس راسيست بودن ممنوع است، آن را آشکار نمی کنند

فقط . تظاهرات يا تحصن و يا اعتراضی را مشاهده نکرده ام تا کنون در اينجامن 

که می دانستند يکبار تجمع همجنس بازها بود که صورت گرفت ولی چون مثل اين

يکبار . ، آنها را شکست خواهند داد، اجازه تجمع داده شده بود مخالفمردم با رای

که توسط آمريکا عليه در مخالفت با جنگ نيز تظاهراتی از طرف دانش آموزان 

عراق راه افتاده بود، ترتيب دادند که معلوم بود از طرف مدرسه و با رضايت 

در ) لت ايالتی مثال دو( گروه چپ و مخالف دولت . مقامات صورت گرفته است

  .اقليت هستند، مثل حزب سوسياليست

هر که مخالفتی بکند با تکيه بر دمکراتيک بودن سيستم، به آرای مردم می گذارند 

و از آنجا که مردمان اينجا بيشترشان راست و طرفدار دولت هستند اکثريت رای 

ن دهان مخالفا! ها بر ضد طرف مخالف دولت ريخته می شود و دمکراتيک وار

  .بسته و مهر وموم می گردد
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 ) VALAIS( َوله ايالت : آنطور که وکيل مشورتی ايرانيان در برن، می گفت

شهرهايی مانند حدود پنجاه سال عقب تر از ايالت های ديگری چون برن، ژنو و 

در خيابان ها اينهايی که احساس می کردم وقتی که وارد اينجا شدم،  .لوزان هست

سکوت اکثر جاها . ن نيستند بلکه مردگان متحرک هستندراه می روند، زندگا

حکمفرما است و من از صليب سرخ خواسته بودم که ما را به ژنو بفرستد ولی 

اين استان هستيد که من را به ياد قند و ! مسئول صليب گفته بود که شما سهميه

 شکر و روغن خودمان انداخت که دولت آنها را برای استانها سهميه بندی می

  .کرد

و کًال فکر می کنم کشور سوئيس، بر مبنای  ) VALAIS( َوله سيستم ايالت 

ً  پليس نه کتک می زند و نه . همه مردم از پليس می ترسند. پليسی است ظاهرا

شکنجه می کند، ولی در پرونده سازی استاد است و در جريمه کردن نقدی و 

  .زندانی کردن افراد مهارت خاصی دارد

به . کترين دعوا يا تکانی که می خوری سر و کارت با پليس استدر اينجا کوچ

 ". بار کنخر بيار و باقالی" ها بايد بگويی حاال قول ما ايرانی 

تصميم من اينست که مسائل زندگی خصوصی را کمی  در اين بخش از کتاب

هدفم اين است که در انتها برخورد مقامات قضايی اينجا که .بيشتر توضيح دهم

  .مردساالری آن نمايان است، را نشان دهمافکار 

از موقع ورود به سوئيس هر چه که زمان می گذشت شوهرم هيچ تغييری در 

سر هر موضوعی بهانه ای برای . رفتارش نسبت به بهنام و من بوجود نمی آورد

  .کتک زدن بچه درست می کرد

مراهش برای برداشتن و دزديدن وسائل از فروشگاهها از من می خواست که ه

من اين کارها را بلد نيستم و نيازی هم نيست که اين کارها را : می گفتم. باشم

مردم همه پولدار هستند و می خواهم از فروشگاههای دولتی : بکنی و می گفت

  . آنقدر وسائل بردارم تا وضعم کامًال خوب شود
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کرد که يک روز که هنوز بچه ديگرم بدنيا نيامده بود، در فروشگاهی مرا وادار 

وقتی که . برای برداشتن جنس با او همکاری کنم و يک خانم ما را ديده بود

بيرون آمديم همان خانم پليس فروشگاه بود، ما را دستگير کرد، پول وسائل به 

  .اضافه جريمه آن را از ما دريافت کرد

وقتی که به خانه آمديم شوهرم آنقدر عصبی بود که وقتی من در آشپزخانه بودم 

يک سيلی به صورت بهنام زد که بند ساعتش صورت بچه را کامًال در دو با 

 پاره کرد و خون زيادی رفت و من با زحمت زياد پس از پانسمان، او را محل

  .در اين موقع بهنام زير سه سال بود. خواباندم

در اينجا الزم می . بدنيا آمدـ   ديگرم ـ پيمانتا اينکه بچهوضع ادامه داشت، اين 

 توضيح دهم که به دليل دشواری و نابسامانی اوضاع بهداشتی در عراق دانم

  . دچار يک حاملگی ناخواسته شدم که بعد از ورود به  سوئيس بدنيا آمد

حتی وقتی برای مالقات با من به بيمارستان آمده بود بهنام را کتک زد و من او 

وقتی که :  گفتحتی بچه دو ماهه را کتک می زد و می .آن شب خيلی گريه کردم

و من بعد ! کتکش می زنم او گريه می کند بنابراين خسته شده و زودتر می خوابد

  .از آن جلويش را گرفتم و مانع اين کارش شدم

، زبان بلد نبودم، از طرفی هم می بايست خانه مان را عوض کنيم، راهی نداشتم

ی دانستم و نه  زندگی در اروپا را منه راه و روش. هم دو تا بچه کوچک داشتم

او .  فقط يک دوست افغانی داشتم که به او جريان را گفتم. آشنايی که کمکم کند

سؤاستفاده را در سرخ نهايت مشکلت را به صليب سرخ نگو، چون صليب : گفت

ولی من با اين همه . بلکه به پليس مراجعه کن. صورت تفرقه بين شما خواهد کرد

ه که برای کوچکترين کاری می بايست دنبال مشکالت و حتی ندانستن زبان فرانس

وانستم اين مشکل را حل  ت، چگونه میم برويم آن هم نه من بلکه خود اومترج

  کنم؟
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را بدست  ) Bern( تا اينکه شماره تلفن يک وکيل مشورتی ايرانی مقيم برن 

در ضمن با شوهرم . نامه ای برايش بنويسم: به من گفت. آوردم و به او زنگ زدم

تو به هر دليلی اگر بچه را : سرزده وارد خانه شده بود، صحبت کرد و گفتکه 

  .بزنی در دادگاه محکوم خواهی شد

عالوه براينکه بچه را کتک می زد، او . ولی او هيچوقت اين رويه را از بين نبرد

را فحش ، حتی فحش های رکيک می داد و سرش وحشيانه داد می کشيد که 

  .ت ترس و وحشت بسر می بردبيشتر اوقات بچه به حال

وقتی که بچه آخرم هنوز بدنيا نيامده بود، چندين بار از فروشگاه جنس برداشت و 

حتی يکبار پليس به خانه ما آمد تا کارت هويتش که . چند بار دستگير شد

شوهرم با اصرار از من خواست که کارت هويت . همراهش نبود از او بگيرد

 پليس نگاه کرد با صدای بلند سرش داد کشيد و وقتی. مرا به پليس نشان دهم

کنی ، کارت هويت زنت را نشان می دهی؟ و باالخره يک  دزدی را تو می: گفت

 ساله بود، او را پنج، ششيک روز وقتی که بهنام . بار نيز گذرش به زندان افتاد

 ديدم بهنام چيزی را. به فروشگاه برده بودم تا برايش چيزی که می خواست بخرم

وقتی از او خواستم نشانم دهد، ديدم ريش . در دستش گرفته و از من پنهان می کند

ولی اينکه مال : گفتم. تراش که براق بود و او خوشش می آمد در دستش گرفته

گفت من می خواهم با آن بازی کنم و تيغ . بزرگساالن است اسباب بازی که نيست

کنم تا تو به خانم پول ندهی، تعجب آن را زير لباسم مخفی می . را به تو می دهم

بابا اين : کرده بودم، از او سؤال کردم اين چيزها را پيش کی ياد گرفته، گفت

  .طوری می کند

بارها از او خواسته بودم که جلوی بچه ها از اين کارها نکند ولی حرفم را گوش 

  . بنابراين بچه ها را نيز از همان کوچکی با دزدی آشنا می کرد.نمی کرد
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حتی وقتی که جدا شده بوديم، پيمان بدون اينکه من متوجه باشم يک بار از 

فروشگاه يک سوت پليس را در جيبش گذاشته بود که خوشبختانه توانستم بعد از 

  .جدايی اين رويه بچه ها را در ذهنشان پاک کنم

ه با اينکه در خانه از تعادل روانی مناسبی برخوردار نبود ولی در بيرون پيش هم

کاست، ماهرانه خودش را يک فردی کامًال معمولی جا می زد و  کس بدون کم و

حتی رفتار و حالت چهره اش را بسيار خوب و دوست داشتنی نشان می داد و 

  .فقط کسانی که با او دوست می شدند به اخالق او پی می بردند

ش به وقتی که کار. هميشه دوست داشت و دارد که به زور با افراد دوست شود

آنقدر اين کار . کندسالم و عليک رسيد بالفاصله رفت و آمد مفرط را شروع می 

جالب اينکه دورشدن . تا طرف خسته شده و ازش دوری کندرا تکرار می کند 

که تو خوب از آنها پذيرايی :  و می گفتدوستانش رابه گردن من می انداخت

و لحظات زندگی خودش و شد تمام دار و ندارش  با هر که دوست می. نکرده ای

زن و بچه اش را نثار آن دوست می کرد و بارها هم ضربه خورد مثل کارهای 

شکراهللا و زنش در رمادی، ولی اين رويه يعنی خوبی کردن های بی مورد و 

  .انتظار جواب گرفتن از آنها را ترک نمی کرد

يب و عقب در يک کشور اروپايی و دارای آزادی های الزم، رفتار بسيار عجاو 

دستم را به هنگام . هميشه مواظبم بود که يقه ام باز نباشد .افتاده ای با من داشت

می . صحبت کردن زياد باال و پايين نکنم چون باعث نمايان شدن زير بغل می شد

با کسی حرف نزنم و . بايست لباسی نپوشم که لباس زير کمی نما داشته باشد

. م جريان را مو به مو برايش توضيح دهمنخندم و اگر با يک مردی می خنديد

نمی توانستم بطور مجزا و فردی با زنی دوست شوم و می بايست هميشه دوست 

وقتی که به برادرم . خانوادگی داشته باشيم و او هميشه اين امر را کنترل می کرد

و يا به خانواده ام تلفن می کردم حتمًا می بايست حضور داشته باشد و گرنه می 
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بنابراين مجبور بودم به هنگام تلفن کردن . تو پشت سر من حرف می زنیگفت 

  .منتظر حضورش باشم

روی صورت بچه دومم يک غده . حتی در مسائل پزشکی دخالت بيجا می کرد

هم صورتش را زشت جلوه می داد و هم دردناک بود و هم خطر . در آمده بود

م بزرگی روی چهره اش  اگر بعدًا جراحی می شد اثر زخ.بزرگ شدن می رفت

ولی او . ، بنابراين تصميم گرفته بودم که همان موقع جراحی شودشدنمايان می 

ن مرا ديد مصمم بودوقتی تا اينکه . اشکالی ندارد و مانع می شد: مدام می گفت

 ديد دکتر جراح هم با من موافق است، بچه را پيش دکتر برديم و هنگاميکه

  .يه مخارج آن را بيمه پرداخت می کردجالب اينکه کل. جراحی کرديم

زمانی که ما در عراق بوديم . دوست داشت دربست در اختيار خانواده اش باشد

وقتی که ما به سوئيس آمديم بعد از چند ماه او بچه دار . برادرش ازدواج کرده بود

قرض کرده بود، هم شده بود ولی با اصرار از ما پول ازدواجش را که قبًال 

 و خانواده او مرتب برای برادرها. فرستاديم ما نيز پول زيادی برايش .خواستمي

چند مورد که قبًال به . اش از پول چندرغازی که دريافت می کرديم، می فرستاد

مقدار بسيار کمی به پدرم کمک کرده بودم، رسيد آن را نگه داشته بود، وقتی که 

دهی و گرنه به صليب می من گفتم ديگر حق نداری پول ما را به خانواده ات ب

 نشان  سرخگويم، مرا تهديد کرد که آن چند رسيد را که از من دارد به صليب

  .خواهد داد ومن هم با مهارتی اين رسيد ها را از او گرفتم و پاره اش کردم

 رسيدن من وجود آخرين بچه ام به دليل به بن بست. بدنيا آمد،پويانبچه ديگرم، 

  .ه بودم که اين شرايط را تحمل کنم قرار گذاشتو با خودبرای جدايی و طالق بود 

 روز بروز به ،ها ديدم که اين آدم هيچگونه تغييری نمی کرد که هيچولی بعد

رم برخورد  بدتر شده و با بهنام و بعضی اوقات با بچه های ديگهملحاظ روانی 

ا د و رفتار خشونت آميز رو و مرتب آبجو می خورفيزيکی شديد تری می کرد

  .می داشت
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. برای جشنی رفته بوديم آنقدر مشروب خورد تا حالش بهم خوردکه حتی وقتی 

در يک مورد آن، من در تمام طول اين جشن پيش يک پسر افغانی که دوست 

خانوادگی ما بود نشستم و سه بچه را کنترل کردم و او در تمام اين مدت در 

ی آن روز کارش به بيمارستان دافر. توالت نشسته بود و نمی توانست خارج بشود

  .کشيد و اين کار را باز هم بعدها تکرار کرد

ما را دعوت  مدرسه اشزمانی که بهنام دوم آمادگی بود به هنگام پايان سال ، 

هميشه گوشه ای می نشيند، با . به ما گفتند که بچه شما حالت طبيعی ندارد. کرد

بازی و کارهای دستجمعی  تنهايی بازی می کند و وارد ،خودش حرف می زند

هرگز نقاشی نمی کند و رنگ آميزی بلد نيست، نمی تواند موضوعی . نمی شود

بنابراين ما می خواهيم که او . را توضيح دهد و بسيار گوشه گير و منزوی است

و يک سال ديگر دوم آمادگی را در مدرسه ديگر ادامه  به کالس اول ابتدايی نرود

البته بعدها که ديدم اينطور (  اش هيچ آسيبی نمی رساند اين يکسال به آينده. دهد

  ).نبود همين يک سال تاثير بسزايی در سرنوشت و آينده اش گذاشت 

بهتر است که او را هفته ای يک بار پيش روانشناس مدرسه : همچنين گفتند

بفرستيد و يک بار نيز همراه با يک معلمی که بچه های اينجوری را به استخر 

وقتی اين حرفها را . تا شايد در جمع باشد و چيزی ياد بگيردهمراه شود می برد 

من می دانستم مسبب تمام اين بدبختيهای من و .  شنيدم مثل پتکی بود بر سرم

چاره ای نبود با اينکه دچار شوک شده . بچه، رفتار وحشيانه شوهرم می باشد

 هم بخاطر اين ناراحتی خود من.  نداشتملی با اين حال چاره ای جز پذيرشبودم و

  .ها وضع خوبی نداشتم و دچار افسردگی و فراموشی شده بودم

  :در سال بعد يک بار ، معلمش که يک خانم خوب ومهربانی بود به من گفت

چرا وقتی که با بچه ات حتی با مهربانی صحبت می کنم او خودش را جمع و 

نکه پدرش مرتب او را برای اي: جور می کند و از ترس عقب عقب می رود؟ گفتم

کتک می زند و سرش بی محابا فرياد می کشد بنابراين همين رفتار را در خانه 
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اگر واقعًا . هيچکس حق ندارد با بچه اينگونه رفتار کند: گفت. با پدرش نيز دارد

می بينی که رفتار خشن پدرش سيستماتيک است يا به صليب سرخ و يا به 

  .و من هم گفتم سعی می کنم.  کنروانشناس و يا به پليس مراجعه

 Michele( متأسفانه مسئول گروه روانشناس مدرسه خانم ميشل دوالواال 

Delavallaz  ( من وقتهر .  زنی بود مرد دوست،که بهنام پيش آنها می رفت 

گفتم، او هميشه طرف شوهرم را که مدام بر عليه بهنام حرف مي را به او مشکلم

پدر بايد : دلش را بدست آورده بود، می گرفت و می گفتمی زد و با اطوار زنانه 

بچه معصومم را به آنها داده بودم که !. رئيس بودن خودش را به بچه نشان دهد

مرهمی روی زخمش باشند، با اينگونه طرفداری از پدرش، بر زخمش نمک می 

  .پاشيدند

انی در برن وقتی که بهنام هشت ساله و دوم ابتدايی بود، پيش وکيل مشورتی اير

)Bern  ( رفتم و از او خواستم بيايد و کمی با شوهرم صحبت کند تا شايد دست از

  .سر بچه ها خصوصًا بهنام بردارد

سوئيسی اش به خانه ما آمدند، شوهرم با ) معاون ( وقتی که وکيل همراه دستيار 

ه يک تعظيم جانانه و با خنده بسيار مصنوعی بطوری که آدم خيال می کرد که د

  .سال است با اين آقا آشنايی دارد، با آنها دست داد و احوالپرسی کرد

بعد پيش آنها شروع کرد به بهنام پسرم، پسرم گفتن و او را بوسيدن، بطوری که 

آقای وکيل ومعاونش که يک خانم سوئيسی بود . بچه با تعجب نگاهش می کرد

ه به اينجا آمده بودند، گول ظاهر او را خوردند و فراموش کرده بودند که برای چ

  .حرفهای شوهرم در آنها تاثير گذاشت و بر من خرده می گرفتند

من بچه را نمی زنم بلکه اين خودش هم بچه را می زند و هم سرش : شوهرم گفت

فيلم های وحشتناک به بچه نشان می دهد و می گويد که در راه . داد می کشد

 کند، سوار نشو و فرياد کن و از مدرسه ، اگر کسی خواست تو را سوار ماشينش

بخاطر همين ما بحث . بچه را با گفتن اين مسائل می ترساند. مردم کمک بخواه
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ولی وقتی . هر چه من گفتم او دروغ می گويد وکيل باورش نمی شد. مان می شود

اگر من بچه را می زدم چرا تا حاال به کسی شکايت نکرده است؟ : که من گفتم

 و اين کار من نبايستی مورد اعتراض او باشد؟ ولی در مگر او پدرش نيست

عوض من به خود شما، به معلم مدرسه، به صليب، و به روانشناس و به همه 

گفتم و شکايتش را کردم، تازه، مثل اينکه شما يادتان رفته برای چه به اينجا 

است اين خانم ر: وکيل با شنيدن اين حرفهای من رو کرد به شوهرم و گفت. آمديد

چون بچه به هر دليلی حتی اگر تلويزيون را . می گويد شما نبايد بچه را بزنيد

شکست يا خانه ات را به آتش کشيد، تو او را بزنی و مخصوصًا شکستگی داشته 

باشد حتی همسايه به پليس اطالع دهد، تو زندانی خواهی شد، چون می گويند تو 

با گفتن اين حرف های وکيل، . تچکار کردی که بچه دست به اين کارها زده اس

  . شوهرم کمی از شانتاژبازيهايش کوتاه آمد و ساکت شد

الزم به ذکر است وقتی که به ِبرن رفته بودم، همين آقای وکيل از من مصرانه 

البته چند سالی پس از جدايی، يکبار که برای . خواسته بود که از او طالق بگيرم

ی داشتم، از من بخاطر جانبداری از شوهرم کار ضروری با آقای وکيل تماس تلفن

  .در خانه ام عذرخواهی کرد

حاال اين وسائل هر . شوهرم يک رفتار بد ديگر داشت که پرت کردن وسائل بود

مثًال من نمی توانستم دمپايی روفرشی ام را در بياورم، . چه می خواست باشد

اين کار را مکررًا هميشه خم می شد دمپايی را برای بچه ها پرت می کرد آنقدر

تکرار کرد تا اينکه من از پوشيدن آن صرفنظر کردم و از عادت افتادم و تا حاال 

 می کرد دستگاه چيزهای ديگری که مرتب پرت. نيز دمپايی روفرشی نمی پوشم

حتی تلفن و وسائل سنگين مثل صندلی و . بط و غيره بودکنترل تلويزيون، ض

. ی که می خواست پرت می کرد و می شکستاسباب بازی بچه ها را به هر طرف

متاسفانه هر سه تا بچه اين عادت را پيدا کرده بودند و مرتب اسباب بازی به 

طرف همديگر پرت می کردند و سرشان هميشه زخمی بود و من بيچاره شده 
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نمی توانستم اين عادت را از چهار نفر بگيرم و هيچ کنترلی به عنوان مادر . بودم

  .هايم نداشتم، پاک روحيه ام را باخته بودمبر روی بچه 

، همشهری ام در عبداللهی) معصومه (  که به ياد حرف فاطمه و حاال بود

تو را ذله خواهد کرد آنها بربری هستند، تو :  می گفتمی افتادم کهسازمان ، 

  ....حريفش نخواهی شد 

ونی شده يک روز که آنچنان بهنام را زده بود صورت و گوشش کبود و سرش خ

در سازمان مجاهدين به من گفته بودند که تو از طايفه وحشی و بربری : بود، گفتم

من هم به اين نتيجه رسيدم که آنها راست می . هستی، مثل اينکه راست گفته بودند

با گفتن اين حرفم او مثل ديوانه . تو بربری  و همچنين مريض احوال هستی. گفتند

ولی . يگر هيچوقت اين حرف را تکرار نکردمها عربده می کشيد، ولی من د

  :چهار سال بعد در دادگاه که چيزی برای گفتن نداشت گفت

زنم به من احترام نمی گذارد، بمن می گويد بربری، يعنی به اجداد من توهين می 

زنی : قاضی گفت.  نه:آيا می خواهی طالقش بدهی؟ گفت : قاضی به او گفت. کند

  نژادت توهين ميکند چه به دردت می خورد؟، به تو و که به قول تو

شوهرم با توجه به اينکه قاضی سه بار حرفش را تکرار کرده بود، با اين وجود 

خودش را به نفهمی زد يعنی اينکه من اين قسمت فرانسه را نمی فهمم و هيچ 

  .جوابی به سؤال قاضی نمی داد

 )  Moix( واکس مسئول صليب خانم م. خالصه، جريان را به صليب سرخ گفتم

اگر شوهرت بچه ها را کتک می زند و فحاشی می کند و وسائل خانه را : گفت

می شکند و اين همه ناراحتی و بی حرمتی به تو می کند، می خواهم بدانم چرا با 

: گفت. آخر بچه ها کوچک هستند: گفتم. او زندگی می کنی؟ خوب، طالق بگير

  .ا که ما می کشيمخرجت ر. مثل بقيه، بچه ها را نگهدار

پس از چندی از خانم مواکس خواستم که وکيلی به من معرفی کند تا مسئله طالق 

  .راپيگيری کنم
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آيا تو چيزی برای دادگاه داری که ثابت کند که او بچه ها را : خانم مواکس گفت

 حرفت را باور کند چون مشکل خواهد بود که قاضی: گفت. نه: گفتم می زند؟

 Laurant(وکيل من هم آقای لوران اشميت . به او تهمت می زنید تو فکر می کن

Schmidt  ( هم همين  حرف را زده بود.  

ولی وکيل گفته بود که چه برای دادگاه ثابت شود او بچه را می زند يا ثابت نشود 

  .بهرحال بچه ها با مادر می باشند و او بايد خانه را ترک کند

 او تا ساعتهای زيادی  به او گفتم،ادگاه رااز د تقاضای طالق درخواستشبی که 

از شب گذشته، مانع خوابيدن بچه ها شد و به تذکرات من توجه نمی کرد تا اينکه 

وقتی که پليس آمد او سريع به دستشويی رفت و . مجبور شدم به پليس تلفن کردم

ا مخفی شد و بعد از مدتی از توالت بيرون آمد و گفت که ما بر سر وسائل خانه ب

بچه ها را : پليس به او گفت. به پليس گفتم که او دروغ می گويد!. هم مشکل داريم

راحت بگذار چون بعدًا برايشان مشکالت روحی بوجود خواهد آمد و تو هم تا 

هنگام دادگاه و حکم قاضی آرام باش، ولی چون اين خانم تقاضای طالق کرده 

  .نهايتًا تو اينجا را ترک خواهی کرد

  .اتفاقی افتاد که مسئله دادگاه مرا آسانتر کردروزی يک 

 با يک خانواده ايرانی که در شهر زوريخ ساکن بودند، تقريبًا دوست شده بوديم،

ولی مدتی بود که ديگر تمايلی برای رفت و آمد با ما را نداشتند ولی شوهرم طبق 

اشت و عادتش که به همه آويزان می شود، اصرار بر ادامه اين رفت و آمد را د

شوهرم مرتب يا آنها را دعوت می کرد و يا می . به حرفهای من توجه نمی کرد

. گفت که می خواهد پيش آنها برود ولی هر بار آنها با يک بهانه ای رد می کردند

يک بار تلفنی با خانم . که راحتشان بگذار ولی ول کن نبود: هر چه من می گفتم

ولی و کمی سياسی و خانوادگی رد و آن خانواده صحبت کردم که چند حرف معم

  .بدل شد
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وقتی که شوهرم به خانه آمد برايش تعريف کردم ولی او مثل مار زخمی به 

هر چی او گفت می بايست تو عذرخواهی می : خودش می پيچيد و می گفت

حرف نادرست : گفتم. کردی، چون من می خواهم با آنها رفت و آمدم را حفظ کنم

رخواهی اش را من بکنم؟ و در ضمن آنها نمی خواهند با تو را آنها می زنند، عذ

  .رفت و آمد کنند تو بيخود تالش می کنی

بالفاصله به منزل آنها تلفن کرد و شروع کرد با آن خانم صحبت کردن و از 

من . وقتی که کارش تمام شد شروع کرد به غر زدن. موضع پايين برخورد کردن

 بچه در وان حمام مشغول بازی بودند، خودم را دراينموقع هر سه تا. چيزی نگفتم

چندين آبجو را پشت سرهم خورد و همچنان غر می زد و . سرگرم آنها کردم

بعد رفت آشپزخانه چند شيشه آبجو را به زمين . همچنان با سکوت من مواجه شد

بعد يک شيشه . ديد که من چيزی نمی گويم، همه را جمع کرد. زد و خورد کرد

را باز کرد وقتی که دم درب آشپزخانه بود و من در حال رفتن به آبجو ديگر 

حمام برای رسيدگی به بچه ها بودم، شيشه آبجو را که پر بود به طرفم پرت کرد 

و صدای انفجار مهيبی بلند شد، من رفتم به حمام و درش را بستم و او آمد درب 

خواهی :  فقط گفتمرا باز کرد و مرا به باد فحش های رکيک و ناموسی گرفت من

  .ديد، شاهنامه آخرش خوش است

آبجو به تمام سالن، حتی سقف پاشيده شده . بعد بچه ها را شستم و لباس پوشاندم

بود تمام چيزهايی مثل درها و مبل و غيره را که می توانستم تميز کردم ، و ديدم 

 که بسته صدای انفجار بخاطر مسئله ای بوده و آن اينکه شيشه آبجو به درب اتاق

بود، خورده بود يعنی اين شيشه از باالی سرم رد شده بود و به درب اتاق اصابت 

کرد و درب چوبی بسيار محکم را سوراخ کرد، يعنی اگر به سرم می خورد آنرا 

 .می شکست و اگر به چشمم اصابت می کرد کور می شدم

کس رفتم و پيش خانم موا. به صليب سرخ تلفن کردم و يک قرار مالقات گرفتم

گفته بوديد که دادگاه نياز به شاهد دارد از شما : جريان را توضيح دادم و گفتم
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فردا می آيم ولی به : گفت. ميخواهم که بياييد درب را نگاه کنيد و شاهد من باشيد

سپس به وکيلم . آمد و نگاه کرد. شوهرت نگو که من به چه دليل به آنجا می آيم

  .کس سؤال کرد و تاييديه گرفت و به دادگاه گزارش دادگفتم و وکيلم از خانم موا

اين استان، سعی می سرخ البته تا اينجا که خانم مواکس به عنوان مسئول صليب 

کرد طرف حق را بگيرد و از من و بچه ها رفع تجاوز کند ولی بعد از جدايی 

اين امر سرخ شوهرم شروع کرده بود به کارکردن در بيرون و برای صليب 

ی مهم بود بنابراين بخاطر اينکه شوهرم را راضی نگه دارد که همچنان به خيل

کارکردن دلگرم باشد، هر چه که شوهرم بر عليه من می گفت او قبول می کرد و 

تا اينکه حتی در برخورد با اداره حمايت از کودکان بر عليه من شهادت داد که 

  :فرستاد و به من گفت کهالبته وکيلم يک نامه اعتراضی نوشت و برای دادگاه 

اداره حمايت از کودکان حرف فقط يک نفر را مورد بررسی قرار نمی دهد بلکه 

  .دارد که بعد ها ديدم وکيلم راست می گفتبه مجموعه گفتار تمام افراد توجه 

در دادگاه شوهرم دروغ های زيادی را به هم بافت و حتی کتابهايی که يک خانم 

رده بود و به زبان فارسی بود يا حتی کتاب انجيل را موسيونر مسيحی برايم آو

) فرقه ( نيز به دادگاه آورد و می خواست بگويد که من بچه ها را وارد سکت 

 دنبال می کرد و به او مجال مذهبی می خواهم بکنم که قاضی حرف خودش را

  .اين کار را نداد

 ها را می زند و او خودش بچه. که زنم همه چيز را دروغ می گويد: شوهرم گفت

  .حتی فحاشی هم می کند و اال آخر

آيا آن هم دروغ است که شيشه آبجو را به طرفش پرت کردی و : قاضی گفت

شيشه از باالی سرش گذشت و به درب اتاق خورد و آن را شکست؟ در اينجا که 

او تعجب کرده بود، چون اصًال نمی دانست و حدس نمی زد که آن را به دادگاه 

نم، غافلگير شد و بار ديگر خودش را به نفهمی زد و چيزی نمی گفت گزارش ک

 بنابراين قاضی. و قاضی چند بار اين حرف را تکرار کرد ولی او جوابی نداد
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دو هفته وقت داری برای خودت آپارتمان پيدا کنی و بچه ها پيش : حکم کرد که

  .مادرشان در خانه ماندگار خواهند شد

چ صحبتی نمی کرديم و فقط وقتی که برای تحويل گيری به مدت يکسال با هم هي

در . بچه ها می آمد در مورد مسائلشان يا توضيح می دادم يا در جايی می نوشتم

. اين يکسال هر نوع آزار و شانتاژ بر عليه من می خواست و می توانست درآورد

ه آنها ياد می گاهی اوقات به بچه ها ياد می داد که به من دشنام بدهند ، گاهی نيز ب

و وکيلش مراجعه می کرد و سرخ همچنين به صليب . داد که حرفم را گوش ندهند

 او. زنم نمی تواند بچه ها را نگه دارد، بچه ها در خيابان ول هستند: می گفت

دليل اينکه می خواست بچه ها . اصرار داشت که از بچه ها خودش نگهداری کند

ستانش و خانواده اش خجالت می کشيد از را بگيرد بخاطر اين بود که پيش دو

چون در ايران زنها را از خانه . اينکه او مرد است و از خانه بيرون رفته است

بيرون می فرستند بخاطر همين تالش می کرد برای بعد از طالق گرفتن پيش 

  .بچه ها بيايد و من از خانه بيرون بروم

  .بهرحال ، يک سال از اين ماجرا گذشت

وزها بود يک روز وقتی که با پسر کوچکم که آن موقع دوساله و نيمه در همين ر

بود بيرون رفته بودم، خانمی جلو آمد و شروع به نوازش پويان کرد و اين آشنايی 

 Michele( اين خانم که اسمش ميشل برازوال . منجر به دوستی بين ما شد

Brazzola ( می باشداست، از طرف مادر فرانسوی و از طرف پدر سوئيسی  .

شوهرش قاضی است و يک پسر وکيل دارد و دو فرزند ديگر در جاهای ديگر 

  .مشغول کارهستند

در همين ايام شوهرم از من خواست که برای دادگاه  نامه بنويسم که او حاضر به 

دليلش .البته من دليلش را نمی دانستم ولی برای من مهم نبود که بدانم. طالق است

اينکه برادرش تلفنی به او گفته بود زنت که طالق می خواهد، را بعدها فهميدم و 

  .، به عقدت در می آورمساله است ٢٠طالقش بده من خواهر زن خودم را که 
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چند ماه ديگر، بعد از . از ميشل خواستم نامه ای از طرف من برای دادگاه بنويسد

  .يک جلسه ديگر دادگاه، باالخره طالق گرفتيم

بمن گفت که تو فرانسه را خوب بلد نيستی، روزهايی که در همين زمان ميشل 

بچه ها پيش پدرشان می روند بيا پيش من، به تو مجانی زبان فرانسه را می 

  .آموزم و من هم قبول کردم

(  ايالت عطوفت و نوعدوستی، مخصوصًا در ايندر اين بيابان برهوت خالی از 

 يک دوست صميمی برای مردمانش سرد و کم جوش هستند، داشتنکه ) استان 

  . مثل قطره آبی در شوره زار است،نصيحت کردن و آرامش دادنو کمک 

ون ميشل کسی بود که نقش خودش را به عنوان يک دوست، بعضی اوقات همچ

دراينجا اگر کسی پيدا شود که آدم را .  و می کندمادر، و همفکر بخوبی بازی کرد

 رسيده باشد چون مردمان اينجا درک کند مثل اين است که جواهری بدست آدم

. زندگی تمام افراد پناهنده را با زندگی خودشان می سنجند و قضاوت می کنند

ولی ميشل درکم می کند و مرا با مسائل پيچيده مردمانش و فرهنگش تقريبًا 

  .توانست آشنا کند

روزی با يک دوست سوئيسی که يک خانم مسيونر مسيحی بود درمورد مسائل 

که شوهرش کارهای بدتر از شوهر : او گفت. يره صحبت می کرديمطالق و غ

برای اينکه شوهرش او را تهديد .  ولی او نمی توانسته طالق بگيردمن می کرده

اگر تهديد کردنش را به دادگاه می گفتی : گفتم. به کشتن بچه هايش می کرده است

د می خواهد که من نه، برای اينکه دادگاه شاه: آيا می توانستی کاری کنی؟ گفت 

  .نمی توانستم ثابت کنم

با توجه به اينکه اينگونه افراد تهديد را پيش افراد ديگر نمی کنند بلکه در خانه 

دور از چشم ديگران می کنند و اينکه چگونه دادگاه در اينگونه موارد کاری نمی 

م و اينکه کند، اين مسائل را سالها بعد در برخورد با دادگاه و قضاوت اينجا فهميد
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افکار مرد ساالری آنها اجازه نمی دهد که در مورد مردها چنين سؤظنی بکنند و 

  .اينگونه کارها را پی گيری نمايند

که در سنين باال توانسته بود از شوهر قاضی خودش جدا به يکی از دوستانم 

شوهرم خودش قاضی بود و : تو چرا از همان اول جدا نشدی؟ گفت: شود، گفتم

، مرا تهديد می کرد که اگر جدا شوم بچه ها را از من خواهد !قدرتدارای 

از آنجاييکه او صالحيت نگهداری بچه ها را نداشت، و خودش نيز قاضی . گرفت

بود و قضات به حرف او توجه بيشتر داشتند نه به حرف من، خود بخود من 

آنوقت از او بنابراين صبر کردم تا وقتی که بچه ها بزرگ شدند . بازنده می شدم

شرايط زندگی تبعيض آميز نيز برای زنان در اين گوشه دنيا همچون  .جدا شدم

  !.شرايط اسفناک بر زندگی زنان در کشورهای جهان سوم ديدنی بنظر می رسد

پس از چندی شوهرم شروع کرد به من تلفن کردن و روی خوش نشان دادن، در 

ه حالت مريد و مرادی داشت و  مسن ايرانی نيز دوست بود کمردضمن او با يک 

کم کم شروع کرد دوباره  در زندگی من رخنه کردن و آرام آرام و پله پله . دارد

من هم با خودم گفتم حاال که او جنگيدن را کنار گذاشته من چرا . به طرف من آمد

ادامه دهم؟ بچه ها در اين وسط وقتی ديدند که بين ما آشتی شده بسيار خوشحال 

 بهنام چندين بار از من خواست که پدرش را دوباره به خانه بياورم شدند و حتی

درست است که او بابای شماست ولی ما  ولی من هر چه می گفتم که نمی شود،

   ساله ام چه می توانست بفهمد؟ده، يازدهاز هم جدا شديم بچه 

يک روز شوهرم به من گفت که می خواهد با يک دختر جوان بنام سليمه که از 

 من .او می گفت که وی در ايران اقامت دارد. تگانش می باشد، ازدواج کندبس

ولی دختر . از نظر من هيچ اشکالی ندارد، ما از هم جدا شديم، مبارکت باشد: گفتم

جوان شوهر جوان می خواهد و به نظر من او مناسب تو نيست، بهتر است با 

د و وقتی که زنش با بهر حال او ازدواج کر. همسن و سال خودت ازدواج کنی

از مشهد به ترکيه رسيد، پليس ترکيه او را که ) شوهر خواهر سليمه ( برادرش 
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در . ويزا نداشت دستگير و زندانی کرد و دامادش را که ويزا داشت آزاد گذاشت

سوئيس يک نفر قاچاقچی که يک کرد ايرانی بود و در همين شهر سکونت دارد، 

  .کرد بود و برای آوردن زنش هيچ کاری نمیپولهای شوهرم را باال کشيده 

از من پول به يک روز شوهرم، البته بايد بگويم شوهر سابقم، به خانه ام آمد و 

 .عنوان قرض برای گرفتن وکيل جهت آزادی زنش از زندان درخواست کرد

. برای نگهداری بچه ها بدون ماشين کالفه شدم و ناراحتی جسمی نيز دارم: گفتم

البته بعد از طالق، چون قبل از آن ( مقدار پوليکه پس انداز کرده ام ا بمی خواهم 

  . ، گواهينامه رانندگی بگيرم)پولی نداشتم

: گفتم.  محض اينکه زنم اينجا بيايد به تو پس بدهم قول می دهم به:او گفت

ولی برای .  اين پول را دادم و زنش آزاد شدمن. بشرطی که سندی را امضا کنی

می خواهم : گفت. يد ويزا پول الزم داشت که هيچی در بساطش نبودخرجی و تمد

يک پاسپورت و . می خواهم با پاسپورت تو ويزا بگيرم. او را به سوئيس بياورم

 بده و به سفارت ترکيه در ژنو بروم و وقتی که ويزا قطعه عکست را به من

 به سوئيس می گرفتم به تنهايی بدون تو به ترکيه می روم و با ويزای تو او را

اگر : گفت. خواهشًا مرا در اينگونه کارهای غيرقانونی دخالت نده: گفتم. آورم

 بهرحال يک قطعه !متوجه شدند می گويم پاسپورت زنم را در خانه اش دزديدم

ولی سفارت ترکيه به او مشکوک شد و . عکسم به اضافه پاسپورتم را به او دادم

بعد . ر تا ببينيم دليل رفتن او به ترکيه چيستهمسر سابقت را به اينجا بياو: گفت

 به هيچ وجه من : گفتم نهايتًا به اووقتی که به خانه ام آمد و جريان را گفت،

زندگيم را بخاطر آوردن زنت به خطر نمی اندازم که بعدًا وضعيت بچه ها در 

  .نبودن من بهم بخورد و من در کارهای قاچاق انسان شرکت نخواهم کرد

آن زنش حدود پانزده ماه در آنجا ماندگار شد و او دو بار توانست برای بعد از 

کارهای قانونی اش به ترکيه برود و در اين پانزده ماه مرتب از من پول قرض 



  205

می کرد و حتی وقتی که خودش در ترکيه بود به من زنگ زد و گفت که پول 

  .و از من درخواست پول کرد و منهم برايش فرستادم! ندارم

انی که قرار بود زنش بليط هواپيما به سوئيس را بگيرد، پول نداشت و از من زم

گرفت و در اين مدت تمام پس اندازم را دربست به او داده بودم و برای يادگيری 

  .رانندگی که قبًال ثبت نام کرده بودم، چيزی در بساط نداشتم

کرده بود و قصد البته قبل از آمدن به سوئيس، در ترکيه با زنش اختالف پيدا 

حتی در سوئيس نمی خواست او را وارد خانه اش کند !. طالق دادنش را داشت

وارد کاخ خيالی خود ! که با وساطت دوست ايرانی اش، باالخره خانم پرنسس

بيست روز بعدش زنش خودش را می . البته من اين جريانات را بعدًا فهميدم. شد

ت کند که شوهرش مانع شد که هر سه تا خواست از بالکن طبقه پنجم به پايين پر

بچه من در آنجا حاضر بودند و همچنين از خانه قهر کرد و پيش يک دوست 

افغانی رفت، بعد دوباره آشتی اش دادند و يک بار نيز خودش را از ماشين 

شوهرش که در حال حرکت بود، به بيرون پرت کرد و زخمی شد و چند روز در 

  .بيمارستان بستری گرديد

جالب اينکه شوهرش به من تلفن کرد و گفت که به پليس گفته ام که چون زنم به 

همسر سابقم حسادت دارد خودش را از ماشين پرت کرده و با پررويی از من 

خواست که اگر پليس مراجعه کرد حرفش را تاييد کنم که من اعتراض کردم و 

 ماجرا کشيدی و گفتم که  را به اين بی اطالع هستم چرا پايمگفتم من که از جريان

  .به پليس ماجرای زندگی شما را مو به مو شرح خواهم داد

در اين حال و احوال، زنش مرتب مرا به باد فحش و ناسزا می گرفت و فکر می 

کرد اگر بدينوسيله بين من و شوهرش کدورت بوجود بيايد می تواند کم کم مانع 

  .ورود بچه ها به خانه شان بشود

ديدم تمام خوبی های من بی پاداش مانده، درخواست طلبهايم را کردم وقتی که من 

  !تو در اين مملکت نمی توانی حتی يک فرانکش را بگيری: ولی شوهرم گفت
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باالخره صليب . و اداره حمايت از کودکان، مراجعه کردمسرخ به وکيل و صليب 

ن او از  بپردازی چوتو مجبور هستی قرضش را: سرخ با او حرف زد و گفت که

اعتراض  شديدًا به من  سرخالبته در اين مورد وکيلم و مسئول صليب.تو سند دارد

  .کردند که چرا تمام پس اندازم را صرف رفع و رجوع مشکالت او کرده ام

بعدها فهميدم تمام خوشرفتاريهای گذشته اش با من با همکاری و همفکری  

دن زنش به سوئيس، دوست ايرانی اش، برای گرفتن پس اندازم جهت آور

طراحی شده بود و از اين طريق می خواست بعد از رسيدن به هدفش مقدار پولی 

  .که برای کار مهمی پس انداز کرده بودم، باال بکشد

ولی چون ديد که تمام نقشه هايش، نقش برآب شده، به هنگام مالقات، بچه ها را 

  .خصوصًا بهنام را مورد ضرب و شتم و آزار قرار می داد

يک روز شوهرم که بچه ها را برای تحويل دهی آورده بود با عصبانيت و بدون 

اجازه وارد آپارتمانم شد و بهنام را که در آن موقع سيزده ساله بود کتک زد و 

وقتی که اعتراض کردم مرا نيز مورد فحاشی و بی . مورد فحاشی قرار داد

 که او اصوًال وقتی. حرمتی قرار داد در حاليکه زنش هم دم درب حضور داشت

مجبور شد قرضش را بپردازد، عصبانی شد و هميشه زنش را برای خراب 

  .کردن روحيه من همراه خودش به ساختمان ما می آورد

 گفتند بخاطر يک اسباب بازی وقتی که دليل عصبانيت او را از بچه ها جويا شدم

  است، درکوچک و بی ارزش بوده که فکر می کرده که بهنام آن را شکسته

من هم . و سالم بوده استبود صورتيکه اسباب بازی در دست پسر کوچکم پويان 

  .به پليس مراجعه کرده و به دادگاه شکايت کردم

طی گزارشی که پليس از من و بهنام تهيه کرد جريان را توضيح داديم و بهنام در 

 می شود آن گزارش به پليس گفته بود که پدرش هميشه بدون هيچ دليلی عصبانی

 قصد: و سرش داد می کشد و در هر ديدار او را کتک می زند و همچنين گفت



  207

شکستن اسباب بازی برادر کوچکترش را نداشته بلکه می خواسته با او شوخی و 

  .بازی کند

شوهرم را بخاطر  ) Yevs Cotaghaud" ( ايو ُکتنيو"قاضی جزائی دادگاه آقای 

  . فحاشی، به زندان و جريمه محکوم کردتجاوز به حريم خانه، کتک زدن بچه و

البته بايد بگويم که دادگاهی در کار نبوده بلکه قاضی غيابًا بر اثر گزارش پليس 

  . اين حکم را صادر کرد

بدون دادگاه  که قضايی اينجا اين استبنظر من يکی از اشکاالت در قوانين 

ه گزارش پليس حضور متهم و بدون گوش کردن به سخنان شهود، فقط با توجه ب

  .نديدمهئيت منصفه من همچنين در دادگاه اينجا . حکم صادر می کنند

" بخش " کار به دادگاه . براساس اين موضوع شوهرم به اين حکم اعتراض کرد

  ) . Yevs Tabin(رسيد به سرپرستی قاضی ايو تابن 

 جلسه ، يک جلسه ديگر، با قاضی کتنيو داشتيم که در آنقبل از جلسه دادگاه بخش

 بچه، را از جمله کتک زدن ،شوهرم همه چيزهايی که پيش پليس انکار کرده بود

  .اقرار کرده بود

: حضور داشت، شوهرم گفت )  Tabin( در جلسه دادگاه بخش که قاضی تابن 

 فحش داده بود و به من نيز حرف های مبچه را زدم بخاطر اينکه به زن فعلی ا

به من گفت ! کردممی ه مادرش با اوصحبت  که در خانوقتی. زده استناجور 

به آپارتمان زن ! هوارد خانه اش شدم بخاطر اينکه طبق عادت هر هفت!. خفه شو

  . و به آنها فحش ندادمسابقم می رفتم 

گزارش پليس اگر به من به قاضی گفتم که در رابطه با بچه او دروغ می گويد 

اينکه . القات او را کتک می زند می بينيد که پسرم می گويد در هر م،توجه کنيد

طبق عادت وارد خانه ام شده درست نيست چون هر موقع که برای تنظيم وسائل 

گويد فحش نداده، کلماتی   اينکه می. بچه ها می آمد به او اجازه ورود می دادم

در ضمن اسباب . رکيک به زبان فارسی گفته که من ترجمه فرانسوی آن را نيافتم
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 را بهانه قرار داده و گفته که پسرم آن را شکسته دروغ می بچه کوچکمبازی 

  . اسباب بازی سالم است،گويد

آيا تو اين دعوا را راه نيانداختی بخاطر اينکه از او طلبکار بودی؟ : قاضی گفت

گفتم نه ، بخاطر اينکه دليلی ندارد وقتی که او پرداخت آن را از ماه قبل شروع 

يل کتک زدن بچه و فحاشی او نسبت به ما بی کرده است و همچنين من از دل

  .وکيلم نيز برای رد حرفهای شوهرم و وکيلش صحبت کرد. اطالع بودم

 صادر شد، اين که قاضی ايوتابن مرا متهم کرد که غيابیخالصه، در حکمی که 

طلبکار است اين دعوا را راه ناراحت و اين خانم بدليل اينکه از شوهر سابقش 

رش نيز بچه ای مهاجم، محرک و فحاش نسبت به پدر و زن پس. انداخته است

بنابراين پدر حق دارد . فعلی اش می باشد و اسباب بازی برادرش را شکسته است

 تنبيه کند و از اينکه وارد آپارتمان زن سابقش شده، اين تجاوز به حريم که بچه را

  .خانه محسوب نمی شود و چون هميشه طبق عادت وارد آن می شده است

جناب قاضی بدون در نظر گرفتن گزارش پليس و صحبت های بهنام و اعتراف 

شوهرم در دادگاه قبلی، حرفهای او و وکيلش را طوطی وار و مغرضانه تکرار 

  :بنابراين شوهرم را تبرئه کرد و گفت که. کرده است

می يعنی قربانی  )Victime(، ويکتيم اين ماجرا آقای فالنی يعنی شوهرمدر 

آنطور که وکيلم می گفت قاضی تابن از داشتن بچه محروم . و بی گناه استباشد 

بنابراين به سادگی دليل اين همه غيض و غرض نسبت به يک بچه سيزده . است

ساله را بدون در نظر گرفتن صحبت هايش می شود درک کرد و فهميد که آقای 

 به وکيلم لوران من .قاضی تابن تا چه اندازه از عقده نداشتن بچه رنج می برد

تلفن کردم و گفتم اين چه قضاوتی است که اين  )  Laurent Schmidt( اشميت 

اين قضاوت : ضمن گفتدر . آره: آدم کرده است؟ آيا او مريض است؟ گفت

ما می توانيم اين پرونده را به دادگاه استان ارجاع . عادالنه می باشدقاضی تابن نا

  .بدهيم
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 می در ضمنًا مريض بودم و به فيزيوتراپی می رفتم،  که من شديدهنگامدر اين 

 شوهردر اين شرايط سه تا بچه نيز رسيدگی کنم، کارها و مشکالت بايست به 

از طرفی ديگر، دست .  به زنش پر و بال می داد که هميشه مزاحمم شودسابقم

  . با تبرئه شدنش برای کتک زدن بچه و فحاشی باز شده بود سابقمشوهر

 برای کاری دم درب خانه ما آمده بود و طبق معمول زنش را نيز با  اويک روز

البته زنش با وجود اينکه چندين بار تقاضای طالق کرده بود، . آورده بودخودش 

با اين حال حامله هم شده بود و به خيال اينکه او حامله است اگر به من حمله کند 

درب ساختمان ما، به من ، در حضور بچه ام دم .من نمی توانم پاسخش را بدهم

  .که شديدًا مريض بودم حمله کرد و من هم تا آنجا که توانستم جوابش را دادم

بر عليه او نيز شکايت کردم و طبق معمول يک حکم غيابی آبکی ديگری نيز از 

 صادر شد به )  Yevs Cotaghaud( طرف قاضی دادگاه جزايی آقای ِايو ُکتنيو 

دگاه معلوم نيست که چه کسی شروع کننده دعوا می اين مضمون که چون برای دا

فحاشی و زد و خورد صورت ! باشد بنابراين بين دو تا زن بر سر هيچ و پوچ

  .گرفته بنابراين هر دو مساوی هستند و حکمی صادر نکرد

سپس به دادگاه تلفن . کپی پرونده را گرفتم و مطالعه کردم. من به دادگاه رفتم

آقای قاضی، شما چرا می گوييد که : گفتم.  صحبت کردمکردم و با قاضی کنتيو

 شروع کننده دعوا است؟ اول اينکه اين ، چه کسیبرای دادگاه مشخص نيست که 

. آن خانم است که به خانه من آمده نه اينکه من به خانه اش برای دعوا رفته باشم

 و دوم اينکه در اين پرونده خودش اعتراف کرده که شروع کننده دعوا است

شوهرش به عنوان شاهد نيز گفته که اولين بار زن فعلی اش شروع کرده، من هم 

همين را گفتم و گزارش پليس هم همين را می گويد، آيا می توانيد دليل موضع 

  گيری اين چنينی خودتان را برايم توضيح دهيد؟
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معذرت ! شما راست می گوييد، من اشتباه کردم: آقای قاضی با کمی مطالعه گفت

معذرت خواهی شما به چه دردم می خورد وقتی که پرونده ام : گفتم. می خواهم

   را خراب کرديد؟

آيا می توانيد دوباره يک جلسه ديگر راه بيندازيد و حکم جديد صادر کنيد که 

شما بايد به . من نمی توانم چنين کاری کنم: اشتباه شما را برطرف کند؟ گفت

به دادگاه بخش مراجعه کنم که قاضی تابن، : گفتم. دادگاه بخش مراجعه کنيد

او ضد زن . من قبًال قضاوت او را در مورد پرونده شوهرم ديدم قاضی اش باشد؟

بنابراين من ديگر نه به قضات و نه به قضاوت و نه به قوانين . و ضد بچه است

بنابراين همين جا اين قضيه را مسکوت گذاشته و ازش . اين ايالت اعتماد ندارم

قاضی چندين بار درخواستش را تکرار کرد و هر  .گذرم و ادامه نخواهم دادمی 

امه ای برای وکيلم نوشتم که با توجه به اعتراض به سپس ن. کردمبار من رد 

  .حکم دادگاه جزايی، اعالم ترک دعوا می کنم

 ما به دادگاه در همين شرايط که کارم هنوز با شوهر سابقم تمام نشده بود و کار

کشيده شده بود، و من مريضی ای که در سازمان دچارش شده ) استان  ( ايالت

بودم همچنان شديدتر با خودم حمل می کردم، مسئله جديدی پيش آمد و آن اينکه 

  .صليب از طرف سرويس سوسيال از من خواست که دنبال کار کردن بروم

گوششان هر چه من گفتم که شما بد موقعی از من درخواست کارکردن می کنيد، 

بدهکار نبود، و از طرفی چون برای رانندگی ثبت نام کرده بودم و نمی توانستم 

از سرخ صليب . می بايست پول زيادی برای اين کار بپردازمو آن را متوقف کنم 

 Luis( من از دکتر متخصص لوئی متوزو . من خواست که گواهی دکتر ببرم

Matoso  (درخواست گواهی کردم و دکتر نوشت که:   

  .بيماری مفصلی اين خانم مرتب و تکراری می باشد و تحت درمان من می باشد



نکرد و موافقت ) Hugo Heritier( مسئول سرويس سوسيال هوگو هريتيه 

گواهی پزشکی  ) Rey( دکتر . پزشکی ببرم دکتر خانواده گواهی خواست که از

  :بطور خالصه نوشت که . داد

  .دست نمی تواند کار کنداين خانم به دليل ناراحتی مهم 

  
 نکردند و همچنين به مطب دکتر با گرفتن اين گواهی پزشکی باز هم موافقت

 و از من خواستند که از  تلفن کرده و مزاحمش شدند سوسيالسرويسطرف از

از خانم دکتر فرانسواز من . گواهی پزشکی تهيه کنم! يک دکتر متخصص ديگر

 گواهی ديگر دريافت کردم که خالصه يک )  Dr. Francoise Pardon(پردن 

  : نوشته او چنين است

که اين خانم ناراحتی مفصلی دارد و همچنين چون از يک شوهر زورگو و 

متجاوز طالق گرفته و به لحاظ روحی جراحت برداشته است، و همچنين چون 
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در خانه برای بچه ها صد در صد کار می کند، برای نگهداری آنها دچار مشکل 

ا اين وضعيت روحی و بيماری، همچنين کار در خانه و نگهداری از بچه است، ب

  .ها نمی تواند بيرون هم کار کند

ولی باز هم سرويس سوسيال مشکل تراشی کرد و گفت اين ها چيزی را ثابت 

با توجه به اينکه . و برای ما ثابت نمی شود که تو واقعا مريض هستی!! نمی کند

  .هايم را با خود داشتممن عکس راديولوژی بيماری 

بخواهم که بنويسد چند  ) Rey( بنابراين مجبور شدم از دکتر خانوادگی دکتر ری 

در صد می توانم کار کنم و او بر اثر اصرار من که معلوم بود از جايی می 

  . در صد کار کند٣٠اين خانم می تواند : ترسد، باالخره نوشت که 

در غياب و بدون آگاهی من به دکتر مسئول سرويس سوسيال، هوگو هريتيه، 

Rey تلفن کرد و او را مجبور کرد که يک گواهی پزشکی ديگری غير از اين  

  .بنويسد و او اين کار را هم کرد

وقتی که من متوجه شدم، تلفنی با مسئول سرويس سوسيال صحبت کردم و گفتم 

در اين . ريدشما حق نداريد چنين شانتاژی را بر عليه من با دکتر من بکار بب

آقا شما مريض هستيد و : مورد خيلی صحبت کرديم و من با عصبانيت گفتم

  .دوست داريد مردم آزاری کنيد

  



  
 رفتم و به او اعتراض کردم و او را به همدستی با سرويس Reyپيش دکتر 

سوسيال بر عليه مريضش يادآوری کردم و وقتی که ديدم می خواهد به طرفداری 

 صحبت کند و مثل بقيه سوئيسی ها حسادتش را نسبت به از سرويس سوسيال

خارجی ها نشان بدهد، به او اجازه تمام کردن حرفش را ندادم و وسط حرفش بلند 

  .شدم و مطبش را ترک کردم و ديگر هم پيشش نرفتم
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کسی بگويد که اين يک جريان معمولی است که ممکن  با خواندن اين مسائل شايد

صدای . نيست! ولی بايد بدانيم که سوئيس مثل هر جا. يفتداست در هر جا اتفاق ب

اين گونه . طبل دمکراتيک بودن و آزاد بودن آن گوش فلک را کر کرده است

تم پيچيده و مافيايی مدرن و قانونی می باشد سبرخوردها نشان دهنده وجود يک سي

آنقدر . که حتی سرويس سوسيال می تواند دکترها را بترساند و به خدمت بگيرد

مسئول سرويس سوسيال به دکترهای مختلف من که گواهی پزشکی داده بودند 

که بعد از آن هر موقع من برای گرفتن گواهی پزشکی مراجعه  فشار آورده بود

  .می کردم آنها وحشت کرده و نمی دادند

در اين مدت سرويس سوسيال مقداری از حقوقم را قطع کرده بود و مرا با همه 

  .ی در مضيقه مالی قرار داده بودمشکالت زندگ

مسئول آن قسمتی که با من کار می کرد .  IPTمن به اداره کاريابی رفتم بنام 

خانم ِاِوکو مرتب با  ( Murielle Evequaz )خانمی بود به نام موريل ِاِوکو 

بعد از شش ماه .  نشست می گذاشت و من اعتراض می کردم صليب و سوسيال

 و با دسيسه مسئول پيدا کند يا بدستور سرويس سوسيالری که نتوانست برايم کا

و با ترتيب دادن بهانه های مختلفی، ) Hugo Heritier( آن هوگو هريتيه 

  .همکاری خود را با من قطع کرد

به اين جهت می گويم دسيسه مسئول سرويس سوسيال بخاطر اينکه سوسيال می 

و به ) تمام روز (  صد در صد خواست مرا به کاری وادار کند که به لحاظ کاری

می شد در صورتی که  تمام لحاظ حقوق پنجاه در صد می شد که به نفع سوسيال

اگر من خودم کاری پيدا می کردم  طبق گواهی پزشک سی در صد می شد که 

بنابراين حتی وقتی که قرار بود من جايی کار . سوسيال نفع زيادی از آن نمی برد

 دستور سوسيال با مسئول صليب سرخ بهکرده بود ولی کنم و مسئول آن موافقت 

آن صحبت کرد و وقتی که پيگيری کردم مسئول آن قسمت به من گفت که ديگر 
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در صورتی که فقط دو روز قبل به من گفته بود که می ! جای خالی وجود ندارد

  .توانی بيايی اشکال ندارد

لبته بايد بگويم حتی حقوقی وقتی که صليب مانع کار کردنم شد دوباره حقوقم را، ا

. که از طرف کارفرمای پدر بچه ها برايشان واريز می شد، را نيز کم کردند

وقتی که من اعتراض کردم و گفتم چرا حقوق بچه ها را کم می کنيد؟ گفتند قانون 

هم اکنون که اين سطور را می نويسم به اين نتيجه . چنين چيزی را حکم می کند

از اين به بعد نه اسم دکترهايم را به شما : کردم کهاعالم خ رسيدم و به صليب سر

 نه گواهی پزشکی می گيرم، و نه کار می کنم، هر چه دلتان می خواهد می گويم،

  .باالخره مردم آزاری هم حدی دارد و تحمل انسان نيز نامحدود نيست. بکنيد

ندم که به من در همين زمانها بود که در سايت های مجاهدين در اينترنت می خوا

می گفتند، مگر زندگی کردن در اروپا چقدر خرج دارد که تو به وزارت 

  ؟!اطالعات رژيم روی آوردی

از آنجايی که خود مجاهدين خلق هر وقت به لحاظ اقتصادی به مشکل بر می 

خورند به مزدوری به بيگانه روی می آورند مثل مزدوری صدام حسين و گرفتن 

د و اسلحه، برای پيش بردن اهداف صدام حسين بر عليه ميلياردها دالر پول نق

کشور ايران و همچنين هم اکنون که صدام سرنگون شده و آنها خلع سالح شدند و 

در کمپ اشرف در عراق زندانی آمريکاييها هستند، ديگر بار به آمريکا برای 

خوش رقصی و کاسه ليسی روی آوردند، فکر می کنند که همه مردم مثل 

  ". کافر همه را به کيش خود پندارد"بقول ضرب المثل خودمان، .  هستندخودشان

در تمام اين گرفتاری های زندگی فردی ام که مسبب اصلی آن شوهرم بود تنها 

کسی که مرا به لحاظ روحی و چه به لحاظ نوشتن نامه ها، حتی نامه های چند 

رهنگشان، کمکم صفحه ای و راهنمايی های الزم برای شناخت بيشتر مردم و ف

او تنها کسی بود وقتی که گرفتاريهايم را به او می . می کرد همانا خانم ميشل بود

در نمی آورد و به فکر چاره می افتاد ) ضد خارجی بودن ( گفتم، راسيست بازی 
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و از همه مهمتر مرا درک می کرد و به من حق می داد و از دست مقامات 

  . و ناراحتی می کردقضايی و سوسيال و صليب احساس شرم

البته فقط همين دو بخش از جامعه اينجا نيست که رفتار زيگزاگی و ناراحت کننده 

مثل بخش . ای دارند، بلکه جاهای ديگری ديدم که بی شباهت به اين ادارات نيست

 .بيمارستان و همچنين قوانين مربوط به مدارس" اورژانس " 

 آنها. داشتند بودند و تب بسيار مريض يک روز که بهنام و پسر کوچکترم، پويان،

 نيمه شب حالت اسهال و چهار بعد ازتا ساعت ها از شب گذشته تا حتی ساعت 

استفراغ داشتند، من به خانه همسايه ام رفتم و او را از خواب بيدار کرده و از او 

خواستم که بچه وسطی ام را نگهدارد تا من اين دو تا را که ديگر رمقی برايشان 

  .انده بود و فقط آب زرد باال می آوردند به بيمارستان انتقال دهمنم

به بخش آمبوالنس تلفن کردم و آنها بچه ها را به بيمارستان قسمت اورژانس 

من هر کی را صدا می کردم بی . هر چه منتظر شديم کسی نمی آمد. انتقال دادند

شما ها برای چه اينجا : تا اينکه صدايم را کمی بلند کردم و گفتم. اعتنا رد می شد

بايد سرم : گفتم. بچه های تو استفراغ می کنند، چيزی نيست: هستيد؟ يکی گفت

يک زن بی خيالی به نظر . بعد يک زنی آمد که ظاهرًا دکتر بود. وصل شود

. اين اپيدمی است: ميرسيد، بدون اينکه بچه ها را مورد معاينه قرار دهد، گفت

يدم مريضی ای که اپيدمی باشد چگونه ممکن است من نمی فهم!. اشکالی ندارد

مگر نمی بينی رنگشان زرد شده و نفس شان : با اصرار گفتم. اشکال نداشته باشد

همچنين سؤال کردم که خانم اصًال شما دکتر . به شماره افتاده است، کاری بکنيد

ه هستيد؟ با گفتن اين حرف من که عصبانی بنظر ميرسيد رفت دو شياف آورد و ب

آنچنان من شوکه شده بودم !. برای بچه هايت مصرف کن: دست من داد و گفت

زده نگاهشان می کردم و شياف را برای بچه ها  که نمی دانستم چه بگويم، بهت

به آنها کمی آب و : استفراغ می کنند چکار بايد بکنم؟ گفت: گفتم. مصرف کردم

تفراغ آنها که قطع نمی شود و گفتم اينکار کمی آرام می کند ولی اس. بده! نوشابه
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. فردا برو از داروخانه بگير: با اصرار من يک نسخه ضد استفراغ نوشت و گفت

  !.همين

هر موقع که گذرم چه برای خودم و چه برای بچه هايم به قسمت اورژانس 

بيمارستان افتاد، ديدم که پرستارها و افراد آنجا همچنان عالف و بيکار می گردند 

اتاق انتظار می  در صورتی که مريض ها تا ساعت ها در. کنندو کاری نمی 

چيزی که خيلی جالب است و باعث تعجب ما شرقی ها می شود ساکت . نشينند

بودن مردم و تحمل ساعت ها ناراحتی و نگفتن حتی يک کلمه بر عليه اين مسائل 

همه به . يعنی عدم رسيدگی به موقع به مريض در بخش اورژانس می باشد

يقی می خواهند نشان دهند که متمدن هستند، و اگر هم يکی بيايد شلوغ کند و طر

ولی من که از هفت . اعتراض نمايد او را تهديد به تلفن کردن به پليس می کنند

، هر موقع در اينگونه موارد قرار گرفتم، از اين تهديدها  گذشته امخان زندگی 

  .نترسيدم بلکه با اصرار مشکلم را حل کردم

م، اين دختر که ر بيست ساله سوئيسی هم اتاقی بودر بيمارستان من با يک دختد

پس از روزها . سنگ کليه داشت قرار بود با دستگاه ليزر سنگ را خرد کنند

پس از . معطلی که گفته بودند دستگاه ندارند بلکه بايد از ايالت ديگر بگيرند

با ! ، او را بدون بيهوشیدريافت دستگاه آن دختر را به اتاق عمل منتقل کرده

دستگاه ليزر، شروع به عمل کردند که وسط کارشان دستگاه خراب شد و آن 

وقتی که . دختر بيچاره می گفت که از شدت درد زياد به خودش می پيچيده است

دکتر برای بررسی به اتاقمان سرکشی می کرد، آن دختر با حالت گريان و اشک 

. شما کار درستی نکرديد، شما مرا شکنجه کرديدآقای دکتر : ريزان به دکتر گفت

  !.متاسفم: دکتر با حالت خونسردی فقط می گفت

در يک جامعه متمدن، آن هم کشوری که به ثروتمند بودن و آزاد بودن شهرت 

جهانی دارد، نداشتن دستگاه ليزر در بيمارستان و قناعت داروی بی هوشی و 

  .شکنجه مريض، جای بسی شرمساری دارد
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اما برگرديم به جريان دادگاه، برای اينکه می ديدم که شوهرم با دريافت تبرئه و 

شدن خود از دادگاه و اينکه قاضی تابن گفته بود طبق ماده قانونی پدر می تواند 

يک سيلی به بچه بزند، و در صورتيکه وکيل من گفته بود طبق اظهارات بهنام 

 بلکه بطور مداوم صورت می گيرد پيش پليس، فقط يکبار يا يک سيلی نزده بوده

ولی با وجود اين شوهرم دريافت که می تواند به اذيت و آزارش ادامه دهد، 

  .شروع کرد به اذيت کردن حتی بچه های ديگر من

برای مالقات نمی  بچه ها رااگر . من ديگر نمی دانستم به چه کسی مراجعه کنم

اشت و اگر می فرستادم قاضی فرستادم، که قانونًا حق مالقات برای او وجود د

 "امور کودکان" يک اداره بنابراين من به . ز گذاشته بودتابن دستش را با

(Chambre Pupillair) مراجعه کردم و از دوستم ميشل خواستم که يک نامه 

و از اين اداره !  شدA۴از کليه مشکالت من بنويسد، و اين نامه هشت صفحه 

 قطع کرده بودند، ٢٠٠٢چه ها را که در سال درخواست شروع حمايت مجدد از ب

  .کردم

 Office des" حمايت از کودکان خردسال " به اداره  " امور کودکان" اداره 

mineursدستور بررسی و تحقيق را !  بدون اشاره به نامه و درخواست من ،

  .داد

 تا پزشکان صليب سرخ، از کليه افراد، از " حمايت از کودکان خردسال" اداره 

 و در گزارشش   مصاحبه بعمل آورد، من، شوهر سابقم و همسرشو بچه ها

  :اينگونه نوشت که

خوب بوده و بچه ) پدر و مادر و بچه ها ( قبل از آمدن سليمه، روابط بين اين دو 

 و خانم ملکی به شوهر سابقش کمک مالی ا را با کمک هم نگهداری می کردنده

بعد از اينکه خانم سليمه به . سوئيس بياوردکرده تا زن جديدش را از ترکيه به 

اينجا رسيد بر اثر حسادت با مادر بچه ها شروع به بحث و جدل کرد و مسائل 

  .مالی نيز به اين مشکالت افزوده شد
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 دو بار دست سليمه مريض است و به روانشناس و روانپزشک مراجعه می کند،

  .ه استبه خودکشی زده که يک بار کارش به بيمارستان کشيد

شوهر سليمه نيز به لحاظ روانی طبيعی نيست و ما پيشنهاد می کنيم که به 

اين آقا هر وقت که ناراحت است به الکل پناه می برد و . روانشناس مراجعه کند

بنابراين بهتر . در خطر می باشد) بچه شيرخواره ( زندگی دختر کوچک آنها 

ه بر حمايت از سه فرزند خانم عالو" امور کودکان حمايت از " است که اداره 

  .ملکی از فرزند شيرخواره شان نيز حمايت به عمل آورد

  : در مورد بچه های من نوشت

هر سه تا از بچه ها از دعوايی که بين پدر و زن فعلی اش و همچنين همچنين 

دعوايی که بين اين زوج با مادرشان راه انداخته شده اظهار ناراحتی و نگرانی 

  .می کنند

 داده شد که ترتيب" امور کودکان " اتاق اداره اساس اين گزارش، جلسه ای در بر

 Dominique(اداره ميشد که رئيس آنها آقای دومينيک فاور! توسط سه قاضی

Favre ( بود.  

و آقای  )  Gilberte Roh(  دو تای ديگر بنامهای خانم قاضی ژيلبرت روح 

  .دبودن )Pierre Lorenz(   قاضی پيير لورنز 

قاضی لورنز که فقط تشر می زد و اصال .  سؤال و جواب می کرد قاضی فاور

البته بهتر اين بود که اين آقای قاضی می رفت در مغازه . حرف زدن بلد نبود

 خانم روح هم که مرتب حرفهای قاضی کرد وغلی به عنوان فروشنده کار می ب

  .فاور را طوطی وار تکرار می کرد

ک درخواست که مسائل خانوادگی را در پيش داشت، سه من تعجب کردم برای ي

" و رئيس  اداره " امور کودکان " قاضی به اضافه يکی از مسئولين اداره 

  .آنجا جمع شده بودند" حمايت از کودکان خردسال 

  .بعد از مقداری صحبت کردن قرار شد حمايت بچه ها را از سر بگيرند
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ا همه ظرافتش نشان دهنده از يک مسئله ولی در اين جلسه نکات ظريفی بود که ب

حاد و بغرنج جامعه ايالت وله است و آن مردساالری و پدر ساالری نهفته و 

و نشان دهنده عمق افکار . پنهان است که در همه جای اين محيط ديده می شود

قضات اينجاست که با داشتن همه افکار تساوی حقوق زن و مرد باز هم خودش 

  .را بارز می کند

با اينکه من درخواست حمايت از بچه ها را بخاطر تعدی و تجاوز پدر و زن 

بابايشان به حقوق بچه ها کرده بودم بدون اشاره به نامه من، ابتدا قاضی فاور از 

  ؟!شوهرم پرسيد آيا تومايلی که ما از بچه ها حمايت کنيم

برم و پليس از ـ مثل اينست که من از دست همسايه ام به پليس پناه ب! جل الخالق

  همسايه ام بخواهد که آيا رضايت می دهد که مرا پناه دهد يا نه؟

شوهرم برای نشان دادن مظلوميت خود و اينکه وانمود کند که بين دو تا زن گير 

البته نمی دانم بر سر چی؟ ! ( که اين دو به هم حسادت دارند: کرده به قاضی گفت

  چرا؟: گفتقاضی ). البد بر سر تحفه ای مثل خودش 

. هر وقت که زنم کنار خانه اش می رود به هم حسادت می کنند: شوهرم گفت

زندگی ات را مرتب کردی  تو. خوب زنت را پيش خانه اين خانم نبر: قاضی گفت

  .بگذار اين خانم نيز زندگی خودش را بکند

ت در اينجاس. آخر زنم خودش می آيد: شوهرم که در اينجا قافيه را باخته بود گفت

او خودش می آيد؟ يعنی : که قاضی عقايدش را خوب بروز می دهد و می گويد

  !.به او اجازه نده!. تو هستی! چه؟ مرد خانه

ولی يک قاضی که . اگر اين حرف را يک بقال سر کوچه گفته بود اشکال نداشت

می بايد حساب هر کس را به جای خودش بپردازد، مرتکب خطا شدن جائز 

  :اضی بجای اينکه زنش را صدا کند و از او سؤال کند کهدر اينجا ق. نيست

تو به چه حقی مدام دم درب خانه اين خانم هستی؟ و از خود او بخواهد که از اين 

کار دست بردارد، از شوهرش می خواهد، چون او مرد خانه است پس بايد جلوی 
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و يا همان حرفهايی که در يک جامعه عقب افتاده مردساالری . زنش را بگيرد

  .پدرساالری مرتب بيان می شود

وقتی که اداره امور کودکان، پشتيبانی بچه ها را از سر گرفت و از آن گذشته در 

گزارشش شوهر سابقم و زنش را روانی معرفی کرد، برايم يک امتياز بزرگی 

اول اينکه به هر که می گفتم که اين دو تا مريض هستند کسی . محسوب می شد

ولی حاال يک مرجع .  دکتر، به صليب و به قاضیمثًال بهی کرد حرفم را باور نم

  .قانونی بطور رسمی آنها را مريض و روانی معرفی کرده بود

ن را برای دادگاه بفرستم تا در جلسه بعدی، ديگر به تصميم توانستم آ همچنين می

امور "  تصميم اداره ٢٠٠٢در سال .  تکيه نکنند٢٠٠٢همين اداره در سال 

بود که از حمايت بچه ها دست بردارد چون ديده بود که بين پدر و اين " ن کودکا

مادر بچه ها تفاهم حاصل شده است و اين گزارش بطور مرتب هم از طرف 

شوهرم و هم از طرف وکيلش که يک آدم حراف و پرچانه ای بود بنام ميشل 

. ودنداز آن بر عليه من سؤاستفاده کرده ب ) Michel de Palma( دوپلما 

بنابراين من از وکيلم آقای اشميت خواستم که تصميم و گزارش جديد اين اداره 

ولی هر چه اصرار . مبنی بر حمايت مجدد از بچه ها را برای دادگاه ارسال کند

می گفت الزم نيست، دادگاه به اين چيزها توجه ! کردم نمی دانم وکيلم به چه دليلی

 و آقای وکيل اشميت زحمات من و را داشتدر صورتيکه بيشترين توجه !. ندارد

دوستم خانم ميشل را که يک نامه هشت صفحه ای نوشته بود و دوندگی های 

  . به هدر دادکرده بوديم،زيادی برای به ثمر رسيدن آن 

در همين زمانها بود که بدليل مشغليات ذهنی و گرفتاری روحی، بخاطر اين 

ذيت و آزارهای سرويس سوسيال و مسائل و ناراحتی جسمی از طرف ديگر و ا

صليب، همه با هم جمع شدند و باعث شدند که تمرکز حواسم از بين برود و با 

  .وجود پرداخت پول زياد، در جلسه امتحان رانندگی رد بشوم
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) بعنوان شاکی ( روزی نامه ای از دادگاه دريافت کردم مبنی براينکه من و بهنام 

  .حاضر باشيم) دادگاه ايالتی ( ايی استان در جلسه دادگاه برای دادگاه نه

از وکيل اشميت خواستم که برای دادگاه بنويسد از اينکه بهنام هنوز بچه ای نابالغ 

  .است نمی خواهم او در دادگاه حاضر شود و وکيل نيز اين کار را کرد

شوهرم تا ديد که بهنام قرار است به دادگاه بيايد، شروع کرد مرتب به او پول 

، او را مرتب بوسيدن، با او خوشرفتاری کردن و بطور مداوم او و ديگر دادن

  .و غيره بچه هايم را به رستوران بردن

. اينقدر الزم نيست تقال کنی، چون بهنام به دادگاه نخواهد آمد: يک روز به او گفتم

ضمنًا از تو می خواهم که بچه ها را در جريان دادگاه قرار ندهی تا با خيال 

  .شغول درس و مشقشان باشندراحت م

مامان جريان دادگاه چيست؟ : ولی چند روز بعد به هنگام ناهار، بهنام به من گفت

در اين مورد چه کسی با تو صحبت کرده : من با تعجب نگاهش کردم و گفتم

  است؟

بابا گفته که تو او را به دادگاه کشاندی برای اينکه در پروسه قبلی شکست : گفت

به پدرت گفته بودم که اين ماجرا را با شما در ميان : ن هم گفتمم. خورده بودی

حاال که ذهنت را خراب کرده بايد بگويم . نگذارد تا شما به فکر اين چيزها نباشيد

که جريان دادگاه بر می گردد به دعوای سه سال پيش که پدرت تو را در منزل ما 

  .کتک زده بود

: دت زيادی حسابی شارژ شده بود، گفتبهنام که در اين موقع توسط پدرش در م

. صحبت کنم! من دوست ندارم در دادگاه بر عليه والدينم. گذشته ديگر گذشته

  .تو به فکر اين چيزها نباش برای اينکه در دادگاه نخواهی آمد: گفتم

قابل ذکر است که به هنگام دادگاه همانطور که گفتم، به خيال اينکه بهنام هم در 

، پدرش شروع به ولخرجی می کرد ولی دو ماه بعدش که عيد آن حاضر می شود

نوروز پيش آمد با اينکه هر سه تا بچه منتظر دريافت عيدی از طرف پدرشان 
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من !.  ندادکادويیهيچگونه عيدی يا  بودند، نه به بهنام و نه به بچه های ديگر

ناراحت چه شد؟ موقع دادگاه حاتم بخشی می کردی، چرا حاال بچه ها را : گفتم

ول کردی و به آنها عيدی ندادی؟ سرش را برگرداند جوابم را نداد چون چيزی يا 

  .توجيهی برای اين کارش نداشت

با توجه به اين مسئله من سعی کردم عيدی ام را برای بچه ها کمی بيشتر بدهم تا 

  .احساس کمبود نداشته باشند

خانم قاضی فرانسواز . تعداد قاضی سه نفر بود. روز دادگاه همه حضور داشتيم

  .رئيس آنها بود ) Francoise Balmer Fitoussi( بلمر فيتوسی 

سپس وکيلم هم در مورد .  صحبت کرديمشوهر سابقمچند دقيقه ای من و سپس 

تهاجمش به منزل و فحاشی و کتک زدن بچه و هم در مورد گزارش اداره حمايت 

  . دادمفصال توضيح ) Office de Minneurs( از کودکان 

بنام ميشل دو پلما !  که يک مرد حّراف و مهاجم سابقم سپس وکيل شوهر

)Michel de Palma  ( ،بچه را زده که زده، :  ضمن صحبت هايش گفتبود

من به قاضی بلمر نگاه کردم ديدم هيچ عکس العملی !. من هم بچه ام را می زنم

!  به حالت گريهوقتی که شوهرم دوباره می خواست صحبت کند. نشان نمی دهد

افتاد و قاضی بلمر فيتوسی با حالت دلسوزانه ای مثل نگاه يک مادر به پسرش، 

  .او را نگاه می کرد و چهره ای ترحم آميز به خود گرفته بود

من از رفتار قاضی و عکس العمل نشان ندادن او به حرف های وکيل دوپلما 

  . تابن باشداحساس کردم که اين هم بايد مثل قاضی بخش يعنی قاضی

  :همچنين وکيل دوپلما گفت که

ش به من اشاره ، در حالی که با انگشت دست اين زن و شوهر که اختالف افتادهبين

  .باعث آن همين زن است: کرد و با تحکم گفت

وکيلم در جواب گفت که همسر اين آقا با . من و وکيلم هر دوتايمان در جا خنديديم

د سوئيس شود چگونه مسبب اين نابسامانی کمک مالی اين خانم توانسته وار
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زندگی آنها می باشد؟ در صورتيکه در گزارش اداره حمايت از کودکان، آمده 

همسر اين آقا مريض و روانی است و خودش هم نياز به روانشناس دارد و در 

همچنين چندين مورد ديگر بطور . پناه می برد مواقع ناراحتی و افسردگی به الکل

همچنين اسباب بازی ای که گفته بودند بهنام آنرا . دگاه گفته شدمختصر در دا

  .شکسته به دادگاه نشان دادم و ديدند که سالم بوده است

وکيل دوپلما و شوهرم خداحافظی کردند و ، ابتدا به هنگام خروج از دادگاه 

قاضی بلمر با خوشرويی و خنده از آنها خداحافظی کرد و دو قاضی ديگر که به 

 دادگاه مثل مجسمه نشسته بودند و چيزی نمی گفتند، به تبعيت از قاضی هنگام

ولی وقتی که ما خارج می شديم دو بار من گفتم خداحافظ . بلمر خداحافظی کردند

بطوری که آنقدر . ولی قاضی بلمر سرش را عمدًا پايين انداخت و چيزی نگفت

ساکم را بردارم و وکيلم من شوکه شده بودم وقتی که بيرون آمدم ديدم يادم رفته 

  .رفت آن را برايم آورد

قاضی بلمر فيتوسی با وقاحت و بی . بعد از دو ماه، حکم قاضی بدستمان رسيد

. شرمی خاص غربی ها، تمام گفته های قاضی بخش، قاضی تابن را تکرار کرد

همچون عروسک کوکی که انگار از خودش فکر و اراده ای ندارد طوطی وار 

  .ه دادگاه قبلی را بازخوانی کرد و شوهرم را تبرئه نمودحرف های گذشت

اين حکم غير عادالنه و اشتباه است ولی چون : وکيلم گفت. من به وکيلم تلفن کردم

  .از طرف قاضی ايالت صادر شده، بهتر است که ديگر چيزی گفته نشود

ن من نامه ای برای قاضی بلمر فيتوسی نوشتم و گزارش اداره حمايت از کودکا

، ارسال نکرده !را که وکيلم بر اثر سهل انگاری يا ساخت و پاخت پشت پرده

 ديگر دير شده بود و تمام موارد آن توسط من و وکيلم در اگر چه. بود، فرستادم

دادگاه گفته شده بود ولی چون قاضی عمدًا ازش گذشته بود و به گزارش آن در 

ده بود، برای يادآوری و نشان  که به نفع شوهرم تمام می شد متوسل ش٢٠٠٢سال 

  . دادن ناحق بودن حکمش، تصميم گرفتم برايش اين گزارش را ارسال نمايم



  نامه به قاضی بلمر فيتوسی
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  :متن ترجمه شده نامه به قاضی بلمر فيتوسی

  ٢٠.٠۴.٢٠٠۶: تاريخ

  بتول ملکی: از 

  خانم قاضی فرانسواز بلمر فيتوسی: به 
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  خانم،

من بر عليه همسر سابقم بخاطر تجاوز بر حريم . يافت کردمحکم شما را در

. منزل، کتک زدن پسر بزرگم و فحاشی به ما به زبان فارسی، شکايت کرده بودم

  .در متن حکمتان، شما از او حمايت کرديد و او را تبرئه نموديد

با ولی کند،   و با نزديکانش بدرفتاری میهمسر سابقم يک مريض روانی است

  .ن، شما باعث آن شديد که از عدالت بگريزدوجود اي

  :در متن حکم و قضاوت شما، شما به مسائل زير توجه نکرده ايد

   ٠۴.١٢.٢٠٠٣ـ گزارش پليس ١

ـ حکم قاضی دادگاه جزايی، قاضی ايوکتنيو که او را به زندان محکوم کرده ٢

  ٠٢.٠۴.٢٠٠۴: به تاريخ . بود

يو شوهر سابقم تمام چيزهايی را که به ـ در جلسه دادگاه ديگر با قاضی ايوکتن٣

  ٠۶.٠٩.٢٠٠۵: به تاريخ. پليس دروغ گفته بود، اعتراف نموده است

که در اين گزارش آمده که " حمايت از کودکان خردسال  "  ادراه ـ گزارش۴

شوهر سابقم مريض است و به روانشناس نياز دارد و وقتی که عصبی است الکل 

 و زندگی دخترشان در خطر می مريض استزنش نيز خيلی . مصرف می کند

  ١۶.٠٢.٢٠٠۵: به تاريخ. باشد

 من، تصميم گرفته که از بچه های بر طبق درخواست" امور کودکان" اداره ـ ۵

متاسفانه . ٠۵.٠۴.٢٠٠۵: به تاريخ. من از دست پدر و نامادری شان حمايت کند

ر اينکه می  توجه کرديد بخاط٢٠٠٢شما به تصميم اداره امور کودکان سال 

  .خواستيد شوهر سابقم را تبرئه نماييد

ـ به دفعات زيادی شما تکرار کرديد که پسر بزرگم اسباب بازی برادر کوچکش ۶

را شکسته، اما من اين اسباب بازی را برای اثبات به نادرستی آن به دادگاه آورده 

  .بودم و ديديد که شکسته نشده بود
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. قاضی ايوتابن توجه کرديد" بخش " برعکس، شما به حکم و قضاوت قاضی 

  ).صادر شده بود !  که قبال٢٠٠۴حکم مربوط به سال  ( ١٠.١١.٢٠٠۴

در متن حکم شما، شوهر سابقم بارها بر عليه پسرم و من دروغ گفته است و 

  .همچنين به پليس نيز دروغ گفته بود

و همچنين وکيلش آقای دوپلما دروغ های شوهر سابقم را در دادگاه تکرار کرده 

  .مرا به دروغ مورد اتهام قرار داده است

همچنين شما در قضاوتتان دروغ های شوهر سابقم و وکيلش را مکررًا تکرار 

آقای تابن در مورد من و " بخش " کرديد و همچنين به اتهامات دروغين قاضی 

توجه داشته ايد و شما هيچ توجهی به توضيحات من و وکيلم نداشته و پسرم 

  .ی نکرديداعتناي

اين قضاوت شما نشان .همچنين قضاوت بد شما هميشه در حافظه ام خواهم ماند

شرم . دهنده اين نيست که گفته می شود کشور شما يک کشور دمکراتيک است

  .آور است

آنها . يک روز بچه هايم آن را خواهند خواند. من تمام مدارک را نزد خودم دارم

تمام . ی قانون و عدالت شما را خواهند شناخترفتار پدرشان را و همچنين بد عمل

  .اينها در حافظه شان خواهند ماند

خانم قاضی بلمر، شما از يک مريض پشتيبانی کرديد و باعث از بين بردن 

اميدوارم يک روز متوجه شويد و روح و وجدان شما در مقابل خدا، . عدالت شديد

  .پشيمان خواهيد شد

د و ن قدرت داشته باش نبايستیمردانهميشه شايد يک روز تصميم بگيريد که 

  .هميشه حق با آنها نخواهد بود

  بتول ملکی

  آقای وکيل لوران اشميت: کپی به

  اداره حمايت از کودکان خردسال: کپی به
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روزنامه نگار مراجعه کنم، وکيلم گفته يک خواهم به   گفتم میوقتی که به وکيلم

. ولی من نمی توانم. بت کنی، بکناگر می خواهی با روزنامه نگار، صح: بود

بعدی که پيش می آيد برای رفع آن انرژی زيادی ! چون ناراحتی و مشکالت

  .مصرف خواهد شد

که يک روزنامه سراسری است  ) le Neuveliste( به محل روزنامه نووليست 

  .رفتم، و از آنها خواستم که اين نامه را در روزنامه شان چاپ کنند

 که برای اعتراض به قاضی است، ميدهای اول را ديد و فهبه محض اينکه سطر

: چرا؟ گفت: گفتم. ما نمی توانيم اينگونه چيزها را در روزنامه چاپ کنيم: گفت

خواهيم شد، ما فقط چيزهای تجارتی و يا چيزهای کلی ! برای اينکه دچار مشکل

 تقريبًا قضات اينجا: گفتم. که برای مردم جالب است در روزنامه چاپ می کنيم

 در. مثل هم هستند و بيشتر مواقع قوانين اينجا نيز درست اجرا نمی شودهمه 

طول اين سالها، شايد هزاران نفر مثل من باشند، بنابراين مورد پسند آنها که 

در ضمن مگر در اين مملکت آزادی مطبوعات نيست؟ و سيستم اينجا . هست

می ترسيم ولی برای اينکه يک ما ن: دمکراتيک نيست، چرا شما می ترسيد؟ گفت

برای اکثريت اين . کشوری که دمکراسی دارد به اقليت و اکثريت توجه می کند

فکر می کنم . نيستقبول اين حرفهای شما برايم قابل : گفتم. چيزها خوشايند نيست

يک عده بعنوان  نيست، بلکه فقط يک سيستم دمکراتيکنه تنها سيستم شما 

  .ر صدر قرار دارداکثريت هميشه حرفشان د

روزنامه نووليست : بعدًا وقتی که جريان را برای ميشل تعريف کردم، ميشل گفت

 . کندنين جاری دفاع میدولت و قوايک روزنامه دست راستی است و از 

در سال قبل يک نفر آشنا شماره تلفن و نام روزنامه نگاری را داده بود تا با من 

ولی چون من نمی . ه ای داشته باشدمصاحب در مورد مسائل داخلی سوئيس

وقتی امسال .  چيز خاصی نگفتم،خواستم زياد در رابطه با مشکالت حرفی بزنم
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 ای در اين مورد انجام دهم، ولی آن روزنامه نگار مصاحبهمی خواستم با 

از همان فرد مجددًا شماره تلفنش . متاسفانه اسم و شماره تلفن او را گم کرده بودم

  :ی آن فرد گفترا خواستم ول

که اين آقا ديگر کار روزنامه نگاری را کنار گذاشته است، برای اينکه چون يک 

شده و خودش را خانه نشين کرده ! روزنامه نگار مخالف بوده دچار مشکالت

است و ديگر نمی خواهد چيزی بنويسد، بنابراين متاسفانه نمی توانم باعث 

  .مزاحمتش شده و شماره اش را به تو بدهم

شماره تلفن محلی را که مشکالت خانواده را بررسی می کرد و پيش خودم داشتم 

متاسفانه ديگر در اين مورد : آقايی به تلفنم جواب داد و گفت .به آنجا تلفن کردم

دچار  زيرا هر چه در اين مورد تحقيق می کرديم، تنها بوديم و. کار نمی کنم

 اين کار يعنی رسيدگی به مشکالت زيادی شديم بنابراين به ناچار از! مشکالت

خانوادگی و غيره دست کشيديم و خانمی که مثل من اين کار را می کرد نيز 

  .کارش را بخاطر همين مشکل متوقف کرده است

. در سوئيس يک حزبی است بنام حزب سوسياليست که چپ و مخالف است

ر قرار روزی به دفتر اين حزب رفتم که در يک ساختمانی در بخش قديمی شه

وی هم چيده وسائلش ردر اتاق های محقرانه . بود ساختمانش بسيار قديمی .داشت

. اصًال با ساختمان های مدرن و امروزی افراد دولتی مطابقت ندارد. بودشده 

از من . وارد اتاق شدم و با خوشرويی توسط خانمی مورد استقبال قرار گرفتم

 و نامه ام به قاضیريف کردم سؤال کرد که مشکلم چيست؟ جريان را کمی تع

می خواهم اين نامه در دسترس عموم قرار : گفتم. بلمر فتيوسی را نشانش دادم

ما با کمال ميل دوست داريم که اين خدمت را برای شما بکنيم ولی : گفت. گيرد

هر چيزی را که در جايی . حاکم است! در کشوری زندگی می کنيم که دمکراسی

دم می گذارند، از آنجايی که دولت دست راستی داريم و گره می خورد به رای مر

قضات نيز طرفدار دولت هستند و مردم اينجا خصوصًا مردم وله اکثريتشان 
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 و به نفع دولت و قانون رای می دهند و اصوًال مردمی هستند دست راستی هستند

 به آن طرف روگردان می شوند، اگر همين االن حزب که هر طرف باد بوزد

پارسال . ليست دولت را در دست داشته باشد مردم به طرف آنها می چرخندسوسيا

حزب ما از حقوق پناهنده ها به دفاع برخواست ولی باعث اعتراض دولت قرار 

گرفت، و از همين اکثريت مردم استفاده کرد و آن را به رای گذاشت و اکثريت به 

حقوق پناهنده ها شکست نفع دولت رای داد و حزب ما در اين کار يعنی دفاع از 

در ضمن توسط همين خانم بلمرفيتوسی شوهرم نيز يکبار در يک . خورد

متاسفانه از دست ما با اين وصف در اين . شکست خورده استموضوع حقوقی 

 ) Le matin( شما می توانيد به روزنامه لومتن . مورد هيچ کاری ساخته نيست

. ا بعضی چيزهای اين ايالت مخالفند لوزان هستند و بشهرآنها در . تلفن بکنيد

  .بنابراين تو همه توضيحات را بده به احتمال زياد قبول خواهند کرد

ما مسائل مربوط : گفت. به روزنامه لومتن تلفن کردم و جريان را تعريف کردم

! به قضات و اين جور چيزها را نمی توانيم بنويسيم چون بعدًا دچار مشکالت 

من تعجب می : گفتم. به هدر رفتن انرژی از ما می شودبعدی می شويم و باعث 

کنم، آخر اين چه مملکت دمکراتيکی است که همه مردم آن از پليس و قاضی می 

  ترسند؟ من نمی دانم چه قانونی داريد که روزنامه نگار ها در آن آزاد نيستند؟

ولی . اشدشايد حق با شما ب .متاسفانه نمی توانم بيشتر از اين توضيح بدهم: گفت

  .مدير روزنامه لومتن گفته که اين کار را نخواهد کرد

روزنامه نگار سوئيسی بنام آقای آنتوان گسلر يک قبل از اين ماجرا، يکبار از 

)Antoine Gesler (  خواسته بودم که می خواهم کنفرانسی ترتيب داده شود که

د مسائل ايران از دوستانم که در خارج از سوئيس هستند، دعوت کنم تا در مور

با حالت .  داشته باشيم و شما آن را در روزنامه تان به چاپ برسانيدکنفرانسی

. من خيلی تعجب کرده بودم!. محال است، ممنوع است: خنده معنی داری گفت

. فکر می کردم فقط در کشور من چيز نوشتن در روزنامه ممنوع است: گفتم
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ا بيايند و در مورد کشورشان و غيره طبق قانون خارجی ها نمی توانند اينج: گفت

ولی خود شما که مقيم اينجا هستيد اين کار را به تنهايی می توانيد  مصاحبه کنند

  .، الاقل اين قسمت آخر را آزاد گذاشتنه اند!چه عجب: گفتم. انجام دهيد

آيا : گفتم. يک روز به دادگاه تلفن کردم و با قاضی بلمر فيتوسی صحبت کردم

بله ، ولی ديگر حکم داده شد و از دست من کاری :  خوانده است؟ گفتنامه ام را

 شما که تمام دروغ ها ؟خانم اين چه حکمی است که شما داديد: گفتم. ساخته نيست

 و پرخاشگرقاضی ای که شوهر مهاجم . و اتهامات قاضی تابن را تکرار کرديد

. بلکه مريض است اين آدم قاضی نيست .معرفی می کند) قربانی ( ويکتيم را 

نه خانم، اين تصميم توسط : گفتم. اين تصميم توسط سه قاضی گرفته شد: گفت

شما در قضاوتتان مرتکب . خود شما گرفته شد و آن دو مجسمه هايی بيش نبودند

د از اين مشکلم با شما بع.  مشکل ندارمشوهر سابقممن ديگر با . اشتباه شديد

 اگر. بتوانم بر عليه شما مطرح خواهم کردو اعتراضم را هر جا که خواهد بود 

شد در اينترنت يا در روزنامه يا در کتابی مسائل سؤ قضاوت شما را برمال 

شما طرفدار مردها هستيد و درست افکار طالبان در افغانستان را . خواهم کرد

 توجه ٢٠٠٢ در سال  "حمايت از کودکان" گزارش اداره  بهشما عمدًا . داريد

شما چندين بار تکرار .  هيچ توجهی نداشتيد٢٠٠۵ گزارش آن در سال کرديد و به

کرديد که پسرم را که پدرش کتک زده بخاطر شکستن اسباب بازی برادر 

در صورتی که اسباب بازی را در دادگاه آورده بودم و به . کوچکترش بوده است

: گفت. رفتيدشما همه چيز را ناديده گ. همه نشان داده بودم که اصًال نشکسته بود

 برای مجرم دانستن شوهر سابقتاننه اينطور نيست، اين گونه مسائل دليل کافی 

شما اصًال در دادگاه، قبل : گفتم. ما سه نفری اين تصميم را اتخاذ کرديم. نمی باشد

به هنگام خداحافظی با خنده و روی . از تصميم گيری طرفدار شوهرم بوديد

بعد . آن دو قاضی نيز با شما همين کار را کردندگشاده با او خداحافظی کرديد و 

وقتی که من دو بار گفتم خداحافظ شما چيزی نگفتيد و خودتان را مشغول کاری 
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کرديد و آن دو باصطالح قاضی نيز از شما پيروی کردند و با من خداحافظی 

بنابراين شما که می گوييد ما سه قاضی تصميم گرفتيم، من می گويم آن . نکردند

 قاضی وابسته به شما بودند و هيچگونه نقشی در اينجا نداشتند و اين تصميم دو

فقط به شما بستگی دارد که يک عده آدمهای راستگرا در آنجا نشسته ايد و هر چه 

اگر فکر می کنی که من در حکمم اشتباه کردم : گفت. دلتان می خواهد می کنيد

وقتی که دادگاه بخش : گفتم. بریمی توانی به دادگاه فدرال در برن شکايتت را ب

ما فکر می کرديم . اين حکم عوضی را داد، وکيلم گفت که به دادگاه ايالت ببريم

که شما می توانيد خوب قضاوت کنيد ولی ديديم که بدتر از دادگاه قبلی عمل 

بنابراين دادگاه فدرال بدتر از شما خواهد کرد و در ضمن من نه به . کرديد

  .تماد دارم و نه توان مالی اش راقضاوت شما ها اع

من در زندگی ام مشکالت و مبارزات زيادی را پشت سر گذاشته : همچنين گفتم

از افشای نام شما و سيستم شما در هر جايی که باشد ابايی ندارم و نه از شما . ام

اينجا کشور دمکراسی : گفت. و نه از قضات و نه از قانون شما هراسی ندارم

  ...  اين سيستم  تصميم گيری می کنيمما طبق!. است

مردم از پليس و !. می بينم دمکراسی شما را! آری: حرفش را قطع کردم و گفتم

دمکراسی شما حتی دهن روزنامه نگارها را بسته  و . قاضی و دادگاه می ترسند

بعد از اين من سر و کارم با . آنها آزاد نيستند آنچه که می بينند آزادانه بنويسند

  . خواهد بود، خواهيد ديدشما

مثًال برای مدارس نيز قوانينی وجود دارد . همه مشکالت به اينجا ختم نمی شود

خارجيانی که وارد اينجا می شوند مشکل . که برای ما مشکل است که قبول کنيم

بنابراين بچه های آنها نيز که وارد سيستم . اصلی شان ندانستن زبان است

بچه های خارجی نمی .  اين مشکل برخورد می کنند می شوند هميشه باآموزشی

که بچه از توانند مشکل درسی شان را مثل بچه های سوئيسی حل کنند چون وقتی 

 بايد والدين بتوانند توضيح دهند تا بچه بتواند همزمان پدر و مادر سؤال می کند،
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شه اکثر بچه های خارجی بخاطر اين مشکل همي. با درس معلم و بقيه پيش برود

عقب هستند و چند سال را در مدارس ابتدايی و سيکل، يا معدل کم می آورند يا 

  .اينکه مردود می شوند

تحصيالت اجباری و ) سوم سيکل (  سالگی شانزدهطبق قانون اينها تا سن 

در دوره سيکل حداکثر نمره و معدل را برای بچه ها گذاشته اند که . رايگان است

اگر اين نمرات و معدل معين شده را . را داشته باشندبايد بتوانند اين نمرات 

 سالگی شانزدهنتوانند بياورند نمی توانند ادامه تحصيل بدهند و اگر سن آنها به 

شانس ادامه تحصيل فقط با . دنرسيده باشن رسيده باشد ولی حتی به سوم سيکل

با داشتن ولی اگر دانش آموزی نتواند . وجود داشتن معدل باال امکان پذير است

کارفرما ( معدل کم ادامه تحصيل بدهد بايد برود دنبال کار بگردد و از سرکارگر 

بخواهد که مدت سه يا چهار سال در آنجا کار را فرا بگيرد تا بعد از پايان ) 

  .يادگيری مدرک پايانی همان کار را بدهد

 دانش مشکل اصلی اينجاست که در بازار کار جاهای زيادی برای بکارگيری اين

چنين کارفرمايی يا کاری مناسب گير اگر فردی نتوانست . آموزان وجود ندارد

همچنين اگر بچه هايی که . بياورد بايد عالف و سرگردان به جمع بيکارها بپيوندد

در سال های ابتدايی يا اوايل سيکل مردودی داشته باشند قبل از رسيدن به سوم 

مدرسه آنها را بيرون می کند و از ادامه  سال آنها تمام می شود و شانزدهسيکل 

  .تحصيل محروم می شوند

با توجه به اکثريت خارجی هايی که اينگونه مشکالت را دارند، می شود متوجه 

بچه هايی که نيز کاری . شد که وخيم بودن اوضاع و قوانين تحصيلی چگونه است

ساعات زياد داده  با سالگی بايد تن به کارهای سخت شانزدهپيدا می کنند در سن 

 از. شان تن به هر کاری بدهندو حتی ممکن است بخاطر نبودن کار مورد عالقه 

آنجايی که بهنام بخاطر بدرفتاری پدرش حالت طبيعی اش را در دوران کودکی 

 مردود و دواز دست داده بود، يکسال را در کودکستان و يک سال را در دبستان 
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 دوسال از عمرش به هدر رفت و بعد از يعنی زمانی که پدرش بود. ساله شد

  . کنم عالقمندرفتن پدرش توانستم از صفر شروع کرده و او را به درس و مشق

با توجه به اينکه مربيان کودکستان گفته بودند يک سال ماندن اضافی به 

کودکستان برای آينده اش ضرری ندارد، ولی اينطور نبود بلکه قبل از رسيدن به 

 سالگی اش تمام شد و از آنجايی که معدل مورد نظر که هشانزدسوم سيکل 

حداکثر نمرات تعيين شده مدرسه است نياورده بود مدرسه اجازه ادامه تحصيل را 

 مدير مدرسه آقای گيوم فاور البته من در جريان اين قانون نبودم و. نداد

)Guillaume Favre (  بود که مرا در جريان امر قرار نداد و فقط دو ماه مانده

  !.مدارس تعطيل شود جريان را فقط به بهنام ابالغ کرد

  ) Michel Thytaz( با اينکه چندين بار با مدير و معلمش آقای ميشل تی تا 

صحبت کردم، هر بار يک بهانه ای آوردند و همکاری الزم را برای پيشرفت 

ينجا به اضافه بهنام انجام ندادند و بنابراين بچه ام بهای قوانين نادرست مدارس ا

  .تجاوز و تعدی پدرش را يکجا پرداخت کرده است

دی جذب من فکر می کنم چنين قوانينی وضع می کنند برای اينکه جوان های زيا

از آنجايی که .  فقط نخبگان بتوانند وارد مدارس عالی و دانشگاه شوندکار شوند و

انان با حقوق سيستم اينجا سرمايه داری است دست سرمايه دار برای شکار جو

کمتر باز می ماند، بنابراين سرمايه دارها، سرمايه دارتر و پولدارها، پولدارتر 

دولت نيز از خود . می شوند و از اين کار ماليات بيشتری به دولت می پردازند

که يک   ) Christophe Blucher( سرمايه دارهايی چون کريستف بلوشر 

.  و ضد خارجی می باشد، اداره می شودميلياردر، و همچنين و يک فرد راستگرا

 و پليس ! نفره می باشد که وزير دادگستری٧آقای بلوشر عضو شورای حکومتی 

  .نظارت اين قسمت از سيستم او می باشدسرويس سوسيال نيز تحت . نيز می باشد

آزادترين " و اما، آن روز که شوهرم در رمادی در عراق مژده قبول شدن در 

داده بود، شايد بيخود نبود که آن احساس در من شکل گرفت که را " کشور جهان 
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 حاال نيز اگر امکانی پيدا .ای کاش در جای ديگری غير از سوئيس قبول می شديم

  .کنم از اين ايالت و شايد از اين کشور بيرون بروم

تمام چيزهايی چه در مورد صليب و سرويس سوسيال و رفتار دکترها و محافظه 

همچنين در مورد قضاوت و قانون اينجا توضيح دادم، سعی کردم کاری آنها و 

بصورت خالصه نوشته شود و از نوشتن جزئيات پرهيز کردم فقط می خواستم 

اگر بهشت نسبت . اين شبهه را که سوئيس بهشت است از اذهان خيلی ها پاک کنم

معنی به کشورهای عقب افتاده را می گويند شايد درست باشد ولی اگر بهشت به 

  .خود کلمه را در مد نظر داشته باشند، بايد بگويم که اشتباه است

فکر می کردم که تنها زندانهای مجاهدين خلق و شهر تبعيدگاه آنها يعنی رمادی 

سوئيس نيز ادامه همان ! حالت برزخ را دارد ولی حاال می بينم که کشور آزاد

  .برزخ است که بايد سپری شود
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  انی در خاتمهنکات پاي

  

  .بطور مختصر چند نکته را بنويسم در خاتمه می خواستم

افرادی هستند که سيستم تربيتی و فکری شان طوری است که مسئوليت پذير نمی 

باشند، در حالی که همه کارها را بنا به خواست خودشان انجام می دهند يا اگر در 

ام می دهند ، حتی چند بعضی اوقات در شرايط ناجور محيطی اشتباهاتی را انج

واقعيت . در صد از آنها را که خودشان نيز در آن سهيم بوده اند ، قبول نمی کنند

مگر اينکه او را در . انسان مسئول کاری است که انجام می دهد اين است که

مثل شرايط . شرايط شکنجه های جسمی و روحی و شرايط اجبار قرار داده باشند

سازمان در زندان دبس مبنی بر اينکه ما درخواست کپی کردن دست نوشته های 

 يا شرايط مشابهی که در اين سازمان وجود داشته رفتن به رمادی را داده ايم

  .است

در زندگی خصوصی من درست است که سازمان مجاهدين خلق شرايط نادرست 

و نابسامان ازدواج را راه انداخت و مسئوليت اساسی و ريشه ای با مجاهدين می 

ولی آيا ادامه اين مسير را نيز مجاهدين دخالت داشته اند؟ آيا خود انسان . شدبا

  نبايد هيچگونه مسئوليتی در قبال کاری که انجام داده ، به عهده بگيرد؟

  مگر در رمادی ، در اردن و در سوئيس ما زير سايه تشکيالت مجاهدين بوديم؟

رفتار ناهنجار شوهرم . اشدهر کس که کاری انجام می دهد بايد خود او جوابگو ب

با بچه حتی زير يکسال و شکستن دستش و هزاران کار ديگر و نهايتًا منحرف 

کردن مسير زندگيش و کشاندن بچه خردسال به نزد روانشناس مدرسه و سپس 

تلف شدن عمرش و محروم شدن از تحصيالت، همه و همه مستقيمًا به عهده او 

رست بر دوش او گذاشته می شود و اوست که بار تمام اين اعمال ناد. می باشد

حاال هر چقدر بخواهيم ريشه يابی . مسئول تغيير مسير زندگی و آينده بچه ام است
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اصلی آن مجرم ترتيب دهنده باالخره آنکه عمل خالف انجام داده همراه با . کنيم

  .است

ا و با همه ناراحتی ه: نکته ديگری که در خاتمه می خواستم بگويم اينست که

تباهی هايی که در زندگی فردی ام به چشم ديده ام، ولی يک دوستی، رفيقی، 

ياوری از دور پيدا شده با اينکه نه همزبان هستيم و نه هم فرهنگ، با همه 

مناسباتی که در سيستم غربی برقرار می کند، ولی با اين حال شاخه گلی شاداب 

 مسير زندگی می کند و از و قشنگ به طرف من گرفته  و مرا تشويق به ادامه

 و با چشم باز و روی گشاده زيبائيها ناديده بگيرممن می خواهد که زشتی ها را 

را مد نظر داشته باشم، من هم با کمال ميل اين شاخ گل زيبا را از او می پذيرم و 

برای هميشه از او تشکر می کنم و برايش آرزوی موفقيت و شکفتن ها را دارم و 

   ). Michele Brazzola( کسی نيست جز خانم ميشل برازوال اين دوست خوب
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