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  پيکر زخمی

 

  :مقدمه

زندگی من نيز مثل ھزاران مبارز ديگر دچار فراز و نشيب ھای فردی و عمومی 

فراز و نشيب ھايی که گاھی اوقات قابل اغماض می باشند و گاھی . بوده است

  .اوقات نيز برای عبرت گرفتن آيندگان بايد گفته شود

ح حال  خودم را در پيشنھاد بعضی از دوستان به من اين بود که تجربيات و شر

زندان ھای مجاھدين خلق و تبعيدگاه من و ساير اعضای جداشده از مجاھدين ، 

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

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

م، بنابراين نمی خواستم مسائل خصوصی فرد زندگی ام يعنی شوھرم خورده بود

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

سوئيس عليرغم انتظاراتم برخورد کردم، کشوری که به مھد آزادی مشھور است، 

و شکل ظاھری برون مرزی قابل تحسينی دارد، ولی ھيچکس نمی داند يا می 

شرايط بنابراين . روابط داخلی آن چگونه می گذرد داند و نمی تواند بگويد

نامساعد و برخوردھای غلط مقامات سوئيس باعث شد که من شرايط زندگی 

خودم را در تمام طول مدتی که با شوھرم بودم و يا بعد از جدايی با او برخورد 

  .داشتم به رشته تحرير در بياورم 

 شرايط نامساعد سوئيس را که در در اين ميان شرايط زندانھا و تبعيدگاه رجوی و

  .درون سينه ام بايگانی کرده بودم، در معرض قضاوت ديگران قرار بدھم
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  ازدواج در سازمان مجاھدين خلق

  

  

اگر قرار باشد ھر کسی گوشه ای از روابط و مناسبات داخل سازمان مجاھدين 

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

و ازدواج در سازمان . منطقی و بغايت دگم و کYف سر در گم را بيرون بکشد

   .مجاھدين خلق و بدنبال آن طYق اجباری نمونه ھايی از اين مباحث است

ازدواج در سازمان مجاھدين خلق ھيچوقت بخاطر پيوند عاطفی و زناشويی دو 

رای ارضای مسائل جنسی جھت ازدواج تنھا وسيله ای بود ب. انسان نبوده است

در سازمان مجاھدين خلق ھيچوقت  .انجام کارھای جنگی و باصطYح مبارزاتی 

ًاتفاقا اگر ديده ميشد که . ازدواج با وجود عشق و عYقه و انتخاب صورت نگرفت

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

ا وجود عشق بين دو نفر ، اگر يکی از آنھا خواست از آن دو می شدند تا مبادا ب

بنابراين سعی می کردند ازدواج را . سازمان جدا شود ديگری نيز ھمراه او برود

بر پايه تشکيYتی استوار کنند و رابطه زن و شوھر را فقط در حد زناشويی 

  . ازدواج من ھم در چنين شرايطی صورت گرفت. نگھدارند

 وارد سازمان در عراق شدم ، چند ماه بعد پيشنھاد 1364وقتی که در سال 

  . ازدواج به من داده شد 

  روزی از من سؤال شد که آيا حاضری ازدواج کنی ؟ 

  .گفتم اگر بشود با طرف صحبت کنم ، بله 

  .ًگفتند فعY برو بعدا صدايت می کنيم

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

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

بنابراين وضعيت . اختيارشان قرار گرفته و ھر چه دستور می دھند، اطاعت کنم

من، بعد از آن روز، با اينکه چندين بار ازدواجھای ديگر را راه انداختند ولی 
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 که البته پيش خودم آن را ھرگز صدايم نکردند و من به مدت دو سال در آنجا بودم

ناديده گرفتم و به ھيچ وجه عکس العملی نشان ندادم ولی ھميشه دوست داشتم 

  .دليل آنرا از زبان خودشان بشنوم که ھيچوقت بيان نشد 

صدايم کرد )  عضو مرکزيت سازمان (زھره بنی جمالی بعد از دوسال، روزی 

شنھاد ازدواج داد، من ھم بدون و بدون ياد آوری پيشنھاد دو سال قبل، به من پي

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

  .آورم به حرفھايش گوش فرا دادم

  :گفتبنی جمالی زھره 

  چرا دوست داشتی از سازمان بيرون بروی ؟

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

Yت مسئول، ھمه کاره تحت مسئول ميباشد و تحت مسئول ھيچ اراده ای از تشکي

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

آن lزم نيست چون تکراری ميباشد و ھمچنين به مدت دوسال است که در اين 

  .ان را ببينمخواھم جايی بروم که بتوانم آسم پايگاه زندانی ھستم و می

 خودت   به اندازه خوب قرار شد توبه عنوان ھوادار اينجا باشی، بنابراين :گفت 

کار خواھی کرد ، از اينکه ميخواھی بيرون از پايگاه بروی ، به ما مربوط 

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

است که اين بحث ھا مربوط به قبل از طYق البته روشن ( سيستم به ھم می ريزد 

ھای اجباری می باشد و بعد از آن ھيچکس حق خروج از پايگاه ھای سازمان را 

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

  .منھم با شرط صحبت کردن با طرف ، قبول کردم

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

   .آن حالم بھم ريخت، بYفاصله در عرض چند ثانيه عکس را به او دادم و گفتم نه

  .تو که ھنوز نگاه نکردی، کمی بيشتر نگاه کن : گفت 
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راستش را بخواھيد با چند ( نيازی نيست چون از ظاھرش خوشم نمی آيد : گفتم

  )ثانيه نگاه کردن قيافه اش بنظرم خل رسيد بود

  .ھمشھری خودت است :گفت 

  .خواھد اھل ھر کجای ايران باشد مھم نيست  می:گفتم 

  .گفت پس برو بعدا صدايت ميکنم 

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

برو و خواھر ) پايگاه سياسی سازمان (  گفتند در بغداد به پايگاه جYل زاده

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

  .پيگيری خواھد کرد

  :وقتی به بغداد رسيدم ، حشمت بعد از احوالپرسی گفت

 فردا با تو صحبت خواھم است) مھدی ابريشم چی ( برادر شريف امشب نشست 

  .کرد ، تو ھم توی اين نشست بيا 

  
  مھدی ابريشمچی



 

5 

در سازمان به وی . ه در آن نشست مادر مريم رجوی را ديدمالبته اولين بار بود ک

  .می گفتند که در ھمان پايگاه سکونت داشت" مادر جون"

به مروراز من خوشش آمد و بعضی اوقات مرا به واحد مسکونی " مادر جون"

 آنطور که از رفتارش فھميدم مثل اينکه تا حدودی او  اش دعوت ميکرد که بعدا

  .روابط دوستانه ای با من برقرار کرده بود ، منع کرده بودندرا از اين کار که 

فردای آنروز حشمت مرا صدا کرد و گفت که چه کاری بايد انجام دھم و مسئوليتم 

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

  
 و مادر مريم رجوی) حشمت  ( فائزه خياط حصاری

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

  .ببخشيد خواھر حشمت من عضو نيستم :گفتم
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از نظر من تو ھيچ فرقی با عضو نداری و من تو را عضو سازمان تلقی : گفت

  .می کنم

يعنی او می خواست بطور غير مستقيم به من رده تشکيYتی ام را ابYغ کند، اما 

 :چون من اين موضوع را فھميدم گفتم 

ھوادار باشم، بودن در سازمان را پذيرفته اينکه در موضع تشکيYتی من به شرط 

حشمت . ام و نمی خواھم عضو سازمان باشم، چون تشکيYت شما را قبول ندارم

 :با حالت عقب نشينی گفت 

  .ًتو برو، بعدا برای موضوع ازدواج صدايت ميکنم . خوب باشد 

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

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

روزانه اش را در محورھای مختلف نوشته شده بود و از جمله يکی از مواردش 

  : اين بود

  " ھنگامه و موسی " 

 . موسی ميباشدھنگامه اسم مستعار من بود و از آنجا فھميدم که طرف من اسمش

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

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

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

  .وريت قرار گرفته بودم، گفتم باشدظمح

  :که او گفت بعد خواستم خداحافظی کنم 

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

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

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

  .سيگار داد تا حالش خوب شود 

  :ود گفتم من که از تعجب دھانم باز مانده ب

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

اگر شما سر در نمی آوريد ، من می دانم و قبY بيمار صرعی ديدم وقتی که غش 

  .ميکنند بسيار خطرناک ميشوند 

  .بيماری او ضعيف است : حشمت گفت 

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

ممکن است نيمه شب حالش بد بشود و بYيی سر خودش و من بياورد ، ازدواج 

  .کنم ، بنابراين ھمين جا تمامش ميکنم 

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

  حبت کردن مريضی او بر طرف ميشود ؟آيا با يک بار ص

بسياری از افراد . نه ، از اين جھت ميگويم که شايد تو از او خوشت بيايد : گفت 

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

  !!.شود

  .پذيرم  ببخشيد من اين ريسک را نمی: گفتم 

يار ازدواج را نه بر اساس شناخت و معسازمان مجاھدين فھميدم که ھا بعد

 يعنی در اينجا .دقرار می دھ بلکه بر اساس رده تشکي)تی ،تطبيق پذيری دو فرد

 باقی بمانم به " ھوادار" در رتبه خواھم  مرا که اصرار داشتم میقصد داشتند 

 .ورندازدواج فردی که شايد به لحاظ تشکي)تی کمی با/تر از من بود ، در بيا

برای يک فرد مريض که شايد شدم تا توسط من  بايست قربانی می ن میيعنی م

خوب شود و بتواند بيشتر برايشان کار سازمان به لحاظ تشکي)تی اھميت داشت، 

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

ھای روحی و روانی ھمانطور که روزگاری رسيد و گفتند آدم ھا با ط)ق بيماري

  .شان خوب می شود

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

موسی پسری بود .  نشانم داد.را گرفتم موسی نظر سازمان برای ازدواج يعنی 

خوش تيپ با موھای سياه و صاف و قشنگ ، دانشجوی   قد بلند و،اھل بھبھان
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 ، روانی بيماریبخاطر  و  اش حالت معمولی نداشتولی چھره .آمريکا بود 

 زد و شوخی بيخودی می نگاھش بطور معمول نبود ، حرفھای 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 ھستم و تسليم بود، اما در آن لحظه ب

  .ين برای چنين ازدواجی نشده اممجاھد

خوردن  ، پايگاه مرکزی سازمان  در بغداد ، در حال" ج)لزاده"در يک روز 

 جمعا سه رديف ميز چيده شده بود و در ھر رديف ميز در سالن . ناھار بوديم

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

 حضور داشتند ، ناگھان چندين نفر به طرف پله آنشد که در   نفری میدويست

  ھا دويدند ، از نفر مقابلم سوال کردم که جريان چيست ؟

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

  .شود  وری میطچون تقريبا او ھميشه اين

در حالت دم موسی ھم غذايم را تند خوردم و به طرف پله ھا راه افتادم و دي من  

 ، دو .دست و پايش را بشدت تکان می دھددراز کشيده و بيھوشی و رنگ پريده 

 يک .  کنترل کنندتا وی رادستھايش را گرفته ھم سه نفر پاھايش را، و دو نفر 

دھد  را کسی نشنود ، مرتب آب می موسی ضمن اينکه سعی دارد صدایھم نفر 

افراد باز ھم خوب حريفش نمی شدند که دھد و ھمه اين  و صورتش را تکان می

ھمه اين صحنه ھا را من در حالی که از پله ھا به طرف با/ . کنترلش کنند

  .حرکت می کردم ديدم

) مادر مريم رجوی ( " مادر جون"فردای آن روز ھنگام ناھار که من روبروی 

افيان نشست و با اطرو  تا مرا ديد ب)فاصله پيشم آمد . آمدحشمت نشسته بودم 

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

مسئول پايگاه جايش را پيش من انتخاب کرده، منھم بدون اينکه اھميت زيادی به 

بعد . احوالپرسی کردمحشمت رده تشکي)تی اش داده باشم به طور معمولی با 

خواھر حشمت : کردم و گفتمبطوری که کسی متوجه نشود سرم را به او نزديک 
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شما که گفته بوديد مريضی موسی بسيار ضعيف است و ديروز نبودی که ببينی 

 . نفر او را نمی توانستند کنترل کنندشش، ھفتکه چگونه 

  : گفتاو

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

  :گفتخنده  بلند کرد و با 

  .ان ھستی تو که جواب رد دادیحا/ چرا نگر

  .گفتم، برای اط)ع شما گفتم

حشمت  ). منظورش مسئله ازدواج من بود ( .ما دوباره پيگيری می کنيم: گفت

سئوليت پايگاه ج)ل زاده به  و ممنتقل شدديگری قرارگاه پايگاه و از آنجا به 

  .پرده شدس) رحمان ( عباس داوری 

  
  مانعباس داوری با نام مستعار رح

در پايگاه مرتب نشان داده می شد که خبرھائی ھست چون من ديگر به نشست 

مسائل را دقيق نمی دانستم، ولی دورادور می و ھای تشکي)تی شان نمی رفتم 
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ديدم که جنب و جوش زيادی ھست و مرتب سيستم پايگاه و قوانين عادی روزانه 

ز پيشنھاد سازمان برای ا ماھی شش که حدود ھنگامدر اين . را تغيير می دھند

يک روز وسط کارم صدايم کردند و گفتند تو سريع برو ، گذشته بودازدواجم 

  . "رحمانبرادر " پيش 

من که حدس می زدم موضوع چيست گفتم باشد، بعدا می روم بگذاريد کارم را 

  .تمام کنم

  .گفتند ما خودمان می کنيم تو ھمين اIن برو

  : گفتعد از احوالپرسی عباس داوریب

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

  .گرفتم

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

...  عابد و تو دلم گفتم گربه شد (گفت تو می توانی ده بار ديگر جواب رد بدھی

  :بعد گفت. ا او زندگی کنی نه ما، اين تو ھستی که می خواھی ب)مسلمانا

  .ف)نی می باشد

آدم ساکتی است ولی او را نمی شناسم . 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 ھمين ا: گفت

 روی سادگی که فکر می کردم منھم از. بھتر 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 بودندتکه به احتمال زياد در آن ا

  :کنم، گفت

  .می خواھم قبل از رفتن بشنویفراموش کرده بودم بنشين چيزی را 

با توجه به دفعات قبلی، به قول معروف، ( نشستم من ھم با حالت مشکوک

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

  .می دانی او بچه عراق است
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  يعنی عراقی است؟: گفتم

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

  .ايرانی ھا به ايران آمده

  از عراق می باشد؟ جزو رانده شدگان :گفتم

  . بله:گفت

  آيا فارسی صحبت می کند؟: گفتم

  .گفتم اشکالی ندارد. کامY مثل خودمان است: گفت

ضمنا يک چيز ديگر که می بايست قبY می گفتم و : عباس داوری دوباره گفت

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

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

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

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

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

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

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

گفتند ديدی بھترين را می خواھی؟ اصY مجاھد بودن به تو نيامده و چندين دری 

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

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

عباس داوری نشاندند و گفتند ما در اين واحد نيستيم و شما ھرچقدر می خواھيد 

  . صحبت کنيد

 و ربع با ھم صحبت کرديم، اکثر حرفھا پيرامون خانواده مان دور زد حدود يک

  . بعد خدا حافظی کرديم

قيافه اش حالت افسردگی داشت و چھره اش زرد بود، تنھا چيزی که دوست 

ما از خودمان . داشت در موردش صحبت کند پيرامون خانواده خودش و من بود

يک موضوع بود و آن اينکه قرار گذاشتيم تنھا چيزی که . ھيچ صحبتی نکرديم
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او . lنی از من دور شود و از ھم بی خبر باشيمبعد از ازدواج او نبايد به مدت طو

در . عباس داوری باشد، پذيرفت!! اين موضوع را به شرطی که مورد تاييد

  .فرصتی عباس داوری  به من رساند که اين شرط مورد قبول است

 دقيقه مجموع فرصتی بود که من و او در سازمان برای شناخت يکديگر 15اين 

  . واج داشتيمبرای موضوع مھمی چون ازد

در اين مدت . تا اين لحظه دو سال و نيم بود که از ورود من به سازمان گذشته بود

محيط . سراسر وقتم برای ماجرای ازدواج کردن و اينجور چيزھا گرفته شده بود

بسته سازمان و اقامت شبانه روزی در پايگاه و عدم ارتباط با مردم و جامعه و 

 در سازمان ، من را از نظر روحی و جسمی خسته ھمچنين  کار مداوم و پوشالی

از طرفی نيز سن من حدود بيست و شش و ھفت سال ميشد و قبل از . کرده بود

من بسياری از کوچکترھا ازدواج کرده بودند ھر کس از آشنای قديمی و جديد در 

سازمان مرا می ديد اولين چيزی که می گفتند که چرا ھنوز ازدواج نکردی؟ 

  .مثل افرادی از جامعه می گفتند تو که پير شدی چرا ازدواج نکردیبعضی ھا 

lزم به توضيح است که ازدواج در درون سازمان مجاھدين نيز تبعيض و بی 

عدالتی وجود داشت، يعنی افرادی که از نظر سازمان و به لحاظ تشکيYتی مسئله 

ن نسبت به طرف دار نبودند، زودتر ازدواج می کردند و تا حدودی ديدگاه ھايشا

  . مقابل جھت ازدواج رعايت می شد ولی ساير افراد نه

در ھر صورت يکی از دlيل ازدواج برای من ، رھايی از سرزنش افراد داخل 

تشکيYت وديگری رھايی از فضای بسته و خفقان آور پايگاه ھای مجاھدين بود 

ج بی محتوا چون ھمين ازدوا. که مرا واداشت که به ازدواج توخالی تن بدھم

تنھا چيزی که در ذھنم داشتم آوردن يک بچه و . برای ھمه افراد ميسر نبود

. ديگر برايم فرقی نمی کرد شوھرم چه آدمی خواھد شد. مشغول شدن به او 

  . برايم مھم نبود. خواھد مرد يا زنده خواھد ماند

  

  .اده شومروزی به من گفته شد که برای خريد حلقه ازدواج آم. دو ھفته ای گذشت
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آنطور که او تعريف می کرد، در حالی که در آسانسور بوده مسئول من به او 

  : و او نيز در پاسخ گفته بودبودتبريک گفته 

  برای چه تبريک می گوئی؟

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

  مگر بتول موافقت کرده؟ :  گفتدر حالی که اين بيچاره ھاج و واج مانده بود

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

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

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

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

  .از بيرون خريداری کرديم

  :روزی شمسی مسئول قسمت ما در پايگاه جYلزاده در بغداد، به من گفت

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

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

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

ً سياه رنگ تقريبا کج و  ديدم دو صندلی. شوھر آينده ام بنشينيم به من نشان داد

  :گفتم. کھنه تر از بقيه آنجا قرار داده اند

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

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

  مگر می خواھی برايت مبل بگذاريم؟

منظورم مبل نبود بلکه صندلی ھايی بگذاريد که کج نباشد مثل بقيه تازه تر : گفتم

با حالت . باشد چون من مطمئن ھستم روی اين صندلی با ناراحتی خواھم نشست

  .خوب باشد: بی اعتنايی گفت

به من گفت ) زھرا استاد حسن ( در روز ازدواج ثريا . روز ازدواج ما رسيده بود

 Yًکدام بلوز را می خواھی بپوشی؟ بلوز صورتی را نپوشی بھتر است چون اص

درست است ، بلوز صورتی ام : گفتم. به صورتت نمی آيد و تو را زشت می کند
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رم در ضمن لباس نو ديگر ندارم ھمين بلوزھای معمولی را که می را دوست ندا

  .پوشم، يکی شان را انتخاب خواھم کرد

بتول کدام بلوز را می : درست چند ساعت ديگر مانده حرکت کنيم، شمسی گفت

بھتر از ) يک بلوز معمولی بود ( فکر می کنم بلوز آبی : خواھی بپوشی؟ گفتم

و روسری زرشکی داری بنابراين اگر بلوز زرشکی ت: بقيه لباسھايم باشد، گفت

بنابراين چون بلوزش اندازه ام بود قبول کردم که استفاده . مرا بپوشی بھتر است

  .اش کنم

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

ين عکاسی بود، او در دست يکی از آنھا دورب. شوھر آينده ام نيز در ميان آنھا بود

با يک حرکت بچه گانه دوربين را از طرف قاپيد و ھر چه گفتند که بده، او نمی 

من با ديدن اين صحنه در . داد و مثل بچه دوربين را اينطرف  و آنطرف می برد

حالی که ناراحت شده بودم چون او را خوب نمی شناختم که چه اخYقی دارد به 

. ولی او ھمچنان با دوربين ور می رفت.  بھش بدهدوربين را: حالت آرامی گفتم

به ھيچکس دوربين عکاسی و خلق قابل يادآوری است که در سازمان مجاھدين 

شد و برای اين کار مسئول گذاشته بودند که آن ھم فردی بنام بھمن  غيره داده نمی

  . بود

 از اينکه ً موقع ازدواج رسيد، من حالت خY داشتم، فقط خوشحال بودم به ھر حال

آينده برايم . ديگر کسی بخاطر اينکه ھنوز ازدواج نکردم، مسخره ام نخواھد کرد

خنديدن از لبانم دور شده بود و فراموش کرده بودم که در چه شرايطی . مبھم بود

قلبم خالی شده بود چون . به يک نوع شرايط بی احساسی مطلق رسيده بودم. ھستم

دوم اينکه از ھمان ابتدا از .  ه او را نمی شناختمکنار مردی نشسته بودم اول اينک

حرکات بيمارگونه اش بدم می آمد و ھيچ احساسی نه خوب و نه بد نسبت به او 

  .نداشتم
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وقتی روی صندلی نشستم با تعجب ديدم که ھمان صندلی کج و ناراحت کننده 

دم، است و خودم را مرتب می کشيدم باlتر ولی باز به طرف پايين سر می خور

  .بنابراين تا آخر با ناراحتی بسر بردم

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

و " مادرجون " ملقب به ) فاطمه ورنوس ( عقد را خواند، مادر مريم عضدانلو 

، به عنوان شھود ) حشمت ( و فائزه خياط حصاری ) بابا ( محمد سيدی کاشانی 

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

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

انگار بعد از ازدواج مثل اين بود که او از کره مريخ آمده و من از کره ماه، 

  .ھيچکداممان مولود کره خاکی زمين نبوديم

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

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

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

  .نقصان می باشد

شود دريافت که ھر  ،  میازدواج ھای خود مسعود رجوی نيز نگاه کنيداگر به 

  .کدام از آنھا به مناسبتی بود جز مناسبت خود ازدواج

  

  : ازدواج با اشرف ربيعی

مرتب گفته ميشد مسعود يک فرد مجرد بود و زنش قبY متأھل بوده است و بنا به 

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

  .اصل شده بود

  

  :اج با فيروزه بنی صدرازدو

وقتی که اين .  بخاطر ھم جھت بودن بعد سياسی با پدرش دکتر بنی صدر بود

  .پيوند سياسی گسست، رشته ازدواج رجوی با خانم فيروزه نيز از ھم پاره شد
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  :ازدواج با مريم قجر عضدانلو

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

مطلق سازمان ويکه تازی در تشکيYت و باlرفتن از پله وجودی مريم قدرت 

بنابراين ھمه ازدواجھای رجوی استثمار گرايانه و پرداختن به خود بود نه  .بود

  .بخاطر تفاھم و زندگی مشترک طبق عرف 

  

به . دختر خانمی بود به اسم صفورا، از سازمان درخواست جدايی کرده بود

مYت ھوايی در  جنگ ايران و عراق  که ھمه ما برای ھنگام بمباران و ح

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

يکبار که . که طبقه ششم بود، در قرنطينه بود و نبايد از اتاق خود خارج می شد

 او تعجب من برای پھن کردن لباس به پشت بام رفته بودم با او احوالپرسی کردم

صفورا از شدت ناراحتی . کرد چون ھمه دستور داشتند که با او صحبت نکنند

لبھا و دستھايش را جويده بود و زبان ، لبھا و دستانش پوسته پوسته زده و زخمی 

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

   .بينی ؟ مرا اينجا زندانی کرده اند گفت مگر نمی
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پيش عباس داوری  رفتم پرسيدم جريان . روم با اينھا صحبت می کنم  می: گفتم 

  صفورا چيست؟

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

  .ھا و دستھايش را گفتم  شدن لب

  دانی چه از ما می خواھد ؟ می: گفت 

  . او شوھر می خواھد 

. خيلی از برادران ھم تمايل به ازدواج دارند. ه طبيعی استخوب ، اين مسئل: گفتم

  .مجرد ھست" برادر " اين ھمه 

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

   ؟ خارج شوداو شوھر بدھيم که ھمراه شوھرش از سازمان 

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

خواھر 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 چيزھا ھست که تو نمی

  نمی دانم کجا؟. مدتی صفورا را از آنجا بردند

 داشتن (يعنی وقتی می خواستند به کسی تھمت بزنند مارک شوھر يا زن خواستن 

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

  .جرم است 

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

  :او ھمشھری شوھرم بود ، به من گفت . تشکيYت عراق بود را ديدم

چندين بار از اينھا .  شوم وقتی که ھمسرت را می بينم به حال پسرم ناراحت می

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

. شود ھمه ازدواج می کنند ولی ھيچ زنی پيدا نمی شود که با پسر من ازدواج کند

بعد شروع کرد به گريه کردن .  سال دارد برايش شديدا نگران ھستم 36او اlن 

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

  . حال پسرم می سوزد 
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به ليY سعادت که مسئول آن پايگاھی بود . به او گفتم با اينھا صحبت خواھم کرد 

  .ًکه جديدا به آنجا رفته بودم ، جريان مادر صغرا را به او گفتم 

  پسرش زن می خواھد برود بگيرد به ما چه ؟: گفت 

  .برود بگيرد يعنی چه ؟ او که در بيرون تشکيYت نيست : تم گف

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

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

  خواھد با زن زندگی کند ؟ مگر مادرش می: گفت 

  .يد  کاری ندارد او را صدا کنيد جريان را بپرس:گفتم

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

  .دوم اينکه خودش بايد کتبا بنويسد که نياز به ازدواج دارد 

: کنم خجالت می کشد بخاطر ھمين مادرش بجای او می گويد  گفت   فکر می:گفتم

  . حرف مادرش برای ما مYک نيست 

ز من پيگيری کرد ، جريان صحبت با ليY سعادت را بعد مادر صغرا جريان را ا

  .دروغ می گويند : مادر با بی اعتنائی گفت . به او گفتم 

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

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

  .، به فکر مبارزه و انقYب نيستیزن و زندگی ھستی ، تو به فکرتو فرديت داری

رسم شد که ازدواج دسته جمعی راه می انداختند يعنی چندين زوج را با ھم ھا بعد

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

  ".ازدواج گله ای" خودمان ميگفتيم 

 زوج ازدواج 11قرار بود . ضور داشتم در يکی از اين ازدواجھای گله ای من ح

  .کنند 

وجه تمايز دامادھا اين بود که لباس نظامی زيتونی بپوشند و برادر ھای ديگر 

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

  .نشوند!! زرشکی بپوشند ولی بقيه خواھرھا روسری زيتونی بپوشند تا قاطی
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يک طرف و عروسھا ) آقايان ( د سالن شديم دامادھا ھمراه با برادرھا وقتی وار

  . ندطرف ديگر نشست) خانم ھا ( ھمراه با خواھرھا 

مسئول تشکيYتی اين عروسی ھای گله ای، از عروس ھا و دامادھا سرشماری 

   . داماد ھستدوازده عروس يازده  برایيعنی  . ديد يک عروس کم است،کرد

ھا  يکی يکی عروسبوبه جمشيدی عضو ھيئت اجرايی سازمان، مسئول جلسه مح

با انگشت  و ھر عروسی موظف بود که و اسم شوھرھايشان را پرسيد را بلند کرد

 بعضی از عروسھا دنبال طرف خودشان می. دداماد مورد نظر را نشان بدھ

. شدند  شناختند که کدام يکی شان است و باعث خنده حضار می گشتند ، نمی

ينده شان را فراموش کرده آ يعنی اسم شوھر ،ی ھا نيز اسم طرف مقابلشانبعض

بودند چون بيچاره ھا فقط چند وقت کوتاه ھمديگر را ديده بودند و شناختی کافی 

  .به لحاظ ظاھر از ھمديگر نداشتند 

خYصه، برای حل اين معضل که محبوبه جمشيدی مسئول اين سناريو ، فکر 

  : يدی کشف نمود ، گفت بکری کرد و راه حل جد

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

  محبوبه جمشيدی گفت برادر اسم ھمسرت چيست ؟. اضافی است 

  گفت چرا در اين جا حضور ندارد ؟. او گفت ھمسرم فYنی است 

  گفت چرا بايد اينجا باشد ؟

  ؟ مگر عروسی شما نيست : گفت 

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

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

  مگر اشکالی دارد ؟: گفت  پوشيدی ؟

 پوشيدن لباس ابYغ نحوهو من در بغداد بودم : وقتی که جريان را فھميد، گفت

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

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

  .ه شده استقبY برای تک تک شان خطبه عقد جداگانه خواند: گفت
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و عروس ھا  دامادھا سپس .امضاء کردندو ھر عروس و دامادی آمدند در آنجا 

گفت ھيچ خطبه  يکی از عروس ھا می. خودشان رفتندھای به پايگاه دامشان ھر ک

  .عقدی قبY خوانده نشده است 

 ولی در ،ھا بسيار خنده دار و مورد تمسخر بود اين نوع ازدواجبه ظاھر گرچه ا

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

  .نشان می داد

از حيات سازمان مجاھدين خلق ھايی که در يک مرحله حساس  دواجولی از

ن ھم خبری نبود و چه ظاھر و چه آاز ظاھر خنده دار بودن ، صورت گرفت 

 و ازدواج ھای زياد و بيش از حد باطن ،ھمه اش مصيبت زا و دراماتيک بود

  .است" فروغ جاويدان " يک ھفته يا چند روز قبل از عمليات معمول 

 ازدواجھايی که صورت گرفت اکثر اين زن و شوھر ھا وقت نکردند در اين

نھا يا آبرای يکبار و برای ھميشه با ھم ديدار داشته باشند و در عمليات يکی از 

نھا کشته شدند و بعضی ھا که وقت کردند ھمديگر را ببينند فقط چند آھردوی 

  .دندن ھيچوقت ھمديگر را نديآساعت از شب بوده که ديگر بعد از 

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

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

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

از عمليات اطYع من ردم البته سه، چھار روز مانده بود به عمليات ازدواج ک من 

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

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

رفت و در عمليات کشته يا مفقود شد و حاl چھره ھمسرم از  خداحافظی کرد و

بغض گلوی او را . کردم چون حتی عکسی از او نيز ندارمذھنم رفته و فراموش 

لکه ننگ ديگری است بر من اين مسئله بنظر  .فشرد و چشمش اشک آلود شد

پيشانی مسعود رجوی در کنار لکه ھای ننگ ديگری که او برای خود آفريده 

  . و برای نسل ما ارمغان شوم و ھديه  تلخ ھمراه آورده استاست
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صورت گرفت بسيار سريع " فروغ جاويدان " بعد از عمليات ازدواجھايی که اما 

 lزم صورت گرفت و ھمسران شھدا به عقد يکديگر ھای حداقل رعايت و بدون 

در آورده شدند ، بدون اينکه حتی غم داغ از دست دادن ھمسر قبلی کمی تحليل 

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

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

بد نيست در . کودکان در اين شرايط ضربه ھای بسيار سنگين روحی خوردند

  .اينجا خاطره ای ھر چند تلخ نقل کنم

شش، ھمسر حميد باطبی از مسئولين ارشد سازمان بود که يک فرزند شمسی 

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

ًمثY ھروقت که با . شمسی مسئول من بود و من ھميشه با سعيد شوخی می کردم 

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

  .اين سوال من خوشش می آمد و دوست داشت ھميشه تکرار کنم 

  
  ...سعيد فرزند شمسی 
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جريان کشته شدن مادرش ،اولين باری که سعيد را ديدم فقط با او  عد از ب

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

  جان؟

او در حاليکه ھنوز معنی مرگ را نمی فھميد و باور نداشت که مادرش ديگر 

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

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 ھيچوقت سعيد با من حرف نزد

بچه ھای بی مادر را تقسيم کرده بودند بين افراد ، به فخری مسئول دفتر عباس 

. ساله پسر دکتر علی را داده بودندچھاروی رضا کوچول)مسئول پايگاه(داوری 

فخری تنھا چيزی که اصY نمی دانست مادربودن و يا حداقل نگھداری از يک 

شب ھا ،چون اتاق فخری . بچه بود ويا اصوl وقت نداشت بچه را نگھداری کند 

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

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

  .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  دنبال رده و اين چيزھا بود ، بدھکار نبود و باlخره يک روز دکتر علی

  :گفتمو پايگاه ديدم 

  .شود وصيه ميکنم بچه ات را نجات دھی و بچه ات در پايگاه تنھا ول میبه شما ت

می خواھم پيش پدر و مادرم در ايران بفرستم و خودم ھر وقت از اينجا  :گفت 

 بچه ای ھم بنام .رفتم بچه ام را دوباره تحويل خواھم گرفت و اين کار را ھم کرد

که به داده بودند ) ثريا ( اد حسن به زھرا است ھم بود که ) ساله پنجتقريبا (فاضله 

اما بعد از مدتی پدر فاضله با يکی از زنان . عنوان مادر از او نگھداری کند 

عضو سازمان که شوھر او ھم در عمليات کشته شده بود، ازدواج کرد که مجددا 

  .فاضله مجبور شد مادر جديدی را بگيرد
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از دست داده بودند " ان فروغ جاويد" در عمايات  را  خودکودکانی که پدران

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

بخوبی از نگھداری بچه بر می آيد ولی پدر نمی توانست و اصوl سازمان اين 

بنابراين بچه ھا را به . فضا را به پدر نمی داد که از بچه خودش نگھداری کند

 بيشتر اوقات بچه ھا مجبور بودند در عرض يک ماه مادر خوانده می سپردند و

  . را مادر خطاب کنند  چندين کس

، مسعود بعد از چندیشگفتا که بعد از اين ازدواج ھای بی معنی و ابزاری،  البته 

راه  به 1368 در مھر ماه راجريان طYق کشی و سه طYقه کردن رجوی 

  .مسعود رجوی شدريم و مشوھرھا ، جز  و باعث جدايی دائم زن وانداخت 

روزی با . من بعد از ازدواج ھمچنان در پايگاه جYلزاده در بغداد مستقر بودم

يکی از ھمشھری ھايم بنام معصومه عبداللھی با نام تشکيYتی  فاطمه که 

و ) امير و مسعود  ( او دارای دو پسر . شوھرش رضا نام داشت و مشھدی بود

فاطمه زنی بسيار . ھم در حال غذا خوردن بوديمما با . يک دختر بنام زھرا بود

ازدواج : تا مرا ديد گفت. غرغری و حسود بود ولی با من رفتار خودمانی داشت

  کردی؟

ھمانکه می بينی در حال ريختن چای برای خودش : کيه؟ گفتم: گفت. آره: گفتم

  .است

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

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

بربری : گفتم: می دانی اينھا از قوم متجاوز بربری ھستند: اشکالی دارد؟ گفت

شوھر من ھم مشھدی است ولی : چرا؟ گفت: گفتم: مگر مشھدی نيست: چيه؟ گفت

 مغول ھستند و بسيار به حريم اينھا از قوم. مشھدی معمولی نه از قوم اينھا

. ديگران تجاوز می کنند بخاطر ھمين مشھدی ھا به اين دسته می گويند بربری

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

ببين فاطمه، مادامی که به من احترام می گذارد، به او احترام خواھم : گفتم 
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تو را ذله خواھد : گفت. حرمتم را شکست تYفی خواھم کردگذاشت، ولی وقتی 

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

. يعنی حتی فاطمه به خودش زحمت گفتن يک تبريک کوچک را ھم نداد. کردی

ای خواھر، تو با بربری ھا چه رابطه : در پايگاه ھر کس مرا می ديد می گفت

  . داری؟ بعد می خنديدند

تو :  به نام صديقه که اھل مشھد بود مرا ديد گفتافراد پايگاهيکبار ديگر يکی از 

رفتی با بربری ازدواج کردی؟ اينھا آدم ھای ناجوری ھستند، بعد با حالت شوخی 

بعد قاه قاه . lبد می خواھی يک بچه بربری درست کنی: و تمسخر با ھم گفت

طاھره که پيش ما بود برگشت به من نگاه .  نگفتم فقط لبخند زدممن چيزی. خنديد

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

داريد؟ خوب او ھم مثل بقيه ازدواج کرده ديگه، حاl از کجا می دانسته کی 

 در (اينجا . به حرف اينھا گوش نده: چگونه است؟ بعد رو کرد به من گفت

اگر خواست اذيتت کند می توانی گزارش بنويسی، پدرش را در می ) سازمان 

  .من از صميم دل به تو تبريک می گويم. آورند

در پايگاه جYلزاده يک طبقه به ( يک روز وقتی که شوھرم به محل مسکونی 

مادر مريم رجوی و ھمراھانش اختصاص داشت و طبقه آخر نيز برای اعضای 

بود که ھر چند وقت يکبار در اين اتاق ھا يک شب ھمديگر را می متاھل سازمان 

واحد ھای اين طبقه ھر کدام دارای دو اتاق ، يک حمام و دستشويی بود که . ديدند

من ھميشه در گوشه و کنار می شنوم و : آمد، گفتم) به دو خانواده داده می شد

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

زمانی که چنگيز به ايران حمله کرد، در . آره: چه؟ آيا راست می گويند؟ گفت

جريان  . ھمين جا زاد و ولد انجام گرفت که طايفه ما از نژاد ھمان ھا ھستند

بربری ھم از زمان رضا شاه رايج شد، چون ھميشه بين قوم ما با قوم تيموری 

تر به آنھا حمله می کردند، رضا شاه تيموريان دعوا و جنگ بود و طايفه ما بيش

مشھد نگاه داشت و اlن ) شرق ( را به جای ديگر کوچ داد ما را در قسمت خاور 
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ولی از آنجاييکه طايفه ما باز ھم با تيموری ھا . بطور رسمی می گويند خاوری

دعوا داشتند رضا شاه از شدت غضب کلمه بربری را روی طايفه ما گذاشت و از 

  .مان موقع اين کلمه را بعنوان تحقير برای ما بکار می برندھ

حاl که جريان را فھميدی اگر از اول می دانستی با من ازدواج می کردی؟ گفتم 

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

تار خواھم گوش به اين حرف ھا نخواھم داد و با تو بطور طبيعی و عادی رف

  .کرد

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

شوھرم را را برای عمل قلب به فرانسه فرستاد و  من ھمچنان در پايگاه جYلزاده 

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

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

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

کارھای مختلف سبکتری کردم ولی در نھمين ماه حاملگی که بودم، عباس داوری 

برو پيش ھمسرت . اگر می خواھی ترا به پاريس بفرستيم: صدايم کرد و گفت

اlن وضع بسيار بدی دارم سه ھفته ديگر بچه بدنيا می آيد بگذاريد : گفتم. باش

ًبعدا نمی شود، اگر می خواھی بروی ھمين اlن بايد : گفت. اين دوران بگذرد بعد

بنابراين : گفت. گفتم با اين وضع ناجور نمی توانم با ھواپيما مسافرت کنم. بروی

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

اگر مشکل بچه را می گويی، خوب شھيده : گفتم. اينکه ديگر اينجا جای تو نيست

ھم ھمينجا زايمان کرده، با گفتن اين جمله ) ھمسر مرتضی رفيعی، گوينده راديو( 

  .!او با تو فرق دارد: عباس داوری سرم داد کشيد و گفت

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

ًنمی دانستم چه خبر شده، که بعدا فھميدم شوھرم در فرانسه . ازھدی راه افتادم

دچار حالت روانی شديد شده بود و می خواستند با فرستادن من از آنجا به پاريس 
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ھم از شر او خYص شوند و ھم از شر من که حاl می بايست بچه ای را تر و 

  .ه کار يا بيگاری نمی رسيدمخشک کنم و ب

ًپايگاه ازھدی قبY آتش گرفته بود تمام در و ديوار و موکت آن دودی بود و ھمه 

دو ھفته بعد شوھرم از فرانسه . را من با ھمان وضعيت تميز کردم و مستقر شدم

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

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

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

  .روز بعد فوت کرد

از فوت کردن بچه، شوھرم کوچکترين ناراحتی از خود نشان نداد و برايش مثل 

. مسئله قلب سوخته مرا بدرد می آورداين بود که ھيچ اتفاقی نيفتاده است و اين 

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

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

ھر چند اين موضوع زياد شامل حال شوھرم نمی شد، .مسائل عاطفی فکر کنند

  .ضعيتش فشار کمتری به وی می آوردزيرا سازمان به دليل و

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

 .نمی گفتم، چون برايشان مھم نبود

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

  :سر قبرش رفتم، ديدم به زبان عربی نوشته بودند

  جاقيد: اسم

  . محمد علی : اسم پدر

ًمن شديدا اعتراض کردم و به من قول دادند که تغيير دھند نمی دانم اينکار را 

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

  .بروم

از برخوردھای ناجور و آزارھای لفظی شوھرم به تنگ آمده که من بعد از مدتی 

مه ای برای عباس داوری نوشتم و جريان را شرح دادم و گفتم که اگر به نا، بودم 
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چون نمی خواستند مشکلی بر . ھمين منوال پيش برود از او جدا خواھم شد

مشکYت افزوده شود با او چندين بار برخورد کردند و باlخره تا حدودی دست 

  .از رفتار ناھنجارش برداشت

با خود . پسرم بھنام بدنيا آمد ) 1369رداد م ( 1990يک سال بعد در ماه اوت 

ًعھد کرده بودم و علنا ھم گفتم که به ھيچ احدی اجازه نخواھم داد به اين بچه 

گزندی وارد کند، نه سازمان و نه شوھرم و نه افراد ديگر و تا حاl با ھمه 

  .گرفتاريھا به اين قول خودم وفا کردم
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  ن به قرارگاه اشرف در شھر خالصجنگ خليج فارس و رفت

  

 چند روز قبل از جنگ خليج فارس ، مرا به قرارگاه اشرف 1991در ژانويه 

يک . در اين ھنگام بھنام پنج ماھه بود. انتقال دادند و در بخش اسکان مستقر شدم

حداقل وسائل خودتان را در ساکی : شب يکی از مسئولين سازمان آمد و گفت

روز که شد گفتند ھمه داخل . ًيد احتماl جنگ شروع خواھد شدبريزيد و آماده باش

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

چند تا پتو روی گل خيس انداختند . ً متر و  ارتفاع تقريبا يک متر کنده شده بودنيم

ود و او را داخل در اين موقع بھنام خواب ب. و ما به زحمت توی گودال رفتيم

ًپتوی کوچکی پيچيده بودم و ساک تقريبا بزرگ با کليه وسائل lزم را با خودم 

ُنفری بوديم که اکثر آنھا مادرھای مسن بودند، ھشت، ده حدود . داخل سنگر بردم

ھر دوی . چند دقيقه بعد دو زن جوان را که متاسفانه اسمشان يادم رفته، آوردند

اشتند و يکی از آنھا چھار روز و ديگری نه روز به آنھا يک نوزاد در بغل د

بنابراين سرازير شدن در داخل گودال برايشان . روش سزارين زايمان کرده بودند

بھر ترتيبی شده آنھا به کمک ديگران داخل گودال شدند و يکی . غير ممکن بود

 از آنھا را که چھار روز زايمان کرده بود از زمانی که در کرکوک بودم می

رنگ زرد گونه ای داشت و در حالت عادی ، بی رمق و مريض احوال . شناختم

پس از مدتی . در آن روز حالش بسيار وخيم بود. بود فکر ميکنم کم خونی داشت

وقتی که پانزده . ًبھنام اصوl جنب و جوش غيرقابل باور داشت. بھنام بيدار شد

ی زمين می کشيد و به ته روزه بود او را ھر جای تخت می گذاشتم خودش را رو

دو ماھه بود وقتی که پتو روی زمين پھن می کردم و او را روی . تخت می رسيد

شد و روی زمين می غلطيد  آن می گذاشتم تا بازی کند از حدود خودش خارج می

و چھار ماھه که بود سينه خيز مسافت زيادی را طی می کرد، بنابراين با اين 

 داشتن او در بغل کار بسيار سختی بود، به محض وصف وقتی که پنج ماھه بود

بيدار شدن شروع کرد به تکان ھای شديد خوردن و می خواست او را روی زمين 
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بگذارم، ولی چون نمی شد، بی تابی می کرد به ھر طرف که نگھش می داشتم 

ھمان چند لحظه اول . ِگلھای ديوار سنگر را می کند و وارد دھانش می کرد

فھيمه کربYيی ھم که يک بچه بيست روزه و يک بچه زير دو سال . دکYفه ام کر

داشت وارد سنگر شده بود، ولی بخاطر ترس از آنھا دھنش مھر و موم شده بود و 

دو زن ديگر که سزارينی بودند، ناله می کردند و آنکه بچه چھار . فقط نگران بود

سم جميله را که من زنی به ا. روزه داشت حالش شروع کرد به وخيم تر شدن

. ًکسی جرات نمی کرد چيزی بگويد و اعتراض کند. مسئول آنجا بود صدا زدم

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

ًتو اصY چرا بچه ات که بزرگ است و : ًتا ھر وقت که شد و ضمنا گفت: گفت

من به بچه ام شير می دھم نمی : يد؟ گفتمھمچنين فھيمه، چرا به شيرخوارگاه نداد

به او . اين شير را خودمان ھم می توانيم به او بدھيم: گفت. توانم از خودم جدا کنم

بايد من آنجا باشم که . گفتم که به يکباره نمی شود بچه را از شير مادر گرفت

 از بعد. نمی شود و راھش را گرفت و رفت: گفت. بتدريج اين کار را انجام بدھم

با حالت دادکشيدن و با صدای . صدايش زدم، اعتنايی نکرد. نيم ساعتی برگشت

 چه می خواھی؟ : بلند او را صدا کردم، برگشت به طرف من و گفت

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

. ان را نيز خارج کردگفت تو و فھيمه با ھم خارج شويد و آن دو زن جو. خورد

: فھيمه مرتب می گفت. ًمن و فھيمه را در محلی که قبY پانسيون بود منتقل کردند

من می ترسيدم حتی يک کلمه حرف بزنم چه برسد به اينکه سرش داد بکشم، چه 

يک گوشه . در آنجا ما را در يک سالن بسيار بزرگی جا دادند. خوب شد تو گفتی

سالن بسيار سرد بود نه . ر را فھيمه انتخاب کردای را من و يک گوشه ديگ

. ولی چون آب بود من راضی بودم. شوفاژ، نه بخاری و غيره، ھيچ چيز نبود

روزھا در . تمام شيشه ھای پنجره ھا را با کيسه زباله سياه رنگ پوشانده بودند

ر ًآنجا می مانديم و شب ھا به سنگر ھای ساخته شده که تقريبا دو متر در يک مت

رفتن به سنگر برايم بسيار سخت بود چون . و نيم، يا کمی بيشتر بود، می رفتيم
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می بايست پتو و بالشت خودم و بچه به اضافه ساک و ھمچنين خود بچه را به 

ھر چه می . يکباره منتقل کنم، آن ھم مسير راه بسيار تاريک و وحشتناک بود

قوه ای بياوريد تا ما راه را اگر کمک نمی کنيد lاقل يک شمعی يا چراغ : گفتم

بارھا شده بود که من از پسری به نام ساسان . ببينيم ولی از آن امتناع می کردند

ساسان اجازه نداشت اينکار . که آنجا بود، خواھش کنم تا چراغ قوه جلويم بگيرد

را بکند ولی از روی دلسوزی فردی می ترسيد مبادا بيفتم و بچه آسيب ببيند، 

بارھا شد که اين مسير را به صورت . ا در مسير راه من می گرفتچراغ قوه ر

  .حدس و گمان طی کنم

در اين زمان بسياری از مادرھای پير و جوان ھمراه بچه ھايشان، آنھايی که 

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

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

بسياری موارد آب نبود، غذا يا نبود و يا به اندازه کافی نبود و خYصه بر آنھا 

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

امکانات تسليم شان کنند که بچه ھايشان را به سازمان بدھند و خودشان به کار 

  .ًل شوند و نھايتا در سازمان ماندگار شوندمشغو

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

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

اتاق از طرف ديگر به توالت راه داشت و خوب بسته نمی شد در . خارج شويد

بعد از سه روز ديديم که سر و . ين ميان برق ھم نداشتيم و فقط يک فانونس بودا

وقتی که بيرون رفتيم ديديم ھمه در حياط ھستند بدون . صدايی از بيرون می آيد

وقتی بچه ھايمان را در روشنايی آورديم صورت ھر . اينکه به ما اطYع بدھند

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

. دانستيم که پشه زياد دارد ھر کاری که می کرديم نمی توانستيم مھارش بکنيم 

  .پشه ھا از درب توالت وارد اتاق می شدند
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به سرعت بچه را در پتو می . شب ھا چندين بار از صدای آژير بيدار می شديم

بچه ھا در . تيمپيچانديم به طرف سنگرھای کوچک از پيش ساخته شده می رف

دست مربی ھای بی صYحيت بودند و ھر کس بنا به اخYق فردی خويش با بچه 

ًبه بچه ھای شيرخوارگاه اصY رسيدگی خاص نمی شد و . ھا رفتار می کرد

خYصه ناراحتی بچه ھا از گريه کردن گرفته تا با ناراحتی و مغموم در گوشه ای 

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

  .ھای الکی و بی معنی شان ، حکايتھا داشت و محشری برپا بود

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

بچه ھا در يکی از پايگاه ھای نزديک . به بغداد برای ديدار فرزندانشان بروند

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

خواستند از اين طريق مادرھا وضعيت بچه ھايشان را از نزديک ببينند و به 

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

  .گرفتن بچه ھا و نابودی خانواده ھا را ديده بود

جا گفتم می خواھم به بغداد بروم، ھم ھمسرم را ببينم در اين وقت من به مسئول آن

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

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

 چرا آمدی؟: گفت. در پايگاه جYل زاده ، شوھرم را ديدم. کرديم

اlن موقع جنگ است : گفت . فکر کردم شايد دلت برای بچه تنگ شده باشد: گفتم

البته بر اثر نشستھای زياد اينھا را به . کسی وقت فکر کردن به بچه را ندارد

اينگونه شستشوی مغزی کرده بودند و حالت بی عاطفگی شوھرم ھم مزيد بر 

 .علت شده بود

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

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

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

تو چرا آمدی؟ مگر . ليY سعادت به من گفت. ازھدی که خودش آنجا بود بروم



 

32 

: گفت. فکر کردم شايد شوھرم ھوای ديدار بچه را دارد: داشتی؟ گفتماينجا بچه 

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

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

 

  ليY سعادت

به جYلزاده رفتم، بچه تو بغل . نبرو اگر جايی برايت پيدا شد ھمانجا بما:  گفت

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

فقط شير مادر ، شير . ھيچ چيز: چيزی برای خوراکش به او می دھی؟ گفتم

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

بيتابی اش از : گفتم.  دانستم چکار کنم، شير ھم نمی خوردمن نمی. بيتابی می کرد

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

من ضمن . من چند دقيقه بغل کردم ولی پدرش نيامد: بچه دست پدرش نبود؟ گفت

وقتی که . تشکر کردن از او بچه را گرفتم و به طرف پايگاه مورد نظر راه افتادم

. آنجا بسيار شلوغ بود، برق ھم نداشت. به آنجا رسيدم يک جايی را نشانم دادند

يک بخاری برقی بود که از نور سرخ شدن بخاری برای روشنايی استفاده می 

احوالپرسی . چشمم به طاھره افتاد. ًکردند که بعدا يک فانونس کوچکی نيز آوردند
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بعد : گفتم. که يک پسر به نام وحيد داشتکردم، طاھره ھمسر حميد جYلزاده بود 

: گفتم. آره ديگه: از از دست دادن ھمسرت، شنيدم دوباره ازدواج کردی، گفت

وقتی سرم را برگرداندم ديدم !. اين: کی است؟ با اشاره دست نشانم داد و گفت

 .مھدی افتخاری است

  

 )فرمانده فتح هللا ( مھدی افتخاری 

و برای بعضی ھا " قاسم " ستان عراق با اسم مستعار  از زمان منطقه کرداو را 

( می شناختم که مسئول نشست ھای انقYب ايدئولوژيک سازمان " ناصر " 

  .بود) ازدواج مسعود و مريم رجوی 

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

خيلی دوست داشتم . ف نگاه می کردکارافتاده نشسته بود و مات و مبھوت به اطرا

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

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

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

نمی پذيرفت و بصورت ھوادار کار می کرد طاھره ھم مثل من رده تشکيYتی را 

طاھره تو ھيچ رده تشکيYتی : به آرامی به او گفتم. ًچون اصY قبولشان نداشت

با گفتن اين . نداری ولی ھر بار که شوھر می کنی ھمه افراد باlی سازمان ھستند
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 جمله طاھره با قھقھه شروع به خنديدن کرد و حرفھايم را به کنار دستی اش منتقل

اين بيچاره را می گويی فرد باlی : کرد، با اشاره به مھدی افتخاری گفت

با شنيدن اين حرف . سازمان؟ او را خانه نشين کرده اند، او ھم مثل من و تو است

چرا رجوی قدر ھيچکس ، حتی نزديکانش : طاھره باورم نمی شد و با خودم گفتم

  .را نمی داند

ولی ھيچوقت . ًبردم که بعدا شوھرم نيز آمدشب در آنجا در تاريکی و سرما بسر 

مثل . نديدم که بچه را بغل کند و نازش کند، حتی به من ھم ھيچ توجھی نداشت

تو را چه می شود؟ : گفتم. مجسمه سرد و بی روح بود و من دچار شوک شده بودم

برو ولی تو آرزوی ديدن بچه : گفتم. گفت می خواھم بروم چون در آنجا کار است

چون کار زياد است، مشغول می شوم، من ! نه از ياد برده بودم: اشتی؟ گفترا ند

  . بجز نگاه کردن چيزی برای گفتن نداشتم

آنجا بود و مادرھايی ) عضو ھيئت اجرايی سازمان  ( محسن رضايیروز که شد 

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

ًد بودند و ھمچنين نگران، بعضی ھا می گفتند که اصY بچه را ّبعضی ھا نيز مرد

در يک گوشه ای ديدم که شھيده ھمسر مرتضی رفيعی . به سازمان نخواھند داد

گوينده راديو و تلويزيون مجاھدين ، دخترش مريم که بچه دو سال و نيمه بود در 

به سازمان می تو بچه ات را : نزديک رفتم، گفتم. کردنش می باشد! حال توجيه

آيا به : آره ديگه پس چکار کنم، خودم که نمی توانم نگھش دارم، گفتم: دھی؟ گفت

البته، سازمان که دروغ نمی گويد، قرار است بعد از : آنھا اعتماد داری؟ گفت

کسی چه می داند؟ اگر من به جای تو بودم اين : گفتم. جنگ بچه ھا را برگردانند

من بچه ام را به احدی : ام را چکار می کنی؟ گفتمبھن: گفت. کار را نمی کردم

اين را بخاطر . ( اگر قرار است بمباران شود بگذار ھمه با ھم بميريم. نخواھم داد

  . ) عدم اعتماد به سازمان می گفتم

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

ی گردانيد؟ محسن رضايی کمی اطرافش را نگاه بعد از جنگ بچه ھايمان را بر م
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: گفتم. نه ، تو چرا نگران ھستی؟ تو که بچه ات پيش خودت است: کرد و گفت

  .خواستم بدانم

  .بعد از آن ھمراه بقيه راھی قرارگاه شدم
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  بعد از جنگ خليج فارس، در قرارگاه  اشرف

  

  

ھنام داخل ھفت ماھگی رفته بود،  سازمان ھر بعد از پايان جنگ خليج فارس که ب

  .سه خانواده را داخل ساختمانی در اسکان جای داد

خانم متولی . او ھمشھری من بود. يکی از ھم اتاقی ھايم فھيمه متولی جYلی بود

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

ًاصY به اين بچه . يکساله داشت به نام حميديک پسر . دوری اش دق می کرد

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

کشاله ران بچه تاول ھای باقی مانده شيرخوارگاه زمان جنگ را داشت و عفونی 

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

بچه از .  تابی می کرد و من ھميشه به او می گفتم که مواظب بچه ات باشبی

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

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

  .حالت اضطراب و روان پريشی عجيبی پيدا کرده بود

 وسائلت را جمع کن، جايت ند که اتاقم را آماده کردم، چند روز بعد گفتوقتی

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

: گفتند. توانايی اين ھمه جابجايی پشت سر ھم با وجود بچه شيرخواره را ندارم

  .تمان جديد رفتمبنابراين وسائلم را جمع کردم و به ساخ. ھمين که ھست

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

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

من ھم چون از جنگ و دعوای قرارگاه اطYعی نداشتم، . ًنسبتا خوبی با من داشت

ن در نشست ھا بر افراد وارد می کرد، و در بغداد جنگ و دعوايی که سازما

چيزی که . بودم، ھمچنان در بی خبری، کمال احترام و محبت را به آنھا می کردم
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خيلی تعجبم را برانگيخت و تا آن موقع به اين شکل باز نديده بودم، فحاشی آن ھم 

  .گاھی با کلمات بد ھمراه بود که شنيده می شد

ه به انباری برويد و مقداری لباس ھست و برای بچه ھا و يک روز به ما گفتند ک

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

بزرگساlن، کھنه و نو را ديدم و خيلی تعجب کردم چون انتظارش را نداشتم، و 

 را، ًھر لباسی که بر می داشتم به صاحب آن فکر می کردم، خصوصا لباس بچه

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

  

برای ناھار و شام، ھر روز يک نفرمان می بايست راه طوlنی را طی می 

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

ه از بھنام نگھداری کند چون وقتی که نوبت من می رسيد از صنم می خواستم ک

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

  .تحريک نسرين به بچه بيچاره ام توجھی نداشته است

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

تم بھنام را روی زمين بگذارم من از ترس نمی توانس. به کثافت آلوده کرده بود

ھر چه . چون او کثافت ھای خرگوش را پيدا می کرد و در دھانش می گذاشت

  . اعتراض می کردم گوشش بدھکار نبود

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

 و ھيچوقت نبايد خرگوش را بايد بيرون ببرد: ًنسرين عصبانی شد و فورا 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 . بگيرد و به تحريک صنم بپردازد

ھال و : بچه اش کھنه نمی گرفت و بچه تمام قسمت ھای عمومی از جمله

ين حتی به خودش زحمت تميز کردن آشپزخانه و غيره را کثيف می کرد و نسر

چندين بار به او اعتراض کردم و او از . ًواقعا کYفه شده بودم. آن را نمی داد

  .ترس اينکه مبادا دوباره شکايتش را بکنم کمی رعايت می کرد
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( برويم فYن ساختمان، در آنجا کسانی که از اينجا رفته اند : يک روز صنم گفت

، چيزھايی خوبی مثل دوربين و غيره جا گذاشته ) د از سازمان بيرون رفته ان

  آيا مسئولين چيزی نمی گويند؟: گفتم. اند، برويم برداريم

سه نفری با . گور پدر مسئولين، خودشان بيشتر از اين کارھا می کنند: گفت 

ھمسر دکتر يحيی ( در راه دکتر فھيمه را ديدم . نسرين و صنم راه افتاديم

تم با خوشحالی با او احوالپرسی کردم، تا برگشتم ديدم صنم جلو رف) دندانپزشک 

  .و نسرين بدون اعتنا از کنارش رد شدند

موھايش از طرف چپ سرش به طرف راست . دکتر فھيمه حالت طبيعی نداشت

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

بھنام را از من . م نياوردمبه ھر حال به روی خود. سازمان وسط سرش بود

  :پيش صنم و نسرين رفتم، گفتم. بعد خداحافظی کرديم. گرفت و نوازش کرد

  آيا اين دکتر را نمی شناسيد؟

. مگر نمی بينی چه وضعی داشت؟ بريده است . خاک تو سرش بريزم: صنم گفت

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

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

ًبعدا فھميدم ھمه اينھا به ھنگام نشست ھا از دھان مسئولين به منتقدين . شده بودم

  .گفته می شود و حاl ھم مثل نقل و نبات بين افراد پايين مصرف می شود

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

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

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

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

 باlخره رفتند و دو ساک را بيرون آوردند و به ھمديگر .ولی آنھا اصرار داشتند

برويم : چه چيزھايی تويش ھست؟ صنم گفت: گفتم. نگاه می کردند و می خنديدند

چون . آنھا سريعتر از من جلو زدند. من چيزی نگفتم. خانه درش را باز می کنيم

 رسيدم، ديدم که وقتی که به خانه. بچه در بغلم بود، من عقب تر از آنھا راه افتادم
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چه چيزی تويش : به صنم گفتم. ھر دو ساک خالی شده و توی ھال افتاده است

اگر به ساک نياز داری . بود؟ گفت چيزی نبود، ھمه اش لباس و خرت و پرت بود

من : من نگاه معنی داری  به ھردوی آنھا کردم و گفتم. می توانی آنھا را برداری 

  .ف اتاقم رفتمبعد به طر. به ساک نياز ندارم

يک روز سه نفری در مورد برخورد سازمان مجاھدين در مورد از ھمپاشی 

  :صنم گفت. خانواده ھا صحبت می کرديم

بتول، اگر قرار باشد سازمان بچه ات را بگيرد يا ھمسرت را، کداميک را 

  انتخاب می کنی؟

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

  بيچاره بجز مادر چه سرپناھی می تواند داشته باشد؟ 

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

را نگھدار ، من ھمين کار را خواھم کرد ولی نمی گذارم سازمان يا ھر کس 

. گفتم حرف ھای عجيبی می زنی. ديگر يک تار از موی سر ھمسرم کم کند

گفت باشد، من شوھرم را بيشتر از بچه . رت را نگاه کن، چقدر معصوم استدخت

  .ام دوست دارم

اما بعد ھا متوجه . فداکار و مادر بی تفاوت می ديدم! اين اولين باری بود که عيال

شدم که در سلسله طYق ھای اجباری که سازمان راه انداخته بود، صنم احساس 

 دست خواھد داد و به ھمين دليل سؤالی که می کرد که بزودی ھمسر خود را از

  .در باl اشاره کردم ، از من می پرسيد

به خانه، يعنی ھمان خانه ) علی معماری ( يک شب شوھر من و شوھر نسرين 

شوھرم شروع کرد با گرمی با نسرين احوالپرسی کردن و من ھم . مسکونی آمدند

 رفت به شوھرم گفتم که وقتی که نسرين. با شوھرش احوالپرسی مختصری کردم

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

 سال ھشت، نهو حدود ) سميرا ( دخترش که چھره قشنگ و معصومی داشت 

خاله، مادرم :  مواد خوراکی ای که مادرش درست کرده بود، آورد و گفت،داشت
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 دانستم که ھمه اين ظاھر سازی ھا بخاطر من می. اين را برای شما فرستاده است

نگاه مردد به . ًحضور ھمسرانمان، خصوصا خودنمايی اش پيش شوھرم است

سميرا مادرت مرا خيلی : گفتم. سميرا کردم و دوست داشتم چھره خوبش را ببوسم

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

  .من ھم ظرف را گرفتم. باشد: ت گف. مادرت بگو

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

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

  .امشب را بدھد

نسرين . من گشت نمی دھم و بچه ام را تنھا نخواھم گذاشت. بمن چه: صنم گفت

ش من است از عھده نگھداری مسعود بر نمی آيد بنابراين بتول، سميرا پي: گفت

نگھداری : گفتم. امشب تو برو تا نوبت بعدی که نوبت ما می شود، ما می رويم

من خودم بچه دارم، حوصله بچه ديگری را ندارم، : بھنام با کی باشد؟ صنم گفت

. ر کندوانگھی بچه ات کوچک است ممکن است بيدار شود و بچه ام را بيدا

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

ھمه اين . بطور کلی به او اعتماد نداشتم. اين زن بدجنس کار ناجوری انجام دھد

  :گفت. چيزھا را در نگاھم خواند و فھميد

بنابراين خصوصيات . باور کن بتول ، من بھنام را مثل بچه ام نگه خواھم داشت

  .نام را گفتم و يک شيشه شير پيشش گذاشته و برای کشيک رفتمبھ

من او را .  ساله بودبيست و دوًکشيک من ھمراه با يک زن جوان جنوبی تقريبا 

روزی که وارد پايگاه شده بود ھفت ماھه . زمانی که در بغداد بودم، می شناختم

چه اش وقتی بدنيا بر اثر سختی راه و فشار کار روی او در پايگاه، ب. حامله بود

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

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

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

ه ام ھم اکنون چه می کند؟ آخر او فقط ھشت ماه بچ! خدای من: چطور مگه؟ گفت
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از من گرفتند و خودشان نگه می دارند و مرا : بچه ات کجاست؟ گفت: گفتم. دارد

. آخر من می خواھم از بچه ام نگھداری کنم. وادار می کنند که اين کارھا را بکنم

رأتش را ج: گفت. خوب، به آنھا بگو و مثل ما بچه را بگير و به آنھا نده: گفتم

  .ندارم چون فحش می دھند و داد می کشند

اين مقطع ھمزمان بود با زمانيکه سازمان به بھانه جنگ کودکان را از پدر و 

مسعود رجوی وجود بچه . مادر ھا جدا می کرد و به خارج از عراق می فرستاد

ھا را مانعی برای پيشبرد طYق ھای اجباری می دانست، زيرا زن ھا و شوھر 

 توانستند به بھانه ديدن فرزندان شان يکديگر را مYقات کنند و روابط ھا می

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

  .پيدا کند

 و خواستار مراقبت از ايستادگی می کردھرکس ھم که جلوی اين کار سازمان 

يت ھای دون پايه به وی بچه اش می شد، مورد غضب قرار می گرفت و مسئول

محول می شد و به قول معروف تحت برخورد تشکيYتی قرار می گرفت، شرايط 

  . من ھم در اين مقطع به ھمين شکل بود

اگر از پس اين مسائل بر نمی : در ھر صورت من به اين زن جوان جنوبی  گفتم

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

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

  .ّديدی کسی در اين منطقه تردد می کند به من بگو

گفتم مگر قرار است کسی تردد کند؟ اگر کسی ھم باشد ، lبد يکی از بچه ھاست 

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

  .ممکن است برای فرار گذرشان اينطرف بيفتد. ناراضی ھستند

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

پس به طرف روشنايی : گفتم! شايد خودمانی نباشد، يکی از عراقی ھا باشد. ترسم

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



 

42 

خYصه يک ساعت نگھبانی گذشت . به ھر حال اگر ديديم بايد اطYع بدھيم: گفت

  .خدا را شکر ، کسی جلوی ما ظاھر نشد: و در انتھا او گفت

خوشا به حالت، اlن می : سپس در حالی که آه بزرگی از ته دل می کشيد گفت

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

بھتر است که نگرانی خودت را به آنھا بگويی، چون : گفتم. مريض است يا سالم

باشد، ھمين کار : گفت . ًبه نظر می رسد اصY تحمل دوری فرزندت را نداری 

  .را می کنم تا ببينم چه می شود و بعد ھم خداحافظی کرديم

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

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

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

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

  .از بچه خوب نگھداری می کرده استآورده بود که به من ثابت کند 
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  برای بار اول" ِدبس " رفتن از قرارگاه اشرف به زندان 

  

  

مسئول آنجا گفت که قرار است مسئوليت تو عوض شود . يک روز صدايم کردند

می فرستيم و در آنجا ) دھکده ای در شھر کرکوک عراق " ( دبس " و  تو را به 

  .اھی شدھمراه عده ای مستقر خو

درست است : گفت. می باشد) بريده ھا ( می گويند دبس جای جداشدگان : گفتم

تو ھم بچه ات را به آنجا . ولی نياز به عده ای دارد که کارھای آنھا را انجام دھد

  . به خانه آمدم. خواھی سپرد و کمکشان خواھی کرد

ن ھمه چيز را صنم و نسرين انگار منتظر بودند، ماجرا را از من جويا شدند م

اوائل  ( 1991روزھای آخر فوريه . قرار شد فردا حرکت کنيم. توضيح دادم

بعد صنم و نسرين پيش ھمين مسئول فرا خوانده شدند يا اينکه . بود ) 1369اسفند 

وقتی که به خانه برگشتند . ًخودشان برای پرس و جو رفتند، دقيقا نمی دانم

تی به من نگاه ھم نمی کردند، ھر ھيچگونه ح. ھيچکدام با من حرف نزدند

من از اين تغيير رفتار آنھا چيزی نمی . کدامشان به اتاقشان رفتند و درب را بستند

فقط اين را می فھميدم که مسئولين بايد در مورد من چيزی به آنھا گفته . دانستم

. فردای آن روز مھری با يک وانت به سراغم آمد. به ھر حال شب گذشت. باشند

بتول وسائلت آماده : مھری گفت. را از منطقه کردستان عراق می شناختممھری 

. سريع بايد به طرف خيابان ببريم و داخل وانت بگذاريم: گفت. آره: است؟ گفتم

يکی از : گفت. ِگفتم حياط و جاده گلی و خيس است نمی دانم بچه را چکار کنم

ا من قھر ھستند و درب نمی دانم چرا ب: گفتم. اينھا را صدا کن تا کمکت کنند

من حوصله : صنم گفت. مھری رفت درب اتاق صنم را زد. اتاقشان بسته است

مھری گفت فقط چند دقيقه طول می کشد ولی جوابی . نگھداری 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: مھری 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: مھری با خنده گفت

چيزی که بچه تويش می نشيند ( بچه توی بغلم بود، مجبور شدم روروھک . نيستم

در . خل آن روی زمين خيس قرار دادمرا باز کردم و بچه را دا) و راه می رود 

اوسه بچه کوچک داشت که . ُساختمان مقابل واحد ما خانمی کرد مستقر بود

 سال داشت و اسمش داريوش بود، دم پنجره ما را نگاه شش، ھفتبزرگترين آن 

چرا روی زمين خيس . بچه را بيار من نگه می دارم: اشاره کرد و گفت. می کرد

اه پنجره به او دادم و بعد مشغول گذاشتن وسائلم از جمله گذاشتی؟ بچه را از ر

  .تخت بچه، در وانت شديم

ُيک روز از اين خانم کرد که بيماری صرع نيز داشت و مجبور بود مرتب قرص 

  مصرف کند، سؤال کرده بودم چرا وارد سازمان شده است؟

ی از پس شوھرم ھوادار سازمان بود و من چون به دليل بيماری به تنھاي: گفت

بعد با حالت . بچه ھای کوچک بر نمی آمدم مجبور شدم با ھمسرم اينجا بيايم

در يکی از قسمت ھای : حسرت در حالی که به نقطه ای خيره شده بود گفت

کردستان عراق ساکن بوده، با تYش زياد يک خانه گلی ساخته و اين خانه را 

 ولی با پيدا شدن سر و کله بسيار دوست می داشته است و بسيار در آن راحت بود

ِمجاھدين با گفتن اينکه شما در اين خانه گلی و کوچک چکار می کنيد، بياييد در 

جاھايی که مناسب است به شما می دھيم، بدين وسيله آن خانه را ول کرده و به 

  .سازمان آمدند و اينگونه آواره و دربدر شدند

مقصد تعيين شده در قرارگاه خYصه وسائل را داخل وانت گذاشتيم و به طرف 

من بچه را بغل کرده بودم و چيزھای سبک را برای انتقال دادن به . رسيديم

دو ساک متوسط و يک ساک کوچک و : اتوبوس برداشتم، کليه وسائل شامل

بعضی وسائل داخل چند کيسه زباله و يک رخت آويز کوچک برای پھن کردن 

ينه ھمسر داوود احمدی که شوھرش اين رخت آويز را حز.  لباس و کھنه بچه
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وسائل . توسط سازمان دار زده شد، به ھنگام خروج از سازمان به من داده بود

ديگرم شامل يک تخت و کالسکه و روروھک بچه نيز بود وقتی که وسائل را 

  :روی زمين قرار دادند، مسئول آنجا که يک زن بود، گفت

بايد نصفش را . شين جا نمی گيردچقدر وسائل داری؟ ھمه اينھا در ما... اوه 

  . برداريم

  .تمام اينھا چيزھای بسيار ضروری من و بچه است: گفتم

تخت بچه، رخت آويز، کالسکه و . بچه ھا بياييد اينھا را از وسائل کم کنيد: گفت

ًمن شديدا اعتراض کردم و جلوی . چندين وسائل توی کيسه زباله را کنار گذاشتند

مسئول : گفتم. ماشين منتظر بود. من نمی روم: ع شدم و گفتمآنھا را گرفتم و مان

  .نه: اينجا کيست؟ آنھا تعجب کرده بودند که يک نفر پيدا شده و می گويد

به طرف من . يا هللا برو سوار شو. به تو مربوط نيست مسئول اينجا کيست؟: گفتند

بيخود داد نکشيد : گفتم.  نفر بودندپنج يا چھارحمله کردند و داد می کشيدند، حدود 

  .مسئول اينجا را صدا کنيد تا با او صحبت کنم

بدون اين وسائل نگھداری بچه به : جريان را به الھه گفتم که. الھه را آوردند

من . گفت ھمه وسائلش را به او بدھيد به جز تخت بچه. تنھايی برايم ميسر نيست

 روم ، بچه بايد در وقتی برای شير درست کردن و شستن کھنه و غيره می: گفتم

تخت باشد ولی اگر روی زمين باشد، اگر وسط کارم بيدار شود و من متوجه 

تو راست می گويی ولی : الھه گفت. نشوم ممکن است بYيی سر خودش بياورد

به ھر حال من بدون تخت، سوار اتوبوس . در آنجا نمی توانيم تخت بچه بگذاريم

در داخل . حشی ناراحت و شوکه شده بودمًشدم و شديدا از برخورد اين جماعت و

ًماشين چند مادر با بچه و چند زن بدون بچه و چند پسر مجرد که قبY سرباز 

 در عمليات مشترک سازمان و صدام حسين عليه رژيم جمھوری اسYمی و ،بودند

  . و ھم اکنون اعYم جدايی کرده بودند نيز حضور داشتند دستگير شده بودند

بچه ھم در اين ميان نق و نوق می کرد، از بس که . احت بودمًمن شديدا نار

برافروخته بودم نمی دانستم مشکل بچه چه می تواند باشد، ناخودآگاه يک سيلی به 
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پسرھايی که پشت سر من .  ماھه ام خواباندم که نفسش بريدھفتصورت بچه 

م زير گريه خواھر چه می کنی؟ آخر اين بچه چه گناھی دارد؟ من زد: بودند گفتند

ساکت شو و گرنه تو را لت و پار  ! ھيس: يکی از مادرھا گفت. و بد و بيراه گفتن

و من ساکت شدم و با خودم عھد کردم اگر روزی روزگار به کام . خواھند کرد

آنقدر . من گشت اين سيلی را به گوش مسببين آن خواھم زد، محکمتر از اين

خYصه . اس کنند و راه چاره ای نيابندمحکم خواھد بود که تا ابد دردش را احس

  .اتوبوس راه افتاد و عازم دبس شديم

در دبس قلعه ھای متعدد نظامی . دبس دھکده ای در شھر کرکوک عراق است

  .وجود داشت که زندان ھای دولت وقت عراق بودند

برای نگھداری اسرای ارتش صدام حسين ، ديکتاتور وقت عراق، از اين قلعه ھا 

سازمان مجاھدين ھم اسرايی را . ر جنگ ايران و عراق استفاده می کردايرانی د

که در عمليات ھای مرزی به کمک ارتش صدام حسين عليه نيروھای رژيم 

.  جمھوری اسYمی به اسارت گرفته بود، در اين قلعه نگھداری می کردند

  .ه بودسازمان مجاھدين آن زمان نام اين اردوگاه را قرارگاه عسگری زاده گذاشت

در  خYصه بعد از چندين ساعت تحمل شرايط داخل اتوبوس به دبس رسيديم و 

جلوی يک ايست بازرسی نيروھای عراقی توقف نموده و پس از آن وارد يک 

  .قلعه شديم

اين قلعه را که مجاھدين مھمانسرای عسگری زاده ، و جداشده ھا از مجاھدين آن 

ھای بلندی که بر روی آنھا سيم ھای را زندان دبس می ناميدند، توسط ديوار

در اطراف اين قلعه عYوه بر . خاردار حلقوی جاسازی شده بود، محافظت می شد

يک واحد گشت . نيروھای عراقی، نيروھای مجاھدين نيز نگھبانی می دادند

. موتوری مجاھدين نيز دور تا دور قلعه تمام شبانه روز به گشت زنی مشغول بود

 متر دومتری قلعه سيم ھای خارداری که ارتفاع آنھا بيش از در فاصله چند صد 

  .می شد مانع از ورود و خروج ھر جنبنده ای می شد
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. درب ورودی زندان دبس دارای يک ايست کنترل و محافظين مسلح وجود داشت

وقتی که حدود صد قدم مستقيم رفتيم درست سر نبش که به راست می پيچيد يک 

 متری يک محوطه ای بود دويستبعد حدود . م می زدفرد محافظ غير مسلح قد

بعد . که دو طرف آن ديوار بود و در کنار آن ديوار نيز افراد محافظ قرار داشتند

بود ) داخل بندھا (  متری اين ديوارھا درب اصلی ورود به زندان پنجاهاز حدود 

ز کنارش   يا کYشينکوف بوده است و محافظين ديگر ني3که محافظ مسلح با ژ ـ 

  .بودند

 قدم يا کمی بيشتر آنطرفتر به طرف چپ، يک پنجاهاز کنار اين ديوارھا حدود 

ديوار بی معنی بلوکی در وسط وجود داشت که ھميشه يک نفر محافظ کنار آن 

  . ر آنطرفتر يک درب چوبی قرار داشتکنار اين ديوار چند مت. بود

ته بودند که در يکی از اينھا اطراف اين زندان دو قلعه ديگر ديده ميشد که گف

و من . بقيه اطراف اين قلعه ھا بيابان بود. پاسدارھای دستگير شده زندانی ھستند

  .چيز ديگری از محوطه خارجی اين زندان به خاطر ندارم

با يک ديد تصور می شد که اين درب چوبی به طرف : در مورد درب چوبی

فته شد که اين درب چوبی پله ولی بعدھا گ. داخل محوطه زندان وارد می شود

. ھايی به طرف زيرزمين داشته که سلول ھای نمور و وحشتناک قرار داشته است

. و افرادی که سازمان تشخيص می داده در اين سلول ھا زندانی می کرده است

 . ًپس نگھبانی مداوم يک نفر کنار اين ديوار ظاھرا بی معنی بدون دليل نبوده است

 بصورت مستطيل بود که يک طرف 100 دبس، يعنی بند در يک قسمت زندان

در طبقه باl تا به طرف  بندھای ديگر امتداد داشت و از اين . آن دو طبقه ای بود

سه طرف ديگر ) . تخمين خودم (  متر بوده است صدسر تا آن سر شايد حدود 

  .يک طبقه ای و ھمکف بودند

در . يم به طبقه باl انتقال دادندمن و ساير مادرانی که بچه ھای شيرخواره داشت

. طرف راست که نه دستشويی بود و نه آشپزخانه، به ھر کدام ما يک اتاق دادند

در طرف چپ آن که آشپزخانه وجود داشت و در انتھايش، دستشويی بود و حتی 
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برای بچه ھای شيرخواره خودشان که پنج کودک می شد، آب گرم وجود داشت، 

مسئوليت آنجا با زنی بنام مريم حاج خانيان . قر کرده بودندافراد خودشان را مست

بود که اين زن اھل مازندران و دارای چھار بچه بود، که کوچکترينشان چند 

ماھی از بھنام بزرگتر بود و در ھمانجا ھمراه با کودکان خودشان نگھداری می 

  .شد

ابراين انتظار چون به من گفته بودند که تو برای کارکردن به آنجا می روی بن

ولی . داشتم بھنام را در اتاق نگھداری کودکان جای بدھند و کاری به من بسپارند

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 ھم خبر ندارم؟ : ھستی؟ گفتمنمی بينی که در بين بريده ھا 

زمان جنگ خليج ( آن زمان که گفتيم بچه را به سازمان بده، چرا ندادی؟ : گفت

  .بنابراين سازمان می خواھد تو را تعيين تکليف کند) . فارس را می گفت 

ًاتفاقا ھر چه زودتر تعيين تکليف شوم . بسيار خوب، برای من مھم نيست: گفتم

lزم به ذکر است که من سه سال پيشتر از اين ، تقاضای .  تر خواھم بودراضی

در آن مقطع من مجرد بودم و .  بيرون رفتن و جدايی از سازمان کرده بودم

احتماl سازمان بعد از جنگ خليج فارس و تجاوز صدام . سازمان مانع شده بود

 شوم و نمی تواند حسين به کويت  متوجه شده بود که من دچار خودسانسوری نمی

. روی من اعمال نفوذ ويژه داشته باشد و در تشکيYت فرقه گرايانه ذوب شوم

البته در اين مقطع ھم سازمان نمی خواست اجازه جدايی از سازمان را به من 

بدھد ، بلکه تYش داشت با نشان دادن زندان و سيم خاردار و نبودن امکانات 

  .بياورد!! ه سر عقلبرای مراقبت از فرزندم ، من را ب

باlخره مجبور بودم در آنجا به اميد روزھای آينده و با داشتن بچه کوچک بدون 

  .دستشويی و آشپزخانه و آب، روزگار بگذرانم

ھر موقع که از شيشه شير برای بچه استفاده می کردم نمی دانستم که چگونه آن 

ھرو به طرف آشپزخانه بايد بچه را در کالسکه می گذاشتم و از را. را تميز کنم
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می رفتم، از اتاقم که اين سر راھرو بود تا به آشپزخانه راه طوlنی را طی می 

 دقيقه بايد دهکردم و اگر می خواستم به دستشويی که ته راھرو بود، بروم، حدود 

  .راه می رفتم

شستن کھنه بچه مصيبت بزرگی بود، چون پمپرز به ما نمی دادند، آب ھم نداشتيم 

يک ظرف پYستيکی کوچک ميوه داشتم، مجبور بودم . ھنه بچه را بشوييمتا ک

برای شستن بچه کمی آب در اتاقم نگه دارم و بچه را باlی ظرف ميوه نگھدارم 

سپس ظرف را کنار اتاق می گذاشتم و يک سرپوش قابلمه روی . و او را بشويم

مواظب بچه می بودم آن قرار می دادم تا بوی بدش در اتاق نپيچد و بايد ھميشه 

چون بھنام در آن موقع ھفت ماھه بود و مثل يک . که به طرف اين ظرف نرود

  .بچه بزرگتر از سنش جنب و جوش داشت و چھار دست و پا راه می رفت

من ھميشه جلوی ھر کدام از مسئولين زن سازمان را می گرفتم و از ناراحتی 

يان که مسئوليت آنجا را داشت بچه صحبت می کردم و چند بار با مريم حاج خان

  .مراجعه کردم و درخواست جای مناسب و بودن در محلی که آب باشد را کردم

او بسيار مھربان بود . مريم حاج خانيان را از زمانی که در بغداد بودم می شناختم

ولی در زندان دبس و به عنوان زندانبان در دستگاه عقيدتی رجوی ، او و ديگران 

ر در آمده بودند و ھر آن ممکن بود مثل حيوان وحشی به آدم حمله مثل حيوان ھا

  .کنند

مريم حاج خانيان از اول بخاطر آشنايی قبلی با من رودربايستی می کرد و فقط 

می گفت که نمی تواند جای مناسبی را در اختيار ما بگذارد، شايد ھم از طرف 

در ھر صورت . کردسازمان بطور مرحله ای خط برخورد با من را دنبال می 

وی نيز پس از چندی يادش آمد که در نشست ھا به آنھا گفته شده بود که با 

: بنابراين شروع کرد به دادکشيدن و به من گفت. جداشدگان چگونه برخورد کنند

تا ما جايت را عوض ) سازمان ( اگر نمی خواھی اينطرف باشی بيا به طرف ما 

  .کنيم
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 می گذشت، تا يک روز بر اثر بوی بد و شديد خYصه روزگار به ھمين منوال

اتاق از طرفی،  و نداشتن آب از طرف ديگر و در حالی که بچه ام در مدفوعش 

ًبود، شديدا متاثر و عصبی شده بودم و علنا در حال رفتن با صدای بلند اعتراض  ً

تا اينکه مريم حاج خانيان . می کردم و ھمه را از وضعيت بچه ام آگاه می کردم

آب می خواھی؟ با من بيا : از اين سر و صدا ھای مداوم من به ستوه آمد و گفت

راه افتاد و به من گفت که با او به اتاقی که . تا به تو يک آبی بدھم که کيف کنی

، يک  من با کالسکه بچه در حالی که بھنام نق می زد وارد شدم. اشاره کرد بروم

  .می گفتند" برادر رسول " مردی آنجا بود که به او 

سYمش کردم، جواب سYمم را به آرامی . اين فرد مسئول باlی زندان دبس بود

برادر رسول اين : مريم چھره عصبی داشت و گفت. داد و به من گفت که بنشينم

روزگار ھمه ما را سياه کرده و ما را به تنگ آورده، . اسمش بتول ملکی است 

رسول با من به آرامی صحبت . دازدمرتب غر می زند و سر و صدا راه می ان

می کرد ولی بقيه ھا می گفتند که رسول يکی از افراد رجوی است که وقتی به 

ِجان زندانی می افتد، او را زير مشت و لگد له می کند ولی در برخورد با من 

  .خودش را آرام نشان می داد

وند برای جريان چيست؟ اينجا ھمه می د: رسول برگشت به من نگاه کرد و گفت

  اينکه شما را نگه دارند، حاl چه می خواھيد؟

ببين بچه چطوری ناراحتی می کند، برای اينکه بدنش کثيف شده و دارد می : گفتم

به مريم . چيز عجيبی که درخواست نکردم. سوزد، من آب ندارم بچه را بشويم

، بچه می گويم که آنجا مناسب مادرھايی که دارای بچه شيرخواره ھستند، نيست

  .شيرخواره بايد جايی باشد که دستشويی و آشپزخانه در دسترس باشد

برادر رسول ، اين را که می بينی به آرامی با شما : مريم حاج خانيان گفت

صحبت می کند، حيله می کند، گوش به حرف ھايش نده، آنچنان بی چشم و رو 

ود، بلند شد و رسول در حالی که دسته کليدی در دستش ب. است که نگو و نپرس

ديد که بچه نق می زند، يکی از کليدھايش را داخل . بآرامی به طرف بچه آمد
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دستم را دراز کردم تا کليد را پس بزنم، او دستش را . من شوکه شدم. دھانش کرد

بچه مدفوع کرده و بدنش ! برادر رسول: گفتم. کشيد و دوباره آن را تکرار کرد

ً ضمن لطفا کليد را داخل دھان بچه نکنيد چون می سوزد و شستشو lزم دارد، در

رسول بی اعتنا به اين درخواست من، با بی ادبی دوباره کليد را . ميکروب دارد

من بلند شدم به طرف بچه خم شدم و او مجبور شد دستش . داخل دھان بچه کرد

  : را بکشد و بعد سر جايش برگشت و گفت

به طرف شما يک اتاقی است که ته راھرو . چيزی که می گويم خوب گوش کن

در حال حاضر فقط يک اتاق ساده می باشد، شما مادرھا تقاضای گچ و سيمان 

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

  .ی کند با صدای بلند خنديدمدارد با من شوخی م

مثل اينکه . از خنديدن من مريم حاج خانيان عصبانی تر شد و رسول ھم جا خورد

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 : م؟ گفتکه دستشويی نصب کني

. زندگی مان بنايی ياد نگرفتيم و در ضمن به لحاظ فيزيکی توانايی اش را نداريم

می بينی چقدر پررو است؟ و چقدر با آدم چانه می زند؟ : مريم حاج خانيان گفت

. اد می گيردآدم ھمه چيز را می داند؟ خوب کم کم ي تو فکر می کنی: رسول گفت

ًخواھشا مشکل فعلی مرا که شستن . اين حرف ھای شما برايم معنی ندارد: گفتم

خواھر مريم، اين را به ھمين دستشويی کناری : گفت. بچه ام است حل کنيد

من راه افتادم، مريم حاج خانيان با صدای تشر . راھنمايی کن تا بچه اش را بشويد

و يک .  بچه ات را اگر توانستی تميز کناينجاست، برو: زدن و بی ادبانه گفت

  .نگاھی به من کرد و رفت

را نمی دانستم چيست؟ بچه را بردم " اگر توانستی" من معنی اين حرف 

در . با سر و صدا بيرون آمدم. دستشويی وقتی شير آب را باز کردم، آب نداشت
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با . نم که نداردبه جھ: گفت. اينکه آب ندارد: راه مريم حاج خانيان را ديدم و گفتم 

باlخره مشکل من را حل می کنی يا نه؟ ديد که صدای من از : صدای بلندتر گفتم

دستشويی مربوط ( ًفعY برو توی آن دستشويی : صدای خودش بلندتر است گفت

من ! ، بچه را تميز کن ولی نبايد از آب گرم استفاده کنی) به بچه ھای خودشان 

  .تمرفتم بچه را حتی با آب گرم شس

تا آن زمان فکر می کردم که مسعود رجوی از اينگونه چيزھا اطYعی ندارد، 

بنابراين نامه ای به او نوشتم و وضعيت آنجا را برايش شرح دادم و گفتم که اينجا 

پس از چند روز از . مناسب بچه شيرخواره نيست، چون آب در دسترس نداريم

که نامه ات را داديم ولی : دمسئولين درخواست جواب نامه ام را کردم، گفتن

  .گفته که بايد شما اينجا بمانيد! تصميم از قبل گرفته شده و برادر

lزم به ذکر است که بقيه مادرھا ھيچگونه برخوردی با اينھا نمی کردند چون ھر 

کدام يک مشکلی داشتند، يکی مشکل بچه داشت چون بچه اش در پانسيون بود، 

داشت بعضی ھا ھم بخاطر اينکه کتک کاری ديگری مشکل آوردن شوھرش را 

به ھر حال ، به نظر می رسيد وضع . ديگران را با چشم ديده بودند، می ترسيدند

من از ھمه آنھا بھتر بود و جرائم سنگينی از جمله انتقاد به استراتژی جنگ 

مسلحانه، طرز رھبری، مقيم بودن در عراق و غيره نبود، گر چه ھيچکدام از 

قبول نداشتم ولی چون راه حل مناسبی به نظرم نمی رسيد مطرحش نمی اينھا را 

ندادن بچه به ھنگام جنگ خليج فارس به سازمان بود و در مدت ! جرمم. کردم

  .جنگ خودم بچه ام را نگه داشته بودم

 اين يعنی اول اينکه يک نفر مسئوليت تشکيYتی قبول نکرده و توان خود را 

، يعنی سر سپردگی ندارد، دوم اينکه يک دھن  دصرف دستورات آنھا نمی کن

و " انقYب ايدئولوژيک " کجی به سازمان است، و نمی خواھد فرزندش قربانی 

  .آنھا شود " طYق ھای اجباری " 

جرم ھای ديگر من، عدم تطبيق پذيری، انتقاد کردن به تشکيYت و مسئولين بود 

" و از اين گذشته من در حال که زياد برای آنھا مشکل خطی بوجود نمی آورد 



 

53 

از نظر آنھا بودم، بنابراين با من کجدار و مريز برخورد می " تعيين تکليف 

در حالی که من آن چند در صد ايمانی که به صداقت سازمان داشتم،  کم . کردند

ًخصوصا وقتی فھميدم که پشت ھمه اين جريانات خود . کم از دست می دادم

رار دارد و آنجا بود که تصميمم را گرفتم و بقول مسعود و سپس مريم رجوی ق

  ".بار سفرم را بستم" معروف از نظر فکری و معنوی 

پس از تقريبا دو ھفته مستقر شدن در زندان دبس ، يک روز ما را صدا کردند و 

  :گفتند که 

يک ساعت وقت داريد تا وسائلتان را جمع کنيد، می خواھيم به طرف قرارگاه 

در " يکتی " چون اينجا گروه . برويم)  خالص نزديک بغداد در شھر( اشرف 

يکتی به گروه اتحاديه ميھنی کردستان عراق به رھبری ( حال پيشروی ھستند 

ًو مطمئنا اينجا را نيز به تصرف خودشان در ) جYل طالبانی گفته می شود 

  .خواھند آورد

دم و نمی دانستم ھر طور شده تمام وسائلم را به مدت يک ساعت جمع و جور کر

. برای انتقال آن به طبقه پايين و سپس داخل ماشين، بچه را به چه کسی بسپارم

 عده زيادی از. چندين چيز کوچک را در حالی که بھنام در بغلم بود پايين بردم

از آنھا . در آنجا حضور داشتندبودند،  اعضای جديد سازمان پسرھای جوان که

  .خواھش کردم کمکم کنند

ر از آنھا وسائلم را در حالی که ناراحت بودند و می گفتند چگونه ممکن دو نف

است اين ھمه وسائل با بچه را به يک زن بسپارند، به طرف پايين بردند و يکی 

وقتی که بچه . ديگر از آنھا بھنام را در بغل گرفت، تعدادی ديگر در کنارش بودند

ت چون سالھا بود که نه رنگ بچه را بغل کرد انگار کسی دنيا را به آنھا داده اس

ديده بودند و نه با بچه ای تماس نوازشگرانه داشتند بنابراين خيلی به نوازش بھنام 

 .پرداختند و من ھم 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

ز آنھا بگير، ممکن است دانسته يا ندانسته آسيبی به بچه وارد دادی؟ سريع برو ا
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من ھم رفتم ضمن تشکر و قدردانی از آنھا، بچه را گرفتم ولی آنھا در ھمان . کنند

يکی از . چند دقيقه گل از گل صورتشان شکفته بود و تازه از من تشکر می کردند

د و بچه را چند دقيقه به خواھر از شما متشکريم که به ما اعتماد کردي: آنھا گفت

  ما داديد ما خيلی خوشحال شديم، چه بچه تپلی است؟

ولی ديدم يکی از آنھا که انگار مسئولشان بود از کمک کردن به من اظھار 

  .ناراحتی می کرد و چيزھايی به آنھا می گفت

. وسائلمان را در اتوبوس جا داديم و خيلی از آنھا را در يک ماشين ديگر گذاشتند

 ساله بودند، ده ماھه تا دو کودک از چھارده اتوبوس که اندازه آن متوسط بود در

ً سرباز قبY پيوسته و ھم اکنون دوبدون بچه و   زن دو مادر و ھشتبه اضافه 

 صبح از يازدهاتوبوس حدود ساعت . زندانی شده به اضافه راننده، حضور داشتند

ھر خالص نزديک بغداد، دبس واقع در کرکوک به قصد قرارگاه اشرف در ش

قبل از حرکت، يکی از سربازان دچار ناراحتی ھای روحی بود و . حرکت کرد

ًبه نظر می رسيد که قبY . نمی خواست داخل ماشين بنشيند، شايد ھم می ترسيد

ًبدرفتاری شديدی با او شده و کتک زيادی خورده بود و روحيه اش کامY متYشی 

 گفت من حالم خوب نيست، نياز به استراحت دارم بود، با حالت بغض و گريه می

ولی يکی از زن ھای مجاھد که مسئول بود مرتب سرش داد می کشيد تا اينکه 

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. خواھی شد! یپذيراي

سعی می کنم که او را آرام . باشد اينجا می ماند: بغل دستی اش به رسول گفت

سپس شروع کرد با او صحبت کردن که ھمين جا روی صندلی استراحت . کنم

  .کن و او ھم بناچار قبول کرد

ه بزودی در قرارگاه خواھند بود وسائل کافی برای بعضی از مادرھا به خيال اينک

خودشان و بچه برنداشته بودند، ولی من چون ديگر اعتماد خودم را نسبت به 

يک دست  سازمان صد در صد از دست داده بودم يک ساک پر از لباس بچه و
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لباس خودم به اضافه چند شيشه شير و يک فYسک آب جوش با خودم توی ماشين 

  .برده بودم

بودند، رفتار بدتری از ما " سردار " سازمان با ساير جداشدگانی که در پايگاه 

  .آنھا ھم با ما تحت الحفظ  به طرف قرارگاه حرکت می کردند. داشتند

از زندان دبس تا . ماشين ما دنبال ماشين ھای نظامی آرام آرام حرکت می کرد

. ه می رفتيم نمی رسيديمولی ما ھر چ. قرارگاه حدود سه ساعت و نيم فاصله است

کمی نان و خرما . بعد از چھار يا پنج ساعت که ماشين ھای نظامی ايستاده بودند

. ًبرای تقريبا چھار نفر بود. آوردند، آن ھم بسيار محدود بود و به اندازه افراد نبود

نمی دانم به چه دليل برای بردن اين ھمه افراد آب و آذوقه با . آب ھم نداشتند

با توجه به اينکه آنچه در سازمان فراوان يافت می .  حمل نکرده بودندخودشان

فقط . شد و بيشتر اوقات در سطل آشغال ريخته می شد مواد خوراکی و غذا بود

 نفر دوبخاطر بچه ھا مقدار خيلی کمی آب آوردند يعنی می شد گفت که به اندازه 

  .خوردندو کمی چايی آوردند که خودشان . بود و به آنھا دادند

ًمادر ھا شديدا . ناله بچه ھا از بی آبی و بی غذايی و خستگی مرتب شنيده می شد

دختر فريده خليفه که . ناراحت و عصبی بودند ولی چيزی نمی توانستند بگويند

يکساله و نيم داشت، مرتب آب می خواست و مادرش از ناله بچه اش حسابی 

: گفت. من آب گرم دارم: گفتم.  بدھماز من خواھش کرد به او آب. کYفه شده بود

کمی از آب گرم را داخل شيشه شير بکن و به من بده و من آن را کم کم فوت می 

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 انبوھی . ی جلو رفتيم به يک ميدان داخل قرارگاه رسيديموقتی که کم

يکی از مادرھا که دو دختر کوچک داشت . از وسائل خانواده ھا ريخته شده بود

اين وسائل من است که اينجا ريختند و راننده ھم ! نگھداريد، نگھداريد: گفت

  .سائلش شدنگھداشت و او با دو بچه اش پياده شد و در حال جمع آوری و
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بعد تعريف می کرد که آنقدر آنجا مانده تا يک ماشين . ما به راھمان 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 
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  در قرارگاه اشرف" زندان دانشکده " ورود به 

  

ما را به يک سالن بسيار بزرگی در . نام داشت" دانشکده " محلی که وارد شديم 

اين محل ھدايت کردند، وقتی که وارد شديم يک قسمت کوچکی موکت داشت و 

زرگی وسط سالن يک قابلمه بسيار ب. قسمت وسيعی موکت نداشت و تاريک بود

رشته ھای ماکارونی ھر کدام . بود ماکارونی پخته شده و سرد در آن قرار داشت

چند نفر ھم . يکی از مسئولين آنجا يک فانوس آورد. مثل يک طناب کلفت بود

رفتند کمی موکت آوردند، باlخره يک چراغ عشتار آوردند گفتند که ماکارونی 

 lزم به يادآوری است که ساعت !را روی آن بگذاريد و گرم کنيد و بعد بخوريد

 نيمه شب گذشته بود و حتی برای خوردن ھمان غذای بی مقدار ھم دوازدهاز 

lبد منظورشان اين بود که می بايست تا صبح فردا . بشقاب و غيره وجود نداشت

منتظر باشيم تا غذا گرم شود آنگاه ناھار و شام روز قبل و صبحانه روز بعد را 

  .نی صرف کنيميکجا توسط ماکارو

ھر کداممان يک گوشه ای را انتخاب کرديم و جای بچه ھا را انداختيم و گفتيم که 

ًفقط بعضی مادرھا که بچه ھای بزرگ داشتند، دقيقا يادم نمانده . غذا نمی خوريم

که ماکارونی را چگونه به بچه ھايشان دادند، و بعضی از بزرگترھا نيز از شدت 

تند تند می خوردند ولی من و چند نفر ديگر با وجود گرسنگی ماکارونی سرد را 

  .اينکه ناھار و شام نخورده بوديم، ولی از خوردن صرف نظر کرديم

از اين جھت به آن . زندان دانشکده شامل چند ساختمان مجزا نيز بوده است

ًدانشکده می گويند که قبY افراد مسعود رجوی توسط افسران ارتش رژيم صدام 

خدای نکرده . ن محل آموزش سYح ھای سبک و سنگين می ديدندحسين در ھمي

فکر نشود که در سازمان دانشگاه و دانشکده و جای تحصيل و فراگيری علم 

علمشان فقط فراگيری وسائل نظامی و تکرار طوطی وار . وجود داشته ، نه خير

اضی حاl ھم اين محل برای بازداشت و زندانی کردن اعضای نار. آنھا بوده است

  .سازمان  مورد استفاده قرار می گرفت
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فقط دستشويی عمومی بود که می . در زندان دانشکده دستشويی در اختيار ما نبود

! يک سطل ماست. بايست ھر بار راه طوlنی و دور زدن ساختمان را بپيماييم

دادند تا ھر مادری کھنه مصرف شده کثيف را در داخل سطل ريخته و به کناری 

قرار دھد تا وقتی که ھر چند روز به آب دسترسی پيدا کرديم آنھا را از سالن 

  .بشوييم

بچه ھايی که بزرگتر بودند مادرھايشان با زحمت آنھا را برای دستشويی به 

. آنطرف سالن که خيلی دور بود، می بردند و بسيار سخت و ناراحت کننده بود

ارد می شد بينی اش را می در سالن بوی متعفن شديدی پيچيده شده بود و ھر که و

فقط ما مادرھا . ھيچ زن بدون بچه ای حاضر نبود در اين سالن زندگی کند. گرفت

  .مجبور بوديم اين وضع را تحمل کنيم

ًپس از چند روز من کامY حوصله ام سر رفته بود، چند بار به طرف اتاق کار 

. ک شدن نمی دادندالھه که مسئول آنجا بود رفتم، ولی محافظين آنجا اجازه نزدي

در حالی که بھنام در بغلم بود شروع کردم با صدای بلند اعتراض کردن، که يکی 

از محافظين که نامش کبری بود اسلحه اش را به طرف من گرفت و گفت از 

  :برگشتم به اسلحه اش نگاه کردم و گفتم. اينجا برو

کمی با غضب . مبجای اين کارت برو به الھه بگو من می خواھم با او صحبت کن

بعد . نگاھم کرد ولی من ھمچنان سرجايم ايستادم تا اينکه به طرف اتاق الھه رفت

  : بيرون آمد و گفت

رضايی ، مسئول " ابوالقاسم " محسن ( خواھر الھه می گويد امشب برادر حبيب 

  .من ھم گفتم باشد. می آيد با او صحبت کن) زندانھای رجوی

می آيد و " برادر حبيب " غذاخوری جمع شويد گفتند ھمه در سالن .  شب شد

  .موضوع مھمی را می خواھد بگويد

lزم به ذکر است که در زندان دانشکده  دو جور زندانی را مجزا و قرنطينه 

آنھايی که در خواست جدايی از سازمان را نوشته و لباس فرم نظامی . کرده بودند

" ان و مسئولين زندان  به آنھا سازم. را بيرون آورده بودند، در يک طرف بودند
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کوفی يعنی پشت کنندگان به رجوی ھمچون . ( می گفتند" کوفی " يا " بريده 

  ).کوفيان منتسب به شھر کوفه در عراق که به امام حسين پشت کرده بودند 

آنھايی که ھنوز بطور کتبی و يقين درخواست خروج و جدايی از سازمان نداده 

سازمان به اينگونه افراد نظر مثبت تری . ن بودندبودند، در طرف ديگر سال

  .داشت و فکر می کرد شايد بشود که اينھا را دوباره به تشکيYت برگرداند

آن شب ھمه در سالن غذاخوری جمع شديم تا ببنيم محسن رضايی از طرف 

من با تعدادی از مادران جلو نشستيم، بھنام . رھبری سازمان چه می خواھد بگويد

  . بود و تعدادی از کودکان نيز آنجا پيش مادرانشان حضور داشتنددر بغلم

ھمراه با حدود بيست نفر از محافظين ) حبيب ( بعد از چند دقيقه محسن رضايی 

  .مير غضب ھمچون. خود وارد سالن شد

صورت محسن رضايی مثل آتش سرخ بود، سفيدی چشمھايش يکپارچه مثل خون 

می کرد درست او روبروی من در دو قدمی با غضب ھمه را نگاه . قرمز بود

ھمه وحشت زده سرجايشان . سالن در سکوتی مرگبار فرو رفته بود. ايستاده بود

من تعجب می کردم و با خودم می . ھيچکس حرف نمی زد. ميخکوب شده بودند

دوست و ھمراه ما بودند اينگونه با ما رفتار می  گفتم مگر ما چه کرديم؟  اينھا که

چه کار خواھند کرد؟ بنابراين حق خودم دانستم ) افراد خمينی ( دشمن کنند پس 

  .که صحبت ھايی که قرار بود، با الھه بکنم به محسن رضايی بگويم

برگشت آنچنان ! برادر حبيب: در حاليکه سالن در سکوت فرو رفته بود، گفتم

ت نگاھم کرد خانمی که پيشم نشسته بود خودش را پشتم جا داد، من با حال

گفت که شما . امروز می خواستم با خواھر الھه صحبت کنم: خونسردی گفتم

  .بگو: با تشر گفت. امشب می آييد بنابراين به شما حرفم را بزنم

  من چرا اينجا ھستم؟ : گفتم

ھمسرم را خبر کنيد می خواھم . تکليفم را روشن کنيد: من چه می دانم؟ گفتم: گفت

. ھر طور که می خواھی: چگونه؟ گفت: گفتم! نخوب برو ببي: گفت. او را ببينم
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؟ !بد می گذرد: گفتم! مگر اينجا به تو بد می گذرد؟: گفت. متوجه نمی شوم: گفتم

  . ھر چيزی که نياز برای  نگھداری بچه باشد، در اينجا نيست. آب نداريم

  . حاl موقع جنگ است: گفت

که ادعا " مرواريد" عمليات در آن زمان سازمان عملياتی راه انداخته بود بنام ( 

در . می کرد با پاسدارھای خمينی که به طرف عراق سرازير شدند، می جنگد

صورتی که 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 

دند، ارتش صدام حسين بسيار ضعيف گرفتن و آزاد کردن کشور کويت شده بو

شده بود، در اين اثنا کردھا و شيعيان مخالف با نيروھای رژيم صدام حسين در 

حال جنگ بودند که صدام حسين به رجوی و مجاھدين خلق دستور حمله به 

در اين جنگ بود که رجوی به کردکشی و قتل عام . کردھا و شيعيان را داده بود

  ). و باعث تثبيت حکومت  صدام حسين گرديد آنھا و شيعيان دست زد

باشد، من می خواھم به من بطور روشن بگوييد که چرا اينجا توی جمع : گفتم

خواھران ما نھايت رفتار : ًجداشده ھا ھستم و باlخره نھايتا چه بايد بکنم؟ گفت

رفتار خوب؟ به : خوب را با شما دارند تو چه می گويی و چه می خواھی؟ گفتم

م خارج شدن از قرارگاه و رفتن به دبس چند نفری به من حمله کردند و تمام ھنگا

  ... وسائل فردی بچه را برداشتند و 

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 ھر چه بلندتر گفت

می زدمت دھانت را خورد می کردم اگر : رفته بود، گفتپشتی زدن به طرفم گ

  مگر مجاھد ھم حمله می کند؟ . تنت نبود) لباس فرم نظامی ( اين لباس 

جناب رضايی فراموش کرده بود و يا نمی دانست که تھديد به کتک زدن ھم 

، )اشاره به من ( محسن رضايی ادامه داد، اين کيه، . نوعی حمله کردن است

  . بتول ملکی:مژده گفت
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تو lيق اين لباس نيستی، نمی دانستم چه . لباست را در بيار: محسن رضايی گفت

بگويم و ھمچنين می ترسيدم بچه را بزور از من جدا کنند و مرا زير مشت و لگد 

کار : بگيرند، فقط گفتم باشد، ولی باlخره تکليف من چه می شود؟ به مژده گفت

  .اين را پيگيری کن

ظات بود که يک خانم جداشده که يک زن جوانی بود و بچه اش در در ھمين لح

: حبيب گفت. برادر حبيب من می خواھم چيزی بگويم: آلمان بسر می برد، گفت

حبيب . يا بچه ام را بياوريد يا من را پيشش ببريد: تو ديگر چه می خواھی؟ گفت

 گفت که بعد از سازمان به ما: آن خانم گفت. تو غلط کردی بچه ات را دادی: گفت

خفه شو : کشيد گفت حبيب در حالی که سرش داد می. جنگ بچه ھا را می آوريم

  .بنشين

ن پشت سر ما اعتراض کردند که با داد و فرياد محسن يايکی دو نفر ديگر از آقا

  .رضايی و محافظين او روبرو شدند و تھديد به کتک کاری شدند

ظوری اينجا آمده بودم، تو من برای من: محسن رضايی برگشت به من گفت

من با حالت رضايت در حاليکه چھره ام شاداب بنظر می رسيد، . خرابش کردی

از اينکه توانسته بودم بساطشان را به ھم بزنم، توی چشم ھای او بی مھابا به 

برای اين آمده بودم که بگويم : محسن رضايی گفت. مدت زيادی نگاه کردم

( برادر .  بی امان با پاسداران رژيم ھستندبرادران و خواھران ما در جنگ

  :گفته) منظورش رجوی بود 

و حاl ھر که فکر می کند رزمنده است بيايد .  ھر که توانی دارد بيايد به کمک ما

در جبھه جنگ به ما کمک کند و در سالن بماند و ھر که رزمندگی يادش رفته و 

  .رودمی خواھد دنبال زندگی اش برود از اينجا بيرون ب

من در حاليکه يک ليوان در دستم بود بلند شدم با غرور به محسن رضايی نگاه 

کردم، سرم را باl گرفتم، با ژست تمام ليوان را روی ميز گذاشتم و ليوان به 

زمين افتاد و صدای بسيار بلندی داد و از کنار محسن رضايی در حال عبور 
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من ديگر رزمنده شما : ند، گفتمکردن با حالت کمی خنده، بصورتی که آنھا بشنو

  .نيستم و ھمراه دو ، سه نفر  ديگر بيرون رفتم و پشت سرمان ھمه خارج شدند

رجوی آنقدر بی شرم بود که حتی کسانی که قصد خروج داشتند و انواع فشارھا 

را تحمل کرده بودند باز ھم با وقاحت می گفت بيا بجنگ، جنگ با پاسدار؟ البته 

  .داين يک بھانه بو

  . چقدر خوشحال بودم از اينکه اين بساط را به ھم زده بودم

دليل اوضاع به ھم ريخته  محسن رضايی و عصبی بودن او به ھنگام ورود به 

" ! کوفی ھا" سالن غذاخوری، اين بود که ابتدا پيش افراد جداشده ديگر يعنی 

گ که زنش زھره رفته بود و از آنھا ھمين تقاضا را کرده بود که آقايی بنام فرھن

زمانی نام داشت و در جنگ عمليات فروغ جاويدان کشته شده بود لب به 

فرھنگ  دو بچه ، يکی شش ساله بنام حنيف و ديگری پنج . اعتراض گشوده بود 

ساله بنام موسی داشت و خودش آنھا را نگھداری می کرد، و افراد محسن 

ديگران تعريف می کردند رضايی جلوی چشم بچه ھايش او را کتک زده بودند و 

  .که در ھمين حال بچه ھا جيغ می کشيدند

فحش ھای ! محسن رضايی ھمچنين به خانم ھای جداشده در قسمت کوفی نشينان

  .ناموسی داده بود

وقتی که وارد سالن محل استقرارمان شديم و بچه را سرجايش بردم، مژده را دم 

: دای بلند صدايش کردم و گفتمبا ص. انرژی مضاعفی پيدا کرده بودم. درب ديدم

(   بياور که می خواھم اينھا را Lمژده فردا برايم يک دست لباس خوب و سايز  

 Lسايز : گفتم. در بياورم، ھمه داشتند ما را نگاه می کردند) اشاره به لباس فرم 

  . باشد ھا و گرنه درست نمی شود

ش پريسا که در زمان مژده يک کم نگاھم کرد، شايد وجود من او را بياد دختر

مجردی در آموزشگاه گاھی اوقات از روی دلسوزی، از او نگھداری می کردم و 

دوستش داشتم، انداخته باشد يا شايد در حال نقشه کشيدن بوده است ، نگاھش آرام 

  .وقتی رفت ھمه زدند زير خنده. باشد: بود و به آرامی گفت
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يکی از زنان مجاھدی . ياط رفتمفردای آن روز که بھنام ھنوز خواب بود، به ح

کاک به " ( کاک حسام " او ھمسر . که فکر می کنم اسمش سيما باشد را ديدم

اين زوج دارای يک . يکی از فرماندھان سازمان بود ) زبان کردی يعنی برادر 

به ھر . پسر بودند و از زمانی که در کردستان عراق بودم، آنھا را می شناختم

وشه دنجی مخفی شده بود جلويم ظاھر شد و به حالت مخفی حال ، سيما که در گ

  .لباس اندازه تنت می خواھی؟ با من بيا: بطوری که کسی نفھمد آھسته گفت

من ديدم بسيار دزدانه مرا می خواھد با خودش ببرد، با خودم گفتم کاسه ای زير 

ن، اگر ببي: نيم کاسه است، چرا در ميان جمع نيامده و صدايم نکرده است؟ گفتم

  .لباس داری بيا توی سالن

يک جوری : گفتم. آخر آنجا نمی توانی لباس را اندازه کنی: ھمچنان آھسته گفت

ھر چه بيشتر می گفت، . بيا: صدايم زد، با تحکم گفت. حلش می کنم و راه افتادم

بيا من بيشتر از او دور می شدم و به سرعت به طرف سالن می رفتم و جوابش 

  .ی سرم را ھم برنگرداندمرا ندادم و حت

در اين بين زن جداشده ای که ما را ديده بود به من گفت بسيار کار خوبی کردی 

که با او نرفتی و وقتی بی اعتنايی اش کردی و سر برنگرداندی فکر کردم اlن 

ًبه تو حمله می کند، بسيار کار شجاعانه ای بود، احتماl اينھا می خواستند 

  .برسند) صحبت با محسن رضايی  ( حسابت را بابت ديشب

lزم به يادآوری است که وسائل ما که در ھنگام حرکت از زندان دبس در ماشين 

ًگذاشته بوديم در زندان دانشکده به ما نمی دادند و می گفتند وسائلتان فعY گم شده، 

 خيلی از مادرھا لباس به اندازه کافی برای بچه ھا و. بايد بگرديم ببينيم کجاست

ولی من يک دست لباس برای . خودشان نداشتند و در تنگنا و کمبود شديد بودند

خودم و به اندازه کافی برای بھنام داشتم و گاھی اوقات لباس بھنام را به بچه ھای 

  .ديگر می دادم 

" به ھنگام خروج از زندان دبس، ھمانطور که گفته بودم کسانی که در پايگاه 

 عنوان کوفی و بريده گفته می شد، آنھا را نيز سوار بسر می بردند، به" سردار
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وسط راه ماشين آنھا تصادف کرد . ماشين کردند و البته با فشار و تحقير شديدتری

و عده ای زخمی شدند، تا مدتھا زخمی ھا را به بيمارستان منتقل نمی کردند بعد 

ای آنھا سرپيچی منتقل کردند، تا مدتھا از مداو) بھداری مجاھدين ( که به امداد 

من اسمش را نمی دانم و او را . می کردند که متاسفانه يکی از آنھا فوت کرد

خودشان دفن " شھيد " برای رد گم کردن در ميان کشته ھای سازمان به عنوان 

  .کردند

خوب ، چه شده اين لباسھای قشنگ شما؟ : فردای آن روز مژده را ديدم و گفتم

ز اندازه تو را پيدا نکرديم بعد وقتی که وسائلت را ما ھر چه که گشتيم ساي: گفت

  .تحويل گرفتی می توانی لباست را عوض کنی

يک روز که ھوا بسيار آفتابی بود و از پنجره ھا آفتاب به سالن می زد، دو ـ سه 

 گفتند حاl که آفتابی است و آب داريم بچه ھای کوچک را در ھمينجا  مادر

تند می شوييم و : د چون فضا که سرد است، گفتندسرما می خورن: گفتم. بشوييم

بنابراين بچه ھای کوچک مثل بچه دو ماھه فھيمه . چند دقيقه بيشتر طول نمی کشد

در مدت ! کربYيی که قارچ گرفته بود و بھنام و يک بچه ديگر را در يک سطلی

 دقيقه شستيم و بقيه بچه ھا را داخل يک تشت با سرعت زياد جلوی ھفت ـ پنج

به ما نيز گفته شده بود که شما نيز ھر کدام برويد و دوش . پنجره حمام کردند

  .بگيريد و ھر کس ماگزيموم بيست دقيقه وقت دارد

. ما ھم اين کار را کرديم و در وسط حمام کردنمان آب مرتب گرم و سرد می شد

ود که تا اين روز سيزده روز از ماندنمان در زندان دانشکده گذشته بود و مدتھا ب

  .حمام نکرده بوديم

بدرفتاری با افراد در قسمت آقايان  و قسمت . وضع به ھمين منوال می گذشت

خانم ھا و تحقير و توھين کردن ، و ھمچنين  بی آبی و نبودن امکانات و  تحمل 

بوی متعفن سالن استقرار و نبودن وسائل فردی خودمان و بچه، ھمه ما را 

  .عصبی کرده بود
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ھای قمر که سه پسر بودند با بچه ھای ديگر با سنگ ھای کوچک يک روز بچه 

بعد وقتی که بازی آنھا تمام شد و بيرون رفتند، . در سالن شروع به بازی کردند

  .بھنام بيدار شد و من ھم بھش اجازه دادم کمی چھار دست و پا سير و سياحت کند

ش رسيدم ديدم ولی ناگھان ديدم که در حال خفه شدن است وقتی که باlی سر

چيزی را قورت داده  و شروع کرد با صدای بلند گريه کردن، يکی از مادران 

بچه ات چيزی را داخل : گفت) ھمسر دکتر نويد که با دختر کوچکش آنجا بود(

. دھانش کرده فکر می کنم سنگ باشد که بچه ھا داشتند با آن بازی می کردند

يش لحظه به لحظه بيشتر می شد و بھنام گريه اش يک لحظه قطع نمی شد و صدا

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 . پيش دکتر ببرد

  :وقتی که بھنام را روی تخت گذاشتم ساکت بود، دکتر گفت. دکتر بردند

دکتر .  شروع کرد با او حرف زدن که بھنام لبخند می زد چه بچه تپلی داری، و

مثل اينکه آن وقتی که خيلی گريه می کرد بخاطر وجود سنگ ناراحتی : گفت

ًمعده گرفته بود ولی حاl احتماl سنگ از معده اش خارج شده و او درد را 

  .احساس نمی کند بنابراين جای نگرانی نيست، سنگ از بدنش خارج خواھد شد

ت روز از اقامت ما در زندان دانشکده گذشته بود که گفتند بايد به جای ديگر بيس

  .منتقل شويد

ھمانجايی که زمانی خانه و خانواده در سازمان ( بنابراين ما را به قسمت اسکان 

وجود داشت، متاھل ھا ھرازگاھی يک شب را در آنجا بسر می بردند و به قسمت 

" ما را به قسمت  ) A,B,C…Hثل اسکان ھای مختلف تقسيم بندی شده بود م

  .منتقل کردند " Eاسکان 
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  در قرارگاه اشرف " Eاسکان " ورود به زندان 

  

 روبروی ھم قرار داشت و از سه به سه ساختمان که ششاين زندان از مجموعه 

در دو طرف اين قسمت يک . وسط آنھا خيابان اصلی رد می شد، تشکيل شده بود

ھر ساختمان دارای سه اتاق برای سه خانواده و يک اتاق . اشت نفر مسلح قرار د

اين زندان . برای بازی بچه ھا و يک ھال و دستشويی و آشپزخانه عمومی بود

ًقبY محل مسکونی اعضای متاھل سازمان بود که بعد از طYق ھای اجباری در 

ت و  بتدريج متروکه شده بود و بعد از تجاوز صدام حسين به کوي1368سال 

  . ريزش نيرو در سازمان مجاھدين تغيير کاربری داده شد و به زندان تبديل شد

امين ( فھيمه دو بچه کوچک . در يک ساختمان، من و قمر و فھيمه کربYيی بوديم

 سال داشت در دوازدهرا نگھداری می کرد و پسر بزرگش ابوذر که ) و امير 

ه ابوذر گفته بودند مادرت بريده، از بس که ب. پانسيون در بغداد نگھداری می شد

بسيار عصبی و ناراحت شده بود که فھيمه کربYيی بعدھا ابوذر را نيز از آنھا 

پدر اين بچه ھا در سازمان ماندگار شده بود و شوھر فھيمه او را طبق . گرفت

دستور رجوی ھا طYق داده بود و در صورتی که ابوذر در ايران متولد شده بود 

  . و شوھر در ايران ازدواج کرده بودنديعنی اين زن

اتاق ديگر به يک خانم شمالی به ھمراه دو بچه اش سپرده شده بود که شوھر او 

شوھر من و قمر در . نيز در سازمان ماندگار شده بود و او را طYق داده بود

  .ًکه بعدا شوھر قمر نيز به او پيوست. بYتکليفی بسر می بردند

  ھر روز مژده يکی از مسئولين اجرايی زندان E اسکان افراد حاضر در زندان 

را می ديدند و از نتيجه رفتن خود جويا می شدند و ھميشه جواب اين بود که نمی 

اگر افراد ناراضی  در اين مورد جر . دانم يا با توھين  و تحقير روبرو می شدند

 تھديدش می و بحث می کردند آنھا را به اتاقی می بردند چند نفری يا با فحش

  .کردند يا اينکه کتکش می زدند
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. در ساختمانی که بودم قمر از اھالی ترک زبان شھر مشھد با ما زندگی می کرد

او سواد خواندن و نوشتن نداشت و  خودش را سر دسته و فرمانده ما فرض می 

کرد، ھمه بايد سر سفره با ھم می نشستيم و او غذا می کشيد و با ھم بلند می 

اجرا می کرديم ! به امر او به ھر کسی که ھر دستوری می داد می بايستشديم، 

  .ھمچون مادر شوھر به عروسش

فھيمه که از دست دو تا بچه اش خسته شده بود و ديگر حوصله ھيچ جر و بحثی 

خانم شمالی نيز از بس نگران . را نداشت، ھر چه قمر می گفت، قبول می کرد

ًوl آدم توداری بود با قمر که يک زن پر حرف آمدن يا نيامدن شوھرش بود و اص

ولی من که از سازمان و از ھيچکس ديگر حرف . و زورگو بود، در نمی افتاد

ًشنوی بره وار نداشتم و اصوl به کسی حق ھم نمی دادم که موقع غذا خوردن و  ّ

  :بنابراين ھمان روز اول به قمر گفتم. زندگی روزمره را برايم تعيين کند 

ولی . ذايتان را بخوريد ھر موقع که کارم تمام شد خودم به تنھايی می خورمشما غ

قمر بدجوری به من پيله کرده بود و آن دو تای ديگر را تحريک می کرد که 

حتی خانم شمالی که آب گرم . ھيچگونه کمکی در مواقع ضروری به من نکنند

ا بھنام را حمام کن آب گرم من زياد است بي: کرده بود و اضافی داشت به من گفت

  .ولی قمر مانع شده بود

يک روز که از ساختمان بيرون می رفتم يکی شان از من پرسيد کجا می روی؟ 

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 . خواھم به بچه فريده خليفه بدھم

چه ای نديده بودم ولی قمر بعد از آن مدتھا با من دشمنی آشکار داشت بدون آنجا ب

ًتو عمدا آب نبات چوبی را به بچه : اينکه من بفھمم دليلش چيست تا اينکه گفت

تو ھر طور که می : گفتم. فريده دادی برای اينکه به بچه من نمی خواستی بدھی

  .خواھی فکر کن ولی منظورم اين نبود

اسبات افراد که برای مبارزه وارد سازمان شده بودند آنقدر بر اثر روابط و من

فشارھا و برخوردھای غير دمکراتيک و حتی با فحاشی و برخوردھای فيزيکی 
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سازمان به افراد، خراب شده بود، وقتی که حتی از سازمان اعYم کناره گيری 

  .دکردند نيز در اعمال و کردارشان بخوبی و بطرز آشکار نمايان بو

بنابراين بخاطر رفتار و اذيت ھای قمر ، از ستاره زن مجاھدی که بعد از مژده 

  : گفت. مسئوليت آنجا را داشت خواستم خانه ام را عوض کند

با پسرش ) يا معياری ( ما ھيچ جايی نداريم جز خانه روبرويی که زھره معماری 

نه ، : ی رساند؟ گفتآيا آسيبی به لحاظ فيزيکی به من و بچه م: گفتم. مسعود ھست

  .اشکال ندارد به آنجا می روم: گفتم. ديوانه که نيست

با روی خوش . زھره مرا نگاه می کرد. وسائلم را جمع کردم و به آنجا انتقال دادم

لبخند زد و جواب سYمم را داد با او به گرمی احوالپرسی و . به او سYم کردم

. ت کسی با من حرفی نمی زندمدتھاس: گفت. نگاھم می کرد. سپس صحبت کردم

بعد . ولی من می بينمت ھيچ فرقی با من نداری: گفتم. به من می گويند ديوانه

بتول، آيا بھتر نيست اين دستشويی را من استفاده کنم و آن يکی را تو؟ به : گفت

راستش  . دستشويی ھمديگر تردد نداشته باشيم؟ چون من از کھنه بچه بدم می آيد

  :قدر کثيف بود که از پيشنھاد وی خوشحال شدم و گفتمدستشويی اش آن

مثل بقيه جيغ . تو چقدر آرام ھستی: گفت. چه اشکالی دارد؟ ھر طور تو بخواھی

. من می دانم سر چه کسی داد بکشم: گفتم. و داد نمی کشی و جواب تند نمی دھی

بچه انگار حرف . با پسرش مسعود که حدود پنج سال داشت کمی صحبت کردم

  .دن بلد نبود، يک رفتار ويژه ای مثل چسبيدن مداوم به مادرش را داشتز

با زھره چی کار می کنی؟ آيا : مدتی آنجا ماندم، ھر که مرا می ديد می گفت

بھتر ) اشاره به قمر ( رفتارش از افراد آن خانه : رفتارش خوب است؟ می گفتم

  .و عصبی است ھمينًاست و اصY ديوانه ھم نيست فقط کمی بی حوصله ، خسته 

يک شب در اتاقم بھنام را از من گرفت، بغل . زھره داستان غم انگيزی داشت

کرد و نازش داد و روی پاھايش او را خواباند، به او خيره شدم، احساس خوبی 

آن پسر بچه ای که ديدی اسمش سعيد است در ساختمان : گفت. نسبت به او داشتم

  دت می آيد؟آنطرفی با پدرش زندگی می کند، يا
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چرا شما جدا ھستيد؟ اگر ھم جدا . ًگفتم قبY شنيدم! پسر من است: گفت. آره: گفتم

من و شوھرم با ھم ناسازگاری : ھستيد چرا دو تا بچه پيش ھم نيستند؟ گفت

داشتيم، سازمان می خواست طYقمان بدھد، گفتم شما باعث و بانی اين جدايی 

 کردم، وقتی که از اينجا بيرون رفتم در ھمانطور که در جامعه ازدواج. ھستيد

بنابراين . چون من ازدواج و طYق شما را قبول ندارم. جامعه طYق خواھم گرفت

 سال دارد، ھفتشوھرم از سازمان درخواست کرد که پسر بزرگترم که حدود 

پيش او باشد و من ھم ديدم مسعود کوچک است قبول کردم که او را نگھدارم و 

  .پدرش برودسعيد ھم پيش 

سازمان بچه ھايم را از من جدا کرده : ولی چرا به تو می گويند ديوانه؟ گفت: گفتم

در اتاقی در يکی از ساختمانھای اسکان زندانی کرده و درب را از من را . بود

در آن حوالی کسی نبود، من جيغ می کشيدم بچه ھايم را صدا . پشت قفل کرده بود

اين پنجره . کتر بود دلم بحالش می سوختمی کردم بخصوص مسعود که کوچ

. به ھيچ وجه: کوچک را می بينی؟ فکر می کنی تو بتوانی از آن عبور کنی؟ گفتم

آنقدر ترسيده : گفت. آره: گفتم. اين قيافه ام را می بينی ، بيشتر از تو ھست: گفت

و وحشتزده بودم که نفھميدم چگونه از اين پنجره کوچک خودم را به بيرون 

و من مدتی به اين پنجره نگاه کردم فکر می کنم فقط يک . تمان پرت کردمساخ

ً ساله بتواند خودش را از آن عبور دھد نه زھره که قيافه تقريبا دوازده، دهبچه 

  . چاق و بزرگی داشت

من : ًتو توی ايران چکار می کردی؟ اصY کجايی ھستی؟ گفت: به زھره گفتم

رم زودتر به عراق و پايگاه ھای سازمان آمد و ھمس! معلم بودم. اھل مشھد ھستم

 ماھه بود که من تصميم گرفتم به شوھرم بپيوندم، با دو بچه کوچک، نهمسعود 

خودم را به . خودم را به پاکستان رساندم، قاچاقچی پولم را گرفت و مرا ول کرد

کرد يک خانواده ايرانی رساندم از آنھا کمک خواستم او به من پيشنھاد دادن پول 

من ترسيدم، فکر کردم اگر قبول کنم ممکن . و گفت پاسپورتت را به من بفروش 

قبول نکردم ولی . است نه پول بدھد و نه پاسپورت و يک بYيی ھم سر من بياورد
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به ھر حال خودم را به . از او خواھش کردم که پايگاه مجاھدين را برايم پيدا کند

  .  که می بينیپايگاه مجاھدين رساندم و آخرم اين شد

در يکی از پايگاه ھای مجاھدين در پاکستان من خانمی : با گفتن اين حرف، گفتم

را ديده بودم که شبيه تو بود و يک بچه کوچک پيشش بود چون چند دقيقه بيشتر 

شايد، چون افراد زيادی در آن پايگاه تردد : گفت. نديدم ولی فکر می کنم تو بودی

  .داشتند

که چون در مراحل مختلف بر اثر برخوردھای شديد سازمان ھمچنين زھره گفت 

از طرفی و رفتار ناھنجار شوھرش از طرفی ديگر، ناراحت می شده و جيغ و 

  .داد راه می انداخته و شلوغ می کرده است به ھمين دليل به او می گويند ديوانه

  : وقتی که مسعود می خواست با سعيد بازی کند، می رفت پيشش و می گفت

  . بگو که بيايی با ھم بازی کنيم! عيد به باباتس

  :وقتی که سعيد چيزی از مسعود می خواست، می گفت

  مسعود آيا مامانت اجازه داشتن چنين چيزی را می دھد؟

عجب مصيبتی و آشفته !. سعيد با مامان مسعود قھر بود و مسعود با بابای سعيد

  .درست شده بود! ھدين خلقبازاری توسط ايدئولوژی ناب اسYمی و توحيدی مجا

آنطور که بعد ھا شنيدم آنھا . زھره و خانواده اش در قسمت ھای ديگر با ما بودند

 شدتوانستند ابتدا به ترکيه سپس به فنYند بروند و کار زھره به بيمارستان کشيده 

  .که ھم اکنون نيز از او اطYعی ندارم

 ھمه ناراضی و غمگين، . می گذشتEروزھا به ھمين منوال در قسمت اسکان 

من نامه ای در دبس برای شوھرم نوشته بودم و در آن . ھمه نگران آينده بودند

نامه گفته بودم که ما برای نجات مردم آمده بوديم و به کسانی مثل مسعود رجوی 

اعتماد کرده بوديم ولی رفتار اينھا بی شباھت به رفتار افراد خمينی و پاسدارھا 

  .در اين نامه ھمه جزئيات را نوشته بودم. عوضی انتخاب کرديمنيست، ما راه را 

 با لباس فرم نظامی و اسلحه کYشينکوف پيشم Eيک روز ديدم ھمسرم در اسکان 

دولت صدام . در بغداد بود) پايگاه سياسی سازمان ( او در پايگاه جYلزاده . آمد
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: د، چون می گفتحسين اجازه نمی داد که مجاھدين لباس فرم نظامی به تن کنن

در واقع اين ممنوعيت را . مردم عراق آنھا را با نيروھای ارتش اشتباه می گيرند

  .سازمان اطYعات و امنيت رژيم صدام حسين به سازمان اعYم کرده بود

اما برای خانم ھا اين محدوديت وجود نداشت، چون زنان عراقی لباس نظامی به 

  !.تن نمی کردند

م با لباس نظامی، مرا به تعجب واداشت، ھمچنين به آنھا حتی بنابراين آمدن ھمسر

  .کلت نمی دادند چه برسد به اسلحه کYشينکوف

  :وقتی که آمد گفت

  ًنامه ات به دستم رسيد، آيا تو واقعا می خواھی از سازمان جدا شوی؟

خدا را شکر که اين موقعيت نصيبم شد، ھمه اينھا را می شناختم جز چھره : گفتم

 رجوی که برايم در ابھام بود و حاl چون فھميدم که تمام اين رفتار زشت مسعود

ًو ناھنجار مستقيما از طرف اوست بنابراين از اين بساط بيرون می روم ولی بدان 

بدون بچه ام حتی يک قدم جايی نخواھم رفت، اگر می خواھی بيا و اگر نمی 

  .دخواھی تنھا بمان ، ھر جا باشم بچه با من خواھد بو

ساکش را نگاه کردم، نامه ام آنجا بود ولی رويش چسب قھوه ای رنگ زده شده 

  :بود، گفتم

: گفتم. نه، وقتی که به من دادند ھمينطوری بود: آيا اين چسب را تو زدی؟ گفت

می دانی من اين چسب را نزده ام، ديدی؟ حتی به نامه خصوصی آدم ھم دستبرد 

ولی برايم چه فرقی می کند که . ائل نيستندمی زنند و ھيچ حرمتی برای ھيچکس ق

  .من که ديگر به آنھا اعتقاد و اعتمادی ندارم. خوانده باشند يا نه

می گويد اگر بتول بيايد و تعھد بدھد ما حاضريم ) عباس داوری ( رحمان : گفت

گفتم آن وقت که چند . گفتم تعھد؟ و با حالت تمسخر خنديدم. او را نگھداريم

ا قبول داشتم ھيچ چيزی را امضا نکردم ولی حاl که به نقطه بی درصدی آنھا ر

اعتمادی مطلق رسيدم و قصد خروج از سازمان را دارم ، تعھد بدھم؟ تعھد بدھم 

که چه بشود؟ که مرا برده خودشان بکنند و مثل اسير به اينطرف و آنطرف 
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م و بچه ام بکشانند؟ نخير، به رحمان بگو می روم تا دنيای جديدتری برای خود

  .پيدا کنم ھر چقدر نيز که بھايش باشد، خواھم پرداخت

گفتی که نفرات شما مثل مغول به من ) محسن رضايی ( تو چرا به حبيب : گفت 

  حمله کردند؟ 

  
  محسن رضايی

من .  من فقط گفتم به من حمله کردند، اگر می خواھی برو از ھمه سؤال کن:گفتم

  .کلمه مغول از دھنم درآمده بود ھمه آنھا گفتند نهاز چند نفر سؤال کردم که آيا 

به اين جھت به شوھرم اينگونه رسانده بودند که من کلمه مغول را بکار بردم تا 

غيرتش را که او از نژاد مغول ھا در مشھد است، برانگيزانند و بر عليه من 

 سازمان موضع بگيرد تا بتوانند ما را از ھم جدا کنند و تا ھيچکدام نتوانيم از

  .جداشويم
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به من گفتند با اين لباس : خوب، حاl چرا لباس فرم نظامی پوشيدی؟ گفت : گفتم

  !امنيت بيشتری داری

به تو اسلحه دادند آيا نمی ترسند که تو در اينجا در ميان جداشدگان که آمدی : گفتم

اب آخر با خش: ًو من اينجا ھستم مثY کاری کنی؟ در حالی که لبخند می زد گفت

اين را ھمين جوری دادند که در مسير بقيه فکر !! خالی که نمی شود کاری کرد

  .کنند که من مسلحم

البته شوھرم از بغداد تا قرارگاه اشرف  را به تنھايی نيامده بود، که چنين فکر می 

ًمن فکر می کنم چون ميان جداشدگان و خصوصا پيش من آمده بود می . کرد

  .ند و يک نوع اطمينان خاطر ھم به شوھرم بدھندخواستند ابھت بوجود آور

ساعتھا نشستم با او صحبت کردم و گفتم بخاطر نگھداشتن بھتر بچه، بھتر است 

اول راضی نمی شد با من بيايد چون بنظر می رسيد بسيار ترسيده . تو با من بيايی

  ّو ھمچنين مردد بود که آيا بيرون رفتن از سازمان درست است يا نه؟

با تو می آيم اول اينکه نبايد به ھيچ وجه بر عليه : ره راضی شد ولی گفتباlخ

دوم اينکه بايد بروم با آنھا صحبت کنم و با وسائل فردی . سازمان افشاگری کنی 

lزم به يادآوری است که او . به ھر حال فردای آن روز رفت. ام برگردم

 عادت و کمی ھم ترس فقط بيشتر براساس. ھيچگونه اعتقادی به سازمان نداشت

 و "صليب " باعث ترديد وی شده بود، و گرنه در ھيچ نشست تشکيYتی مثل 

  .غيره شرکت نکرده بود

يعنی بريده و يا کلمه  " B"  روی قابلمه غذای ما حرف Eدر زندان اسکان 

با ما بود، يک ) که بسيار بزرگ بودند ( شستن قابلمه ھا . را می نوشتند" کوفی "

  :وبت به ساختمان ما رسيد زھره گفتروز که ن

من بھنام را نگه می دارم تو برو قابلمه را بشور چون من به آنھا گفتم که ھيچ 

ًکارگری نمی دھم، وقتی که برای شستن آن رفته بودم، ديدم عمدا در آن آب 

نريخته بودند و آن را با ھمان وضع در آفتاب گذاشته بودند وغذا در آن خشک 
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بنابراين وقت زيادی از من . ين وجود آب کافی در اختيارم نگذاشتندشده بود با ا

  .گرفت که حوصله زھره از نگھداری بھنام سر رفته بود

يک روزی يک خانم که دو دختر کوچک داشت با مژده درگيری لفظی پيدا کرد، 

ًولی بعدا او را صدا زدند، بردند توی يک اتاق ھر چه . مژده زياد چيزی نگفت

ھمچنين او را تھديد .  نثارش کردند و با سيلی و لگد او را زده بودندفحش بود

. کرده بودند که اگر موضوع را بروز دھد او را به خارج اعزام نخواھند کرد

  .ھمسرش در خارج از عراق بسر می برد

دفعه ديگر مھری دزيانی يکی از زندانيان با مژده ابتدا درگيری لفظی پيدا کرد 

مھری دزيانی يک سيلی محکم به .  جمع به زد و خورد کشيدسپس کارشان جلوی

مھری دزيانی اھل مشھد بود که از زمانی که در پاکستان بودم با ھم در . مژده زد

مجرد بود، دختری بود lغر و ريز، سرسپرده مطلق بود و . يک پايگاه بوديم

ھايم را ھمه طY: يک روز گفت. عشق فراوان به سازمان داشت، آدمی تودار بود

ھمه دارايی ھايش قيمت . آوردم می خواھم به سازمان بدھم و آنھا را نشان داد

يک دست لباس شيک مريم رجوی نمی شد، و چقدر احساس شادی می کرد از 

  .اينکه از اين طريق به سازمان کمک می کند

( در منطقه کردستان عراق زمانی که ما آموزش عملی تيراندازی را می ديديم 

مھری قرار شد ) تيک و اصولی نبود بلکه فقط برای آشنايی و مانور بود سيستما

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 مھری به طرف پشت که به دره راه داشت پرت شد و در حال 

بعد در ھنگام نشان . گرفتندغلط خوردن بود که چند تن از پسرھا دويدند و او را 

دادن سيمای مقاومت از تلويزيون مجاھدين، در سرود اوليه اين برنامه تصوير 

  .مھری را از آن قسمتی که آر ـ پی ـ جی می زد ، نشان می دادند

حاl که بچه دار شده بود و بر خYف تمايل قلبی اش سازمان بچه اش را به دليل 

اده بود، و از اين بابت احساس نگرانی می کرد طYق ھای اجباری به خارج فرست
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ومی خواست که نزد فرزندش برود، با او رفتار بد و ناجور می کردند و حتی 

  .محسن رضايی از او با کلماتی مثل فاحشه وغيره پذيرايی کرده بود

يک روز گفتند حسين اديب و زن مجاھدی به نام سارا برای منظوری و صحبتی 

سارا نام مستعار فرح . آنھا آمدند. ھمه ما جمع شديم. می آيند Eبه زندان اسکان 

مختار يکی از مسئولين ارشد سازمان ، و ھمچنين ھمسر دکتر عباس شاکری 

. قد بلند و با يک کلت به کمر! وی زنی بود تقريبا. پزشک مخصوص رجوی بود

ا اينجا ديگر شم: گفت. آنچنان ژستی می گرفت آدم بياد گشتاپوی ھيتلر می افتاد

با گفتن اين حرف صدای اعتراض ھمه بلند . شما را به دبس می بريم. نمی مانيد

ًشد، ھر کس می خواست مستقيما صحبت کند دست سارا اتوماتيک وار روی 

بعضی افراد چيزھايی که می گفتند سارا و حسين اديب با حالت . کلت می رفت

ا مدتھاست برگه م:  گفتمھریبھروز سرشار شوھر . تمسخر می خنديدند

تقاضای بيرون رفتن را پر کرده ايم چرا ما را بيرون نمی فرستيد؟ می خواھيم 

آيا به شما بد می . ما ھستيد! شما مھمان :  گفتسارا. برويم دنبال زندگی مان

اين چه مھمان نوازی است که روی : بھروز گفت. گذرد؟ به شما غذا می دھيم

 در ضمن به غذای شما نيازی نداريم ما را ؟" کوفی " قابلمه غذا می نويسيد 

  .بيرون بفرستيد خودمان شکممان را سير می کنيم

 در حاليکه پرخاش می کرد، دستش را نيز به عYمت تھديد روی کلت سارا

بھروز به ھمسرش گفت بيا برويم و به . ھمه ساکت شدند. کمری اش می برد

  .عنوان اعتراض محل را ترک کرد

ه يکباره صدای فريادی از ساختمانی که چندين نفر در آن خانه در ھمين لحظات ب

مژده برگشت . به طرف آن خانه دويدند مژده ھم رفت.  سکونت داشتند، بلند شد

بعد ! ھيچی، مھری دزيانی داشت خودش را دار می زد: وخبر آورد و گفت

  .حسين اديب شروع به خنديدن کرد 

ر می کرد که وقتی وی را  به قرارگاه ًمھری که قبY در زندان دبس بود، تصو

اما بعد وقتی که ديد . اشرف می آورند، ديگر او را پيش بچه اش می فرستند
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دوباره قرار است او را به ھمراه بقيه به دبس بفرستند نااميد شده بود ومی 

خواست خودکشی کند، که بطور اتفاقی گذر يکی از خانم ھا به آن اتاق افتاد و 

  . بقيه رفتند مانع اين کار شدندفرياد کشيد و

 و حسين اديب و بقيه نظر خودشان مبنی بر اينکه بايد ساراخYصه بعد از اينکه 

بھتر : گفت) پدر حنيف و موسی ( فرھنگ . به دبس برويم را تحميل کردند، رفتند

است يک نامه برای مريم رجوی بنويسم و امضا کنيم و توضيح بدھيم که دبس 

گرچه ما می دانستيم و حدس می زديم . ی بچه ھای کوچک نيستمحل مناسب برا

که اين جماعت جنايتکار ھر آن چيزی که وضعيت ما را به ھم بريزد ھمان کار 

را خواھند کرد ولی با اين وضع گفتيم که کاری که ميبايست بکينم، می کنيم، 

ين نامه را بنابراين ا. خواھد بود) سازمان ( ديگر مسئوليت ھا به عھده خودشان 

پس از چند روز گفتند که خواھر مريم نامه شما را خوانده . نوشتند و امضا کرديم

  .و گفته دستور ھمانست که داده شده است

وجود داشت و فضای زندگی آنجا را ناجور  E مورد ديگری که در زندان اسکان 

ود  علفھای بسيار زيادی وجEحياط اسکان در  .توضيح دھم بھتر است ،می کرد

داشت و آنجا را مرتب نمی کردند، بنابراين ھنگام غروب که بيشتر ما 

محوطه کوچک قدم می زديم، پشه بعد از گرمای روزانه در  بخاطرھوای خنک

ھميشه ھنگاميکه از . بيش از حد وجود داشت و ھمه آن بخاطر وجود علف بود

شايد کمی کمتر يا ( ساختمان بيرون می رفتم تا در خيابان به طول دويست متری 

مثل بقيه قدم بزنم، تمام دست ھا و پاھا و صورت و گوش و گردن ) يا بيشتر 

بھنام را پماد می زدم و مقداری نيز برای خودم استفاده می کردم، وضع خوبی 

  .نبود و احساس بدی برای اين کار که ھر روز تکرار می کردم، داشتم

ف ھای قشنگ و وعده ھای يک روز زن و شوھری که با بچه ھايشان گول حر

سازمان را خورده و به عراق آمده بودند و ھميشه در حال افسوس خوردن بودند، 

آنھا قبل از اينکه به عراق بيايند ، مدتی خارج از سازمان در . را در زندان ديدم

  : به آنھا گفتم. ترکيه زندگی کرده بودند
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ی توانم بدون شوھر با بچه قرار است مرا به ترکيه بفرستند، فکر می کنيد آيا م

  دوام بياورم؟ 

  :شوھرش گفت. آنجا ايرانی زياد است کمکت خواھند کرد: خانم گفت

تو چرا به اين بيچاره دروغ می گويی و وعده ھای الکی ميدھی؟ برگشت به من 

گفت خانم، حرف زنم را گوش نکن آنجا خدا ھم بدادت نخواھد رسيد، ھيچ ايرانی 

تو کمک کند، اين واقعيت است، تا می توانی ھر طور شده آنجا نمی تواند به 

: شوھرت را راضی کن که با تو بيايد، بعد زنش حرفش را تصديق کرد و گفت

اين راست می گويد تا می توانی شوھرت را راضی کن، ولی اگر نتوانستی زياد 

  .وحشتزده نباش، خدا بزرگ است

نھای سازمان زير صفر بود، و بطور کلی در زندا E بھداشت در زندان اسکان

بچه ھای کوچک وقتی مريض می شدند از دوا و دکتر خبری نبود، يکی از بچه 

ًھای تقريبا دو ساله تب شديد داشت ھر چه مادرش مراجعه کرد بچه را به 

باlخره مسئولين زندان . بيمارستان نمی بردند تا اينکه کارش به داد و فرياد کشيد

يکبار بھنام نيز .  خيلی بی حال بود به بيمارستان ببرندمجبور شدند، بچه را که

موقع واکسن بھنام . 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 

  .ھای زيادی من و بچه را به بھداری خودشان بردند  و واکسن زدند

رفته بودم بلوز و شلوار معمولی ) يا بيمارستان مجاھدين (  به بھداری وقتی که

در عراق و سازمان زنھا بلوز و شلوار نمی پوشند يا بايد فرم . پوشيده بودم

سازمان لباس ھايی را برای خانم . نظامی پوشيد يا بلوز و دامن يا مانتو و شلوار

ياد معلوم نشود ، از ھمين ھا انتخاب می کرد که برجستگی ھای بدن خانم ھا ز

رو پوشيدن شلوار ممنوع بود مگر اينکه حتما روی آن مانتوی بلندی می 

ًمعموl پوشيدن بلوز و شلوار معمولی نشانه قبول نداشتن سازمان از . پوشيدند

  . طرف افراد و نشانه بريدگی است
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ًدر بيمارستان قرارگاه مجددا آن دو زن جوان که قبY گفته بودم، سز ارينی بودند و ً

ما با ھم شوخی می کرديم ولی آنھا حتی در . در گودال سنگر آمده بودند را ديدم

، افسانه طاھريان ھمسر در ميان آنھا. ما نزديک نمی شدندحال شوخی کردن به 

تعجب سرتاپايم را ورانداز محمد حسين سبحانی را ديدم که به حالت تحقير و 

 . کردمي

 تشکيYتی يک زن معمولی بود که وقتيکه در آموزشگاه افسانه طاھريان به لحاظ

، او را می شناختم که بعد از اينکه سبحانی و کودکستان سازمان در کرکوک بودم

از سازمان جدا شد، سازمان برای دھن کجی به او افسانه طاھريان را ارتقا 

 و ھم اکنون در صوری داد و او را عضوشورای رھبری سازمان اعYم کرد

  . می باشدعراق

وقتی که رفتن به زندان دبس حتمی شد، چند نفری گفتيم که به دبس نمی رويم 

که من و شوھرم را بايد : زھره می گفت. وھر کداممان برای خود دليلی داشتيم

من به مژده . يکجا به خارج بفرستيد، کسان ديگر ھر کدام يک چيزی می گفتند

ند و می آيد، تا او اينجا نيايد من از شوھرم گفته که می رود و صحبت می ک: گفتم

  . اينجا تکان نمی خورم

يا آره يا نه، به ھر : تو بريدی خيال می کنی شوھرت ھم بريده ؟ گفتم: مژده گفت

حال من بايد او را ببينم، اگر نمی آيد از او طYق بگيرم و بعد از سازمان بيرون 

  .بروم

ديم که شوھرم با يک ساک و وسائلش يک ھفته ای آنجا بو. ھمه رفتند و ما مانديم

بتول حاl که تنھا نيستی ، تمام : ستاره يکی از مسئولين زندان گفت. پيشم آمد

چندين بار . وسائلت را امشب جمع کن فردا سر ساعت شش صبح حرکت می کنيم

  .اين سفارش را تکرار کرد

چيزی نگفتند وقتی که به خانه آمدم از شوھرم سؤال کردم چطور آمدی؟ آيا به تو 

به ھمه افراد جداشده اين ھمه اذيت می کنند، به : گفتم! نه: و کاری نداشتند؟ گفت
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بعد وسائلم ! ھمين.گفتند تو ھم بريدی و به دستگاه زنت رفتی: تو چه گفتند؟ گفت

  . را جمع کردم و آمدم

بايد . ھنگام غروب به شوھرم گفتم ستاره گفته فردا ساعت شش حرکت می کنيم

نبايد به چيزی دست : گفت. ھمه چيزھايی که می شود بسته بندی کنيمامشب 

تو از کی : جواب ستاره را چه می دھی؟ گفت: گفتم. فردا جمع می کنيم. بزنی

طرفدار آنھا شدی؟ گفتم طرفدار يعنی چی؟ مثل اينکه حاليت نيست، ما اسير 

بانم و وسائل را تو اگر خسته ای بنشين، بچه را می خوا: دست آنھا ھستيم و گفتم

بعد که از اتاق بيرون می رفتم، کلماتی زشت به گوشم خورد، اول . جمع می کنم

  .شوکه شدم، بعد فکر کردم گوشم عوضی شنيده ، بعد گفتم شايد با من نيست

مگر با تو نيستم؟ تو حق : ھر حال وقتی که وسائلم را بسته بندی می کردم گفت به

برای اينکه آنھا حق ندارند به ما :  چرا؟ گفت :گفتم. نداری آنھا را جمع کنی

ھمچنين به تو ھم مربوط نيست که من ! تو حالت خوش نيست: گفتم. دستور بدھند

چکار می کنم و شروع کردم ھمه وسائلم را تا نيمی از شب گذشته بسته بندی 

  .کردن

شيد سريع آماده با: صبح که شد ستاره با عجله دم درب آمد و با صدای بلند گفت

ستاره، ھمه : گفتم. سريعتر وسائلتان را دم خيابان بياوريد. ماشين در راه است

آنھايی که تمام شد به بيرون می آورم، بقيه را درست . وسائل ما جمع شده نيست

. می کنيم، ستاره شروع کرد با اوقات تلخی سر و صدا کردن و سرم دادکشيدن

 به تنھايی بستم بقيه چيزھا بزرگ بودند ببين ھمه اينھا را من: رفتم بيرون و گفتم

ھمه تقصيرات با او : مگر در خانه ات مرد نيست؟ گفتم: او گفت. نمی توانستم

  .است که قبول نمی کرد کمکم کند

چرا به : ستاره با عجله او را صدا کرد ولی صدايش را خيلی پايين آورد و گفت

آخر : با تعظيم گفتحرف زنت گوش نکردی؟ شوھرم با حالت خنده مصنوعی و 

من فکر کردم بتول از خودش حرف درآورده و ھمچنين ممکن ! خواھر ستاره

اين چه حرفی است که می زنی، : ستاره گفت.  حرکت کنيمھشتاست ما ساعت 
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ًضمنا ساعت حرکت را ما تعيين می کنيم که قبY ھم گفتم سريعتر ھمه را ! ياهللا. ً

  . منتظر شما باشدجمع کن ماشين فقط ميتواند نيم ساعت

بچه را در . در داخل ماشين با حالت قھر از من فاصله گرفت و آنطرفتر نشست

بچه : بھش گفتم. بغلش گرفت و محکم نگه داشت، بچه نمی توانست تکان بخورد

را آزاد بگذار، به حالت بی اعتنايی بچه را در بغلش فشرد، يک مدتی راه رفتيم 

دستم را دراز کردم تا بچه را بگيرم، . نق زدنبچه شروع کرد به تکان خوردن و 

بچه را بده به من يا خوابش گرفته يا : آرام گفتم. صدای بچه بلند شد. به من نداد

. او چشم غره ای به من رفت و بچه را به آنطرف دستش کشيد. شير می خواھد 

ه معلوم است تو چه ات می شود؟ بچه را بد: برگشتم کمی با حالت عصبانيت گفتم

بچه را مادر بھتر می تواند : راننده که از آينه ما را نگاه می کرد گفت. به من

و ما نزديکی ھای ظھر به . با شنيدن اين حرف بچه را به من داد . رسيدگی کند

  .مقصد رسيديم و برای بار دوم وارد زندان دبس شدم
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 برای بار دوم" دبس "  ورود به زندان 

  

بس  دم درب ورودی ، از سمت محل حفاظت ، يک خيابان حدود داخل زندان د

بندھای زندان در سمت . شايد چھار متری وجود داشت که اطراف آن درخت بود

  .چپ و راست ھمين خيابان بودند که به سه بخش تقسيم شده بود

 بود که مخصوص افراد متاھل بود و خانواده ھايی را که 100طرف چپ آن بند 

چندين  . بچه و بدون بچه بودند، در اين بند نگھداری می کردندبصورت زوج با

زن جوان بدون شوھر نيز که به ھر دليلی، يا بر اثر کشته شدن يا طYق گرفتن 

 زنی بنام مژده بود 100مسئول بند  .  حضور داشتند100بيوه شده بودند، در بند 

يش خواھرش فرستاده که دو بچه بنام بابک و پريسا داشت و آنھا را به آمريکا پ

مژده . اسم مستعار شوھرش بھروز بود و ھر دو از دانشجويان آمريکا بودند. بود

در آن موقع او مسئول . را از زمانی که در آموزشگاه کرکوک بودم، می شناختم

صنفی بود و چون من کارھای صنفی و تدارکاتی برای مھد و کودکستان می 

  .کردم مسئول من ھم می شد

ساله و پريسا يکسال و نيمه بودند، ھر موقع می ديدم که پريسا در بابک سه 

ھمين امر باعث شده بود . پايگاه ول است او را بغل کرده و نگھداری می کردم

که مژده ھر موقع مرا می ديد بياد دخترش می افتاد و می دانست که من يک 

مژده طبق البته . ًاحساس عاطفی نسبت به بچه ھايش خصوصا پريسا داشته ام

  .طYقھای دست جمعی بدستور مسعود رجوی از شوھرش طYق گرفته بود

 قرار داشت  که صد ھا تن 300 و 200و اما ، طرف راست اين خيابان بندھای  

  .از اعضای جداشده که مجرد بودند ، در آنجا نگھداری می شدند

وسته از مجردھا شامل اعضای پرسابقه و کم سابقه سازمان، افراد سربازان پي

و سربازان اسير ) RP  =رزمندگان پيوسته ( کمپ ھای اسرای ايرانی در عراق 

 را شامل   ) RD =رزمندگان داوطلب ( شده در جنگ ھای مجاھدين و رژيم 

به ھنگام صحبت .  ھاRD ھا و RPمی شد که بطور مخفف به آنھا می گفتند 
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 را بصورت تحقير و RD و RPگفتن ! ) بريده ھا ( کردن در مورد جداشدگان 

سرزنش بکار می بردند يعنی اينکه اينھا آدم ھای نادانی ھستند که معنی مبارزه 

  .را نمی فھمند و بفکر زندگی و غيره می باشند، ياد می کردند

چرا که رھبری مجاھدين با فريب !. در ميان مجردھا ھادی شمس حائری نيز بود

نمی داد و به ھمين دليل در بند و نيرنگ اجازه جدايی ھمسرش را از سازمان 

  .مجردھا زندانی بود

  
  ھادی شمس حائری

باlی آن را زندانبان .  بودتطيل بود که يک طرف آن دو طبقه بصورت مساين بند

اتاق در طبقه اول .  ھا و کادرھای پشتيبانی و حفاظت زندان استفاده می کردند

ر داده بودند بقيه اتاقھا را به دکتر نويد و يک خانواده ديگجنب درب ورودی 

طرف راست آن عده ای از خانواده ھای ديگر بودند که ما در اتاق . خالی بود

طرف روبرويی آن عده ديگری از خانواده ھا و زنان . انتھايی آن مستقر بوديم

ھمچنين چندين اتاق . دستشويی و غيرهدر طرف ديگر طYق گرفته ديگر بودند و 

  .ن ھم چند درخت داشت که حياط به حساب می آمدبدون مصرف بود ،  وسط آ
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  ) محمد توفيق اسدی(قاسم : در آنجا اسم خانواده ھايی که به ذھنم مانده عبارتند از

 ، محمد رضا اسکندری ھمراه با ھمسر خود طاھره ھمسر و فرزندشھمراه با 

  . خرمی که بچه اش توسط سازمان به خارج انتقال داده شده بود

  
  ق اسدی  توفيمحمد

( معصومه يگانه ھمراه ھمسرش مجيد فراھانی و پسرش البرز ، سونيا يگانه 

ھمراه با ھمسر و دختر دوساله اش که ھميشه با شوھرش ) خواھر معصومه 

دعوا می گرفتند، عفت گوھری با شوھرش ، فريده خليفه با دخترش ، بھاره با 

ه صورتش زده شوھرش اصغر و دو بچه اش، يوسف که مسئولش يک سيلی ب

  . بود و او شنوايی گوش راستش را بر اثر اين سيلی از دست داده بود

  
  معصومه يگانه 
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او دارای افکار عقب افتاده . يوسف  با زنش و دختر چھار ساله اش در زندان بود

 درجه سانتيگراد عراق با يک 55 تا 45ای بود و پنجره اتاقش را در گرمای 

ی درب ورودی اتاقش نيز پرده کشيده بود و اتاق رو. پرده ضخيم می پوشاند 

زن و بچه اش را در اين اتاق مثل زندانی نگه می . ھميشه مثل جھنم تاريک بود

  .داشت که باعث تاسف افراد می شد

 ساله اش نيز آنجا نهاو ھمراه با شوھرش و پسر . عذرا آشفته که اھل لنگرود بود

محمد زاده، کوکب طالبی ، ميترا شايسته در ميان زنان طYق گرفته مريم . بودند

  .، زھرا طريقت نژاد و چند نفر ديگر بودند

بود که )  سال بيست و پنجزير ( در ميان زنان طYق گرفته  شعله،  زن جوانی 

شعله ھميشه از اولين شوھرش که در يکی از اين عمليات ھای . اھل lھيجان بود

می کرد و می گفت که او بسيار مھربان نظامی سازمان کشته شده بود، بخوبی ياد 

  .و مؤدب بوده است

نمی دانم چقدر از مرگ ھمسر . سازمان برای بار دوم شعله را شوھر داده بود

دومين شوھر شعله که يکی از اين سربازان اسير شده توسط . اولش گذشته بود

می شعله . سازمان در عمليات ھای نظامی بود که بعدھا به سازمان پيوسته بود

او ھيچگونه آداب و رسوم زن و شوھری را بلد نبود، و چون خودش می : گفت

خواسته از سازمان جدا شود به ميل خودش از او طYق گرفت و به ھمين دليل در 

  .می داشت ميان مجردھا يکی را دوست  و در زندان  دبس تنھا زندگی می کرد

 سال نوزدهنيلوفر . دندنيلوفر ھمراه با شوھرش حميد کنار اتاق ما مستقر بو

وقتی که در آموزشگاه کرکوک بودم او که در آن موقع نوجوانی بود، ديده . داشت

او در آنجا ھم درس می خواند و ھم در پايگاه بصورت نيمه حرفه ای از او . بودم

نيلوفر دو خواھر کوچکتر از خود داشت و پدر و مادرش نيز . کار می کشيدند

 وقتی که نيلوفر در زندان دبس بود بارھا از مژده .ھنوز در سازمان بودند

تقاضای ديدار با پدر و مادرش را کرده بود و گاھی اوقات بسيار التماس می 

متاسفانه تا روزی که نيلوفر در آنجا بود ، سازمان مYقات وی با پدر ! کرد
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 ًيعنی نگذاشتند برای بار آخر والدينش و مخصوصا با. ومادرش  را فراھم نکرد

نمی دانم بعد ھا بعد از خروج از سازمان آيا او توانست . مادرش خداحافظی کند

پدر و مادرش را ببيند يا نه؟ ھميشه نيلوفر با تاکيد و اصرار می گفت وقتی که به 

اروپا برسد ھر دو خواھرش را از سازمان خواھد گرفت، فکر می کنم ھمين کار 

  .را ھم کرده باشد

اين اتاق  درست ھمکف زمين نبود بلکه دو تا پله . ه شدبه ما نيز يک اتاق داد

وسائلمان را کنار ديوار . در اتاق يک موکت و يک کمد بود و ديگر ھيچ. داشت

ًتحرکش زياد بود و حتما يکی .  ماھگی شده بودنهبھنام در اين موقع وارد . چيديم

تا او را در می بايست بطور مستمر از او نگھداری کند، تخت بچه ھم که نداشتم 

  . آن بگذارم

شب اول که خوابيديم، بچه که پيشم خواب بود ديدم زياد تکان می خورد، برق را 

روشن کردم، ديدم تمام بدن و صورتش ، روی موھايش ، خYصه در تمام محل 

" . خرخاکی " خواب بچه و ما، پر از حشره شده است که به فارسی می گويند 

يدار شد، وحشتزده بچه را به او نشان دادم، شروع فرياد کوتاھی کردم، شوھرم ب

کرديم به درآوردن لباس بچه و تمام اين حشره را از او دور کرديم و روی ما ھم 

يک جای جداگانه ای برای بچه . کمی نشسته بود و از خودمان ھم دور کرديم

ار درست کرديم و اطراف آن را با پتو ھای ديگر باl آورديم و بچه را در آن قر

  .داديم و اطراف محل خواب خودمان را نيز به ھمين گونه حصار کشيديم

وقتی که . صبح که شد شوھرم گفت اين جانورھا از کجا می آيند؟ بايد پيدايش کنيم

موکت ھا را باl زديم دور تا دور اتاق کنار ديوار شکاف ھای بزرگی ديده می 

زن کاک ( رفت به سيما  . ينداز ھمينجاست که اين جانور ھا می آ: شد و او گفت

که رتبه تشکيYتی پايينتری از مژده داشت، جريان را گفت و درخواست ) حسام 

. کرديم يا اتاقمان را عوض کنند يا گچ و سيمان بدھند و ما آنجا را درست کنيم

خYصه بعد از چند بار رفت و آمد يک سطل گچ به ما دادند و شوھرم نيز تمام 

ً را مسدود کرد و ھمچنين کنار درب ورودی را نيز کامY درزھا و سوراخ ھا
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درست کرد و به طرف پله رفت و آنجا را نيز که چند شکاف بزرگ داشت 

  .بھرحال به قضيه حشرات اينگونه پايان داديم. گرفت

يک روز که در حياط روبروی پله ورودی به اتاقم در حرکت بودم، يک جانور 

ميد ھمسر نيلوفر دم درب اتاق نشسته بود و مرا کوچک ديدم به او خيره شدم، ح

چرا ايستادی؟ به ! خواھر بتول : نگاه می کرد، بيشتر نگاھش کردم، حميد گفت

با صدای بلند و ترسان . اين جانور قيافه عقرب را دارد: چه نگاه می کنی؟ گفتم

شانس : و خودش دوان دوان پيشم آمد و گفت. برو عقب نزديکش نشو: گفت

حميد . ، اين بچه عقرب است، بعد چند نفر ديگر آمدند و دورش را گرفتندآوردی 

ّبا يک چوب کوچک، عقرب را که به ھر طرف می رفت، جلويش را سد می 

چندين بار جلوی عقرب را گرفت تا اينکه عقرب طبق طبيعت و عادتش به . کرد

  .ُخودش نيش زد و مرد

سوسک ھا و حشره ھای بر اثر اعتراض زندانيان بخاطر وجود عقرب و 

در آن ) آھنی ( مختلف، يک روز مسئولين زندان گفتند که مقداری تختخواب 

شوھرم به محل مورد اشاره رفت  ولی چيزی که .   برويد و برداريدھست،سالن 

ًديد آن بود که عمدا تمام قطعات تخت را قاطی کرده بودند و پيدا کردن و جور 

و کار زن نمی توانست باشد چون قدرت کردن قطعات يک تخت بسيار مشکل 

به ھر ترتيب که بود با پيدا کردن قطعات يک تخت . بدنی زيادی lزم داشت

  .خواب درست شد تا اگر باز ھم جانوری روی زمين باشد از آنھا در امان بمانيم

 درجه سانتيگراد می رسيد، ھمه زندانيان  45اتاق بسيار گرم بود و دمای ھوا به 

سازمان در آنجا تعدادی کولرھای آبی کھنه و از . ولر کردنددرخواست ک

اکثر . گفتند بياييد اين کولرھا را برداريد و نصب کنيدبه ما . کارافتاده داشت

شوھرم پس از چند روز تYش . خانواده ھا نتوانستند کولرشان را راه بيندازند

  .ين کار را کردکردن باlخره آن را راه انداخت و برای چند نفر ديگر نيز ھم

يک اتاقی که کنار اتاقمان و در انتھای طرف ديگر زندان قرار داشت را اتاق 

عمومی قرار داده بودند و در آن يک يخچال گذاشتند تا ما وسائل مربوط به مواد 
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ولی با توجه به تعداد زياد  خانواده ھا و بچه ھا . غذايی بچه ھا را در آن بگذاريم

  . د و ھميشه در آنجا ريخت و پاش بوديک يخچال کفاف نمی دا

روزانه ھر 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، شوھرم برای آوردن يخ می رفت

خانم ھايی که بچه داشتند و شوھرانشان با آنھا نبودند در مضيقه بودند چون با 

گرما بردن بچه ھا در آفتاب برای حل و فصل مسائل روزمره کار وجود 

  .دشواری بود

حق نداشتيم .  روزانه مقداری مواد سوپ بچه و ھمچنين شيرخشک می دادندبه ما

ھمچنين . برای بچه ھای کوچک  درخواست تنقYت مثل شکYت و غيره بکنيم

 عدد نيز گاھی قطع روزانه به ھر کدام مان يک عدد ميوه می دادند و ھمين يک

عYوه بر اين  روزانه يک قاشق روغن، يک قاشق نمک يک قاشق رب . می شد

اين قاشق، قاشق دادن ھا اعصاب ھمه را . گوجه و چيزھايی از اين قبيل می دادند

  .به ھم ريخته بود

.  سونيا يگانه برای بچه رنجورش تقاضای کمپوت می کرد ولی به او نمی دادند

ختر چھار ساله يوسف يک پاک کنی را که بوی شکYت می داد، يادم است که د

  .دوست داشت بمکد و به جای شکYت می مکيد

: من چند بار تقاضای بيسکويت معمولی را از مژده برای بھنام کردم، مژده گفت

  .! دادن اين جور چيزھا به بچه ھای شما ممنوع است

می خورديم، بلکه برای بھنام من و شوھرم ميوه ھايی که دريافت می کرديم، را ن

من سيب را پوست کنده و خرد می کردم، آبش را گرفته به بھنام می . می گذاشتيم

دادم و خودم کمی از پوست آن را می خوردم با بقيه ميوه ھا نيز ھمين کار را می 

  .کردم

زن . ھر موقع مريض می شديم پيش دکتر نويد می رفتيم و جالب اينکه دارو نبود

ھمراه او بودند، دو دختر " زندان دبس " ختر کوچک دکتر نويد در و يک د
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دکتر نويد ھميشه به زن ھای . خردسالش را سازمان به خارج منتقل کرده بود

  .مجاھد فحش ھای رکيک می داد

اين کلمه را خودشان . بود" ھواخوری "  بعدازظھر موقع ھشت تا ششاز ساعت 

ی می توانستيم به مدت دو ساعت در مسير به ھنگام ھواخور. استفاده می کردند

محل ورود به ( به ما گفته بودند که از نگھبانی دوم . دو پست نگھبانی قدم بزنيم

  .نبايد جلوتر برويم) داخل زندان 

می خواھم آن طرفتر بروم ببينم چه خبر است، ما به : يک روز شوھرم گفت

 متر راه رفتيم، به يک دص تا پنجاهطرف جلو حرکت کرديم بعد از اينکه حدود 

ديوار بی معنی و يک درب چوبی در قسمت راست آن ديديم که توسط يک پسر 

ًبعدا . عبداللھی حفاظت می شد) معصومه (  ساله فاطمه پانزدهبنام امير، پسر 

امير . شنيديم که اين بچه خودزنی کرده و به طرف پای خودش شليک کرده است

زھرا با برادر .  ساله بوددوازده  حدود يک خواھر به نام زھرا داشت که

 ساله توسط سازمان به خارج منتقل شده بود و امير در دهکوچکش مسعود حدود 

فاطمه عبداللھی نيز در دبس با سازمان مشغول چاپلوسی و . عراق باقی مانده بود

  .کاسه ليسی بود و پدرش رضا اھل مشھد از ناراضيان بوده است

 بودند و با مژده در زندان دبس ھمکاری می کردند ھمه زن ھايی که با سازمان

آنھا نگران بچه ھايشان بودند و اين مسئله براحتی در صحبت ھا و چشم ھای آنھا 

يکی از آنھا طاھره بود که  دو دخترش را به انگلستان پيش برادرش . نمايان بود

 برادرم  باشند و ًخدا کند که واقعا بچه ھام پيش: يک بار به من گفت. فرستاده بود

  .با نگرانی و غصه به نقطه ای خيره شده بود

يا يک خانم ديگر که نامش مريم و يک پسر دو سال و نيمه داشت که بيماری آسم 

يک بار به . مريم را از زمانيکه در بغداد مربی کودکستان بود، می شناختم. داشت

 سراغ بچه اش را !بعد از احوالپرسی . ھنگام ھواخوری در زندان او را ديدم

ًوی شديدا بخاطر کوچک . او بسيار غمگين شد و بغض گلويش را گرفت. گرفتم
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نمی دانم بچه ام : بودنش و سپس بخاطر مريضی اش افسرده بود و می گفت که 

  .دست چه کسی و در چه شرايطی بسر می برد

. يدحتی خود مژده ھم وقتی به بچه ھايش فکر می کرد، آه سردی از ته دل می کش

يک روز که از صابون ھايی که داده بودند و لباسھا را لکه دار می کرد، ناراحت 

 گفتم ديگر از اين صابون ھا به ما به او. شدم و با کمی عصبانيت پيش مژده رفتم

  .ندھيد، بگذار با آن لباس پريسا را بشور

ميدم مژده با گفتن اين حرفم، برگشت به من نگاه کرد و چيزی نگفت و من که فھ

با شنيدن اسم دخترش به فکر فرو رفته آرام شدم و سعی کردم خودم را جمع و 

بتول : جور کنم، ولی مژده ھمچنان به نقطه ای خيره شده بود، با حالت خنده گفت

  تو يادت می آيد پريسا چقدر چاق بود؟

 سالش بود ھشتحدود : وقتی که بزرگ شد ديده بودی؟ گفتم: گفت. آره : گفتم

. ديدی چقدر قوی شده بود؟ آlن قد کشيده و قوی تر شده است :  گفت.ديدمش

با ھم : بابک کجاست؟ گفت: گفتم. آمريکا پيش خواھرم: کجاست؟ گفت: گفتم

  .اميدوارم اينطور باشد: بعد زير لب گفت. ھستند

.  در يک اتاق نزديک دستشويی ھا، يک تلويزيون کوچک گذاشته شده بودند

قصدشان اين . ت خيلی باl و نزديک سقف نصب کرده بودندتلويزيون را در قسم

بود که برنامه مربوط به سازمان را که ھر شب از تلويزيون پخش می کردند، ما 

  .ببينيم

آنھا می گفتند بايد چيزھايی مثل ورزش و اخبار و اين جور چيزھا را ببينيد و 

ھم اول اينکه ھميشه اجازه نگاه کردن فيلم ھا را نداشتيم، ولی ھمين تلويزيون 

ًثالثا ، . ًخراب می شد، ثانيا زياد در باl بود و نگاه کردن بسيار کار دشواری بود

بر اثر جمعيت صدا مفھوم نبود بنابراين خود بخود جمعيت ديگر به طرفش نرفتند 

  .و نگاه کردن به تلويزيون منتفی شد و بعد از آن گفتند که تلويزيون خراب است

ای زيادی بود که حمام نکرده بوديم، بعد برنامه ای را گذاشتند که در ابتدا روزھ

وقتی که برای . می بايست ھر کس در يک ساعت و روز مشخصی حمام کند
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من ھر موقع . حمام کردن می رفتيم آب در حاليکه گرم بود، به يکباره سرد ميشد

يک . بکه گرم می شد می رفتم زير دوش ، بعد يکباره خودم را می کشيدم عق

ھيچ معلوم است حرف : روز وقتی که کارم تمام شد، با اوقات تلخی به مژده گفتم

چگونه خودمان و بچه را با . حساب شما چيست؟ يا آب گرم بگذاريد يا آب سرد

بايد ببينيم که چه : اين وضعيت حمام کنيم؟ مژده خودش را به نفھمی زد و گفت

  .ستش کننداشکالی پيدا شده سعی می کنم بگويم که در

ًدر يک اتاقی که قبY برای شستن ظرف و ميوه بود، به ما گفته بودند که کھنه 

ھر چه گفتيم اينجا مناسب . شستن ميوه بشوييمبه بچه ھا را توی وان مربوط 

شستن کھنه کثيف نيست ولی ما را مجبور کردند و به ھر ترتيبی شده اين کار را 

  . می خوردبکنيم که حال ھمه از اين کار به ھم

 ماھه بدرفتاری می کرد نهشوھرم در اين شرايط حالت خوبی نداشت ، با بچه 

  .فقط جلوی مردم برای خودنمايی بچه را بغل می کرد و تر و خشکش می کرد

با بعضی ھا که دوست شده بود می . در جزئيات کارھايم دخالت مستقيم می کرد

يک . ر آن شرايط در بياوردخواست مرتب مھمانداری و مھمان رفتن بازی را د

تو فعY ھمين : دکتر گفت. بار که بھنام اسھال گرفته بود، پيش دکتر نويد رفتم

دارو که موجود است به او بده و سوپ درست نکن ولی اگر ھم می خواھی به او 

ممکن است . سوپ بدھی چيزھای تحريک کنده مثل گوجه و سبزی در آن نريز

ی اگر اسھال او ويروسی نباشد، فقط بخاطر اسھال بچه ويروسی باشد، ول

  .بدخوراکی است که بعد از چند روز احتياط کردن خوب شود

از او خواستم که : به خانه آمدم جريان صحبت ھای دکتر نويد را به شوھرم گفتم

گفتم . ًدکتر نويد غلط کرده ، اصY کی گفته او دکتر است: او گفت. مواظب باشد

من سوپ : گفت.  بيشتر می داند و می تواند نسخه بنويسدھر چه است از من و تو

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 بھتر 

تو . ی کنیمی شود، حاl تو داری مخ ما را می خوری و زندگی ما را متYشی م
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سوپ بچه را درست نمی کنی يا اگر ھم می خواھی درست کنی حق نداری گوجه 

در حالی که قابلمه و مواد سوپ بچه را در دستش . يا سبزی توی آن بريزی

کدام سوپ را می گويی؟ اين را؟ بعد تمام مواد سوپ را در : گرفته بود گفت

بچه را بغل کردم و . تممن کمی نگاھش کردم و چيزی نگف. سطح اتاق پخش کرد

از اتاق بيرون رفتم و حالت بغض آلود داشتم، پيش شعله رفتم و عذرا آشفته ھم 

عجب : عذرا گفت. چرا اينقدر ناراحتی؟ جريان را تعريف کردم: گفتند. پيشش بود

اين آدم که جلوی مردم اينقدر ننه من غريبم را در می . مردمانی پيدا می شود

  . خوب نشان می دھدآورد و چھره خودش را

بتول، تو در اينجا توی چنگ مجاھدين : عذرا گفت. ھمش ظاھرش است: گفتم

ھستی، خيلی ھا از خدايشان بود که بخاطر نگھداری بچه ھايشان ، شوھرانشان با 

. آنھا بيايند و تو با ھمه بدی ای که اين آدم دارد باز ھم نسبت به آنھا شانس داری 

د اين مسائل چيزی نگو، انگار نه انگار اتفاقی افتاده ، تا وقتی رفتی خانه، در مور

تو مجبوری او را بخاطر بھنام تحمل . شايد ببيند تو کوتاه آمدی، او ھم کوتاه بيايد

اگر به ترکيه برويم در آن . ما نمی دانيم به ترکيه می رويم يا جای ديگر. کنی

. رو با او آشتی کنب. کشور غريب ، تو با بچه بدون شوھر بدبخت خواھی شد

  . 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 مشکYت يک : عذرا به شعله گفت

. اين حرف را به بتول نزن، آخر او يک بچه شيرخواره دارد. مادر را بفھمی

  . است و آزادبتول ، به حرف شعله گوش نده او جوان

روز بخاطر گرما در اتاقھايمان بوديم، شب . روزھا در زندان دبس سپری می شد

  ھا در حياط در حال صحبت کردن با يکديگر و اينکه چه بايد کرد؟

يک بار ديديم ھر چه لباس در حياط . ھر روز يک بامبول بازی در آورده می شد

راد زندانی به يکديگر شک می پھن می کنيم، بعضی از آنھا ناپديد می شوند، اف

کردند، ولی تصميم گرفته شد ھر کسی که لباس پھن می کند خودش تا خشک 
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و بعضی ھا گفتند ممکن است کار خود افراد سازمان باشد، ! شدن مواظبش باشد

  .بعد از مدتی که چند لباس گم شد، بعد از اين تصميم، اين قائله خوابيد

غذايی که در فايل مربوط به افراد گذاشته می بعد از مدتی می ديديم که جيره 

ًشود، بعضی ھا برداشته شده يا اينکه مثY تخم مرغ کسی برداشته شده و توی 

وقتی که برای برداشتن . يک بار در مورد خودم اتفاق افتاد. فايل يکی ديگر است

و ديدم نصف آن آنجا نيست با ناراحتی به طرف اتاقم آمدم . وسائل خوراکی رفتم 

  . جريان را برای شوھرم گفتم که چند نفر شنيدند

خيلی کم : بنظر من حاl برو وسايلت را بردار، گفتم: حميد شوھر نيلوفر گفت

من کمی . فکر می کنم اlن مواد گم شده سر جايش قرار گرفته باشد: گفت . است

خوب معلوم : منظورت چيست؟ گفت: گفتم. نگاھش کردم ديدم لبخند می زند

حرف حميد را گوش کردم وقتی به آنجا رفتم .  خودشان اين کار را می کننداست،

  .ديدی راست می گفتم. حميد گفت. ديدم تمام مواد گم شده در فايلم است

تو متوجه نشده بودی و چشمت : گفت. حرفی که زد جالب است! ولی شوھر خودم

که من ديگر به برای اين: گفتم. عوضی ديده بود و بيخود به مردم تھمت می زنی

ِمردم بيخود تھمت نزنم، از من بعد من بچه را نگه می دارم تو برای آوردن مواد 

  .برو

بھنام ھميشه عادت داشت با صدای بلند کلمات نامفھومی که دوست داشت تکرار 

ًکند، کلمه ای که ھميشه تکرار می کرد تغم تغم بود، او را وقتی که روی تخت  ً

ی تخت را می گرفت، بلند می شد با يک دست تخت را می گذاشتم ميله قسمت پا

  باl و پايين می کرد ومثل ھيتلر با عصبانيتمی گرفت، و با دست ديگر درست 

با تحکم و صدای بلند ھمين کلمه را تکرار می کرد، صحنه بسيار خنده داری 

بوجود می آمد و بسيار خوشم می آمد، گاھی اوقات پيشش می رفتم و می گفتم 

ش تر، چقدر جيغ می کشی؟ گلويت پاره می شود، آنقدر اين کلمه را با جيغ يوا

کشيدن می گفت صورتش سرخ می شد و صحنه بسيار خنده داری بوحود می 

  .آمد
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يک روز وقتی شوھرم جارو برقی گرفته بود و در حال جارو کردن اتاق بود، 

، من ھر چه بھنام تا صدای جارو را شنيد دوباره ھمين صحنه را تکرار کرد

خواستم او را آرام کنم، او ھمينطور به حالت سخنرانی اين کلمه را تکرار می 

چکارش داری بگذار ھر غلطی خواست بکند، من ھم راحتش : کرد، پدرش گفت

در يک چشم به ھم زدن بچه از ھمان باlی ميله . گذاشتم و به طرف کاری رفتم

م و او را بغل کردم، صورتش تخت با سر به زمين افتاد، من به طرفش دويد

يکپارچه کبود و پيشانی اش زخمی شده بود، من تکانش دادم نفسش بريده بود، ھر 

چه با بچه ور می رفتم پدرش يک کمی نگاھم کرد نه جارو برقی را خاموش کرد 

نه حتی کوچکترين کاری برای به حال آوردن بچه کرد و به جارو کردن ادامه 

 دادم تا نفسش برگشت و يک جيغ کشيد و شروع به گريه خودم آنقدر تکانش. داد

کرد و از آن روز به بعد ھيچوفت تا سن چھار يا پنج سالگی صدای بلند مثل آواز 

از سخنرانی ! خوب شد که زمين خورد: پدرش گفت. از خودش در نياورد

  .کردنش راحت شدم

  

يديم، چيزی دليلش را پرس. يک روز به ما گفتند که امروز ھواخوری نداريد

) شورای ملی مقاومت (بعدا فھميدم که آنروز قرار بود افراد شورايی ھا . نگفتند

ولی ھمه بچه ھا می گفتند که . بيايند، حاl ديدار آنھا برای چه بود نمی دانم

مسئولين زندان نگذاشتند ما بيرون از زندان برويم تا شورايی ھا اين ھمه خانواده 

بعد ھا که به اروپا آمدم متوجه شدم . ار يک قلعه نبينندو بچه را در آنجا در حص

که ھر وقت سازمان در خارج از کشور خط زندان سازی و زندانبانی اش لو می 

رفته است، شورايی ھا را برای سير و سياحت به عراق دعوت می کرده و آنھا 

ط ھم بعد از بازگشت به اروپا و غرب زندان ھای مجاھدين را که تازه دبس فق

چون سازمان زندان ھای انفرادی بسياری در داخل . يکی از آنھا بود، تکذيب کنند

  .قرارگاه اشرف ساخته بود که بعد ھا افشا شد
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در يکی از ھمين روزھا بود که سازمان چند نفر از جداشده ھا را به فرانسه 

ارج بعد از اينکه اين افراد از دبس خ. فرستاد، رضا تويسرکانی يکی از آنھا بود

شدند ھمراه با مجيد بازگونه و علی گيوکی برای اولين بار مسئله دبس و ديگر 

زندان ھای مجاھدين خلق را افشا کردند و در اين ماجرا سازمان حسابی 

ديگر ھيچکس را به خارج اعزام : سوختنش نمايان شد و از روی عصبانيت گفتند

. ر قسمت مجردھا چسباندنديک اعYميه بر ضد اين نفرات آوردند د. نخواھند کرد

آنھا از ھمه خواسته . يکی از مجردھا با خودکار روی اسم رجوی خط کشيده بود

ھيچکس طرف را لو نداد بنابراين ھمه را به . بودند که نفر مربوطه را لو دھند

مدت سه روز تنبيه کردند و نگداشتند از بندشان خارج شوند و به محل ھواخوری 

  .شان محبوس شدندبروند و در قسمت خود

  

که بعد از اين : مژده گفت.  جمع کردند100يک روز ھمه ما را در سالنی در بند 

ما نمی توانيم برای شما انرژی مصرف . آشپزی در ھمين محل صورت می گيرد

  . کنيم، شما خودتان کارگری می دھيد

يم  که ھمه ما ناراضی بوديم و اين مسئله را قبول نداشتيم  و در اعتراض می گفت

. ما می خواھيم از اين سيستم بيرون برويم شما می گوييد که بياييد کارگری بدھيد

که اين مشکل شماست نه مشکل ما، ما را از اينجا بيرون : عفت گوھری گفت

مژده از اين حرف عفت گوھری . بفرستيد مشکل آشپزی شما نيز حل خواھد شد

نه حسن حاتمی را قرار برای مسئول آشپزخا. عصبانی شد ولی چيزی نگفت

يک روز که حسن حاتمی درخواست آب برای آشپزخانه کرده بود فردی . دادند

بنام محمد روزبان، فاlنژ سازمان، با حسن حاتمی درگير شد او را به سختی 

کتک زد و ضربه ھای سختی به قسمت ھای حساس بدنش زده شد بطوری که 

قتی که چه خانواده ھا و چه مجردھا ھمه ما و. حسن حاتمی نمی توانست راه برود

فھميديم، يک شب تا صبح جلوی درب ورودی اعتصاب نشسته کرديم، مادرھا تا 

حسين اديب گفت که اين عمل محمد . نيمه شب ماندند سپس پيش بچه ھايشان رفتند
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روزبان خود سرانه بود و ما بی اطYع بوديم که البته دروغ می گفت چون ھر 

کس العملی برای اين کار  که محمد روزبان جوابگو باشد، عچه درخواست کردند

البته بعد ھا شايد بخاطر ھمين زھر چشم گرفتن، حسن حاتمی بريد و . ندنشان نداد

البته بعضی از اعضای جداشده اعتقاد دارند که وی از . دوباره به سازمان پيوست

  . استھمان اول نفوذی سازمان در بين جداشده ھا در زندان دبس بوده

  

محسن رضايی ـ ( گفتند که در سالن جمع شويد برادر حبيب به ما يک روز 

محسن . می آيد، می خواھد با شما صحبت کند) رئيس کل زندانھای رجوی 

افراد خودشان را در بين جداشده ھا . رضايی با عده زيادی از محافظين خود آمد

ن نمی تواند ما را به محسن رضايی بعد از مقدمه ای گفت که سازما. جا دادند

ترکيه يا کشورھای خارج اعزام کند بلکه می خواھد به کمپ التاش در شھر 

فردی بنام مراد ھر چه . بفرستد، ھمه اعتراض کردند) در عراق ( رمادی 

خواست بطور بسيار معمولی صحبت کند ولی افراد محسن رضايی جلويش را 

د که سه چھار نفری شروع به گرفتند و او مجبور شد با صدای بلند صحبت کن

محسن رضايی ھمچنان نگاه می کرد و . کتک زدنش کردند و حسابی کتکش زدند

طاھره خرمی در کنار من ايستاده بود ، جلوی من نيز محمد . گاھگاھی می خنديد

مريم ترابی يکی از سر سپرده ھای رجوی که يک پايش . بود) فاlنژ ( روزبان 

مريم ترابی عمدا به طاھره تنه زد، طاھره ھم . ن بودنيز می لنگيد جلوتر از م

: گفتم. محمد روزبان به او می خواست حمله کند. يک سيلی خواباند زير گوشش

من ديدم که او به طاھره تنه زده، محمد روزبان به طرف من خيز برداشت و 

  .به تو مربوط نيست ساکت باش: گفت 

 گوھری ، و سپس طاھره خرمی را زندانبان ھا ابتدا عفت! بعد از اين نشست

 ـ پنجوقتی که ھر دو برگشتند صورتشان قرمز بود، گفتند . صدا زدند و بردند

عفت گوھری .  نفری رو سر ما ريختند وما را با مشت و لگد و سيلی زدندشش
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را بخاطر اينکه در مورد آشپزخانه اعتراض کرده بود، طاھره خرمی را ھم 

  .بیبخاطر برخورد با مريم ترا

رفتار ناھنجار شوھرم با بچه که در آن زمان . روزھا به ھمين منوال می گذشت

. ده ماھه شده بود از يک طرف و با من از طرف ديگر، طاقتم را از بين برده بود

يک بار از شدت . ھر چه من صبوری می کردم او بيشتر جری تر می شد

!! نوشتم و از او) رئيس زندان  دبس ( ناراحتی نامه ای برای حسين اديب 

سر ھر موضوعی با من دعوا می . ديگر خسته شده بودم. درخواست طYق کردم

گاھگاھی بچه را پرت می کرد . گرفت و نسبت به بچه بی اعتنايی می کرد 

. فقط جلوی مردم بچه را بغل می کرد و رسيدگی مختصری می کرد. آنطرفتر

خوب : ان گذاشتم و شعله گفتجريان طYق را برای شعله و عذرا آشفته در مي

ساکت باش شعله، : عذرا گفت. اين پدر سگ تو را اسير خودش می داند. کردی

تو بدون او نمی توانی از نگھداری بچه بر . بتول برو درخواستت را پس بگير

. اگر طYق بگيری بايد دوباره برگردی توی سازمان و منت آنھا را بکشی. بيايی

  .ا حرفت را گوش کنند يا نهتازه معلوم نيست که آنھ

تو آخر کجا می . تا زمانی که در سازمان يا در عراق ھستی حرفی از طYق نزن

توانی کار کنی تا خرج بچه را بدھی تازه اگر کار کنی چه کسی بچه ات را نگه 

  می دارد؟

  .چاره ای نبود، حرف عذرا را گوش کردم و مسئله طYق را پيگيری نکردم

محسن . به سرپرستی محسن رضايی برپا شد! ری مجددايک روز نشست ديگ

اگر می خواھيد برای : رضايی اين دفعه آرامتر صحبت می کرد و می گفت

ھميشه تا سرنگونی رژيم اينجا بمانيد و اگر نمی خواھيد وارد تشکيYت شويد 

افراد شما ھميشه آماده : يکی گفت. ھر کسی چيزی گفت. ما باشيد! ھمينجا مھمان 

 ی و کتک کاری است، آيا اين مھمان نوازی است؟فحاش

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 
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نخير، ھمه کارھای شما سيستماتيک : در اين وقت زھرا طريقت نژاد گفت. کرد

تک خوردن خودش را به ھنگاميکه خواب بوده، او را بيدار بعد جريان ک. است

يکی از اين . می کنند و چند نفری او را زير مشت و لگد می گيرند، تعريف کرد

می ) خواھر انسيه ابوفاضلی ( دخترانی که کتک می زدند، دختر مادر فرشته 

اه اين دختر در سازمان رشد کرده و يکی از بچه ھای پانسيون آموزشگ. باشد

 lبعد از . سالگی شوھر کرده بود شانزده ـ چھاردهًبوده است که در سنين احتما

 .طYق ھای اجباری جزء شکنجه گران سازمان در آمده بود

من اينجا نمی مانم در ضمن به اردوگاه رمادی ھم : من ھم به محسن رضايی گفتم

رژيم کی بخاطر اينکه اول اينکه معلوم نيست، : گفت چرا؟ گفتم. نمی روم

دوم اينکه رفتار شما با ما مثل ميزبان و مھمان 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: تقاشق رب و اينجور چيزھا می دھيد؟ مژده گف

می گويند در رمادی کردھا ھستند زن نمی تواند به تنھايی آنجا دوام بياورد : گفتم

محسن رضايی که منتظر چنين حرفی از من و . حتی کردھا آنھا را می دزدند

نخير، می خواھم زير : گفتم. پس اگر می ترسی ھمين جا بمان: سايرين بود، گفت

  .ز زير سايه سازمانسايه ھر کسی باشم ج

ولی آنھا نيز در حرفشان مصر . خYصه ھمه ما رفتن به رمادی را رد کرديم

  .بودند

شروع کرد سرم . وقتی که به خانه برگشتم، شوھرم داشت منفجر می شد

من اگر می دانستم تو می خواھی صحبت کنی نمی گذاشتم : دادکشيدن و می گفت

ست که بگذاری يا نگذاری؛ ھر جا که دلم اول اينکه مگر دست تو ا: گفتم. بروی

تو در مورد مسائل صنفی حرف زدی، ديدی چطوری : گفت. بخواھد می روم

گفتم آنھا چه کسی را مسخره نمی کنند؟ . مژده مسخره ات کرد؟ من خجالت کشيدم

در ثانی، تو گفتی می خواھم زير سايه ھر کس باشم جز زير سايه سازمان، : گفت
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يعنی اينکه : تو بگو ببينم معنی اش چيست؟ گفت:  چيست؟ گفتممی دانی معنی آن

اگر تو آنھا را قبول نداری پس آنھا می توانند ھر بYئی ! من شما را قبول ندارم

ترسوی بزدل، اگر بYئی سرم آوردند، تو خط خودت را به : گفتم. سرت بياورند

حاl نيز . ویتنھايی برو و می توانی مرا رھا کنی تا در زندگی ات موفق ش

  .آنھا lيق بيشتر از اين ھستند. ساکت باش، چون من نظر خودم را گفتم

يک شب مژده آمده بود و وسط حياط با شوھرم آھسته صحبت می کرد و من ھر 

  .چه منتطر شدم ديدم حرفشان تمام نمی شود

بتول مژده با شوھر تو حرف می زند نه با شوھر من، : عذرا با کنايه به من گفت

ه يک بھانه ای برو ببين چه می گويد؟ من ھم به بھانه اينکه بچه را به پدرش ب

کردم و ! بدھم تا بروم کھنه بچه را بشوييم به طرفشان رفتم، با مژده احوالپرسی

شوھرم . مژده حرفش را قطع کرد و ساکت ماند. چند لحظه پيش آنھا ايستادم

  .بچه را به من بده و برو: گفت

چيزی نمی خواست : مژده چه می خواست؟ گفت:  برگشت، گفتموقتی که به اتاق

: گفت! دھد؟آن چيز چيست که مژده به تو  می : فتمگ. بلکه می خواھد چيزی بدھد

: آفتاب از کدام طرف طلوع کرد؟ گفت: گفتم! می خواھند ما را به خارج بفرستند

 آنھا گفتم در ضمن اينکه من به. بخاطر اينکه ما مشکل خطی با سازمان نداريم

حاl چگونه : گفتم. وقتی که به خارج رفتيم من تماس با شما را حفظ خواھم کرد

 صبح با اتوبوس آنھا به ھفتفردا من ساعت : ما را می خواھند بفرستند؟ گفت

از شنيدن اين حرف واقعا از کوره . بغداد ميروم تا پاسپورت قبلی را به من بدھند

اول اينکه : چه اشکالی دارد؟ گفتم: گفت. ادگیبه ھمين س: گفتم. در رفته بودم

گفتم . يک پاسپورت جعلی در سازمان دارم: مگر تو پاسپورت داری؟ گفت

دوم اينکه تو چرا به بغداد بروی؟ مگر يک . پاسپورت جعلی توی سرشان بخورد

عدد پاسپورت چقدر سنگين است که نمی توانند خودشان به تنھايی تا اينجا حمل 

گفتم حسين اديب .  خوب ، می خواھند از من سؤال و جواب کنند:کنند؟ گفت

و ھمچنين ما سه نفر . اينجاست او ھم می تواند ھمين سؤال و جواب را بکند
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برای فرستادن سه نفر يک پاسپورت نمی خواھد بلکه سه عدد پاسپورت . ھستيم

  .lزم است

 آنجا زير مشت و .َمی خواھند ترا از اينجا بکنند. بدبخت اگر می خواھی برو

لگدت بگيرند و بعد بيندازند در گوشه يک اتاقی؛ درش را ببندند و برايت شام و 

ناھار را در ظرفی ريخته و جلويت بگذارند، کاری که با ديگران کردند، آيا اين 

به من : گفتم. آخه من به مژده قول دادم: گفت. را می خواھی؟ اگر می خواھی برو

ولی . ھر چه می خواھی بکن: گفت. رار تو را می شکنممن قول و ق. واگذار کن

بگذار . فردا صبح سر جايت بخواب و تکان نخور: اگر راضی نشدند چی؟ گفتم

آنوقت من اينقدر سر و صدا می کنم، ھمه را از خواب . با اسلحه بيايند تو را ببرند

، آنوقت بيدار می کنم تا ماھيتشان را که ھميشه مخفی نگه ميدارند، آشکار شود

  .ھر چی پيش آيد مھم نيست

پيش آنھا رفتم جريان را . شعله و عذرا دم درب اتاقشان انتظار مرا می کشيدند

. به اينھا نبايد اعتماد کرد. تو حرف خوبی زدی آفرين: شعله گفت. تعريف کردم

برو با . بتول ھمين اlن مسئله را حل کن نگذار تا فردا ادامه پيدا کند: عذرا گفت

  .نگھش می داريمبه ما ه صحبت کن، بچه ات را بده مژد

يک نفر با اسلحه آنجا بود، سYمش کردم، بناچار جواب . رفتم جلوی نگھبانی

تلفن کرد و گفت مژده نشست . گفتم می خواھم با مژده حرف بزنم. سYمم را داد

 ھفتاز اينکه گفتی فردا ساعت : گفتم. دارد می گويد حرفت را به من بگويی

ح شوھرم با شما به بغداد برود، اين کار را من قبول ندارم و او نمی آيد، يعنی صب

خواھر مژده می گويد به : گفت. او ھم تلفنی حرفم را تکرار کرد. من نمی گذارم

نفع و ضرر خودم را خودم تشخيص می دھم و اين کار به : گفتم. نفع شماست

ت می خواھد بکن و صبح خواھر مژده می گويد ھر کاری دل: گفت. ضرر ماست

  .فردا به سراغ شوھرم نيامدند
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يک روز به عده ای گفتند وسايلتان را جمع کنيد می خواھيم شما را اعزام کنيم، 

در بين اين گروه فريده خليفه با بچه اش، بھروز سرشار با مھری ھمسرش که 

رفتند به وقتی که آنھا می . آبستن بود و ھمچنين دختر ھمسرش در بين آنھا بودند

خيال اينکه سازمان راست می گويد بسياری از وسائل خانه را نبردند و ھمانجا 

به محض اينکه رفتند، آنھايی که لوازم خانه نياز داشتند، رفتند از . جا گذاشتند

  .اتاقشان با اطYع مژده، برداشتند

ز فقط يک چي: صحنه خيلی بدی بود، يکی به من گفت تو چيزی lزم نداری؟ گفتم

: گفت. کوچک می خواھم ولی خوشم نمی آيد که بروم داخل اتاق آنھا بردارم

باlخره ھمه اينھا دست سازمان می رسد بنابراين تو ھم برو چيز مورد نظرت را 

من که فقط يک آبکش پYستيکی آشپزخانه نياز داشتم رفتم برداشتم و موقع . بردار

اين عمل که حالت غارت را آمدن به ھمه نشان دادم چون دوست نداشتم که 

در اين رابطه به ياد فيلمی افتادم که قبY صحنه ھايی . داشت، زياد صحبت شود

را از آن ديده بودم، و آن اين بود که در يک محله ای ـ فکر کنم در کشور ايتاليا 

بود ـ وقتی کسی که در حال مرگ بود، زنھا پشت پنجره و باlی سر بيمار جمع 

ٌر و روی خودشان می زدند و قبل از مرگ آنطرف، آنقدر علنا می شدند و به س

ناراحتی می کردند تا طرف کامY می فھميد که موقع مرگش رسيده بنابراين از 

ترس از اين صحنه ھا ھم که شده زودتر می مرد، به محض اينکه افراد می 

ت می فھميدند که طرف واقعا مرده، به وسائل او ھجوم می آوردند و ھمه را غار

صحنه ای که در رابطه با وسائل اين افراد برای ما که نيازمند بوديم و . کردند

سازمان در اختيارمان نمی گذاشت ؛ بوجود آمده بود، تداعی کننده ھمين صحنه 

  .ھای فيلم بود

از نظر ما آنھا . افرادی که برای اعزام فرستاده شدند، ھيچوقت از آنھا خبری نشد

ر چه جويای حالشان می شديم مژده می گفت اطYعی بودند، ھ" گم شدگان"

  .ندارد
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ھيچکس اميدی به آينده نداشت، ھمه حالت . فضای رعب و وحشت حاکم شده بود

کسی نمی . غمگينی داشتند و سازمان با ھيچکس صادقانه برخورد نمی کرد

توانست از آنجا فرار کند، اول اينکه در چھار ديواری محبوس بوديم و گذشتن از 

نگھبانی ھای متعدد غير ممکن بود، دوم اينکه اطراف اين قلعه ھا بيايان بود، 

البته فرار کردن . سوم اينکه آنھا اجازه تيراندازی را به طرف فراری داشتند

  .برای خانواده ھای با بچه امکانپذير نبود

با يکديگر قرار گذاشته بوديم  . يک شب اکثر افراد در محوطه زندان تجمع کرديم

خارج ) زندان دبس( که تا در مورد وضعيت آينده مان مطمئن نشديم از اينجا 

نشويم ، بويژه تاکيد کرده بوديم که نبايد کسی  به تنھايی از زندان دبس به ھمراه 

ھا جايی برود، زيرا از شرايط افرادی که از زندان توسط سازمان منتقل نگھبان 

به .  کننده در اين ارتباط می شنيديممی شدند، بی اطYع بوديم و خبرھای نگران

علی خدايی صفت از اعضای مرکزيت سازمان مجاھدين ( برادر اديب : ما گفتند

می خواھد با تک تک شما صحبت و تعيين ) خلق با نام مستعار حسين اديب 

  . تکليف کند

بنابراين حسين اديب و مژده در يک اتاقی نشستند و يک يک افراد را صدا 

تو نبايد به آنھا بگويی که خودم تصميم به خروج از : رم به من گفتشوھ. کردند

سازمان گرفتم، چون در اين صورت اگر تقاضا کنی که ما را به خارج بفرستند 

ًبايد بگويی شما مرا بيرون می فرستيد بعدا . حرفت را گوش نخواھند کرد

. ھند کردحرفت را گوش خوا! تقاضای رفتن به خارج را بکن به احتمال زياد 

برای اينکه ما با اينھا بر سر خط و خطوط و استراتژی و اين چيزھا که بحث 

شروع . راحتم بگذار می خواھم آنطور که فکر می کنم صحبت کنم: گفتم. نکرديم

  .من می گويم کارھا را خراب نکن: کرد به اوقات تلخی کردن و گفت

ردم، حسين اديب با حالت به آنھا سYم ک. نوبت که به من رسيد وارد اتاق شدم

يعنی خوش ( سYم، يا هللا : ًو با صدای نسبتا بلند و غير عادی گفت! نيمه بلند شدن

نامه ای نوشته بودی، : ، تعارف کرد که بنشينم، بعد از نشستن گفت) !آمدی 
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خواستی طYق بگيری، آيا با طرفت توانستی راه بيايی؟ چون ديگر اين نامه را 

  ما ھم ولتان کرديم تا ببينيم چه می کنيد، آيا آشتی کرديد؟ . پی گيری نکردی

خدا را شکر، کار : سرش را به طرف باl گرفت و گفت. ًفعY با ھم ھستيم: گفتم

و بعد ادامه داد چکار می خواھی بکنی؟ اينجا پيش ما تا . ما ھم آسانتر می شود

من از رمادی . ھيچکدام: سرنگونی رژيم می مانی يا به رمادی می روی؟ گفتم

آيا می خواھی 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

حاl بعد از اين ھمه سال و حضور در عراق و پايگاه ھای سازمان نمی توانم به 

  ی خواھی بروی؟گفت پس کجا م. 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 : خنده مسخره آميزی برگشت به مژده نگاه کرد و گفت

قاه قاه خنده اش را بلند کرد تا تمام افرادی که آنقدر صدای . خارج زندگی کند

البته شوھرم به ھمه فخر می فروخت که بله آنھا با زنم . بيرون بودند، شنيدند

  .خوش و بش می کنند پس lبد به ما روی خوش نشان خواھند داد

در ضمن اينکه حسين اديب می خنديد، من بدون حرکت فقط با يک لبخند او را 

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

ًچرا ھمه ما را خارج نمی فرستيد؟ اصY چرا به رمادی می : حسين اديب گفتم

نی را رضا تويسرکا( شما را به خارج بفرستيم که مثل آنھای ديگر : فرستيد؟ گفت

مگر بعد از : بياييد افشاگری کنيد، ھی بگوييد اينھا زندان دارند؟ گفتم) می گفت 

: برگشت به مژده نگاه کرد و گفت... اوه : رمادی نمی شود افشاگری کرد؟ گفت

برگشت به . فکر می کند خيلی آسان است که از رمادی خارج بشود. اينرا باش

رم است، و ھزاران مشکل خواھيد رمادی يک جايی است که بسيار گ: من گفت

باlخره : گفتم. ًداشت و از آن گذشته، ببين اصY می توانی از آنجا خارج شوی
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چند سال طول خواھد کشيد و تازه اگر : گفت. چی؟ تا ابدالدھرکه آنجا نمی مانيم

ًپايتان به اروپا برسد مشکYت آنجا آنقدر زياد است که اصY فراموش می کنيد که 

باlخره چه شد؟ : گفت. اين عقيده شماست من موافق آن نيستم: گفتم. آمديداز کجا 

اشاره به درب . به رمادی می روم: تصميمت چيست؟ چکار می کنی؟ گفتم

  .خروجی کرد و گفت به سYمت

آيا موافقت کردند که شما را به : از اتاق بيرون آمدم، افراد دورم را گرفتند و گفتند

پس اين قھقھه زدن ھای حسين اديب برای : يکی گفت. نه: خارج بفرستند؟ گفتم

شوھرم که . ھمه به حالت تعجب به من نگاه کردند. مسخره می کرد: چه بود؟ گفتم

ساکت : گفتم . lبد تو حرفت را خوب بيان نکردی: حالت دمق پيدا کرده بود گفت

ن بيرون آنھا مرا از سازما. من خط تو را رفتم و بسيار ھم اشتباه کردم. باش

اين من ھستم که تصميم به . نکردند بلکه از من خواستند که تعھد بدھم و برگردم

  .حاl تو برو شايد بتوانی خوب با آنھا کنار بيايی. جدايی گرفتم

که آنھا می : ھمسرم نيز پيش آنھا رفت و بعد از چند دقيقه ای برگشت و گفت

  . يعنی به رمادیگويند ھر جا زنت می رود تو ھم بايد ھمانجا بروی

. يک شب در حياط زندان دبس به ھمراه ديگر افراد در حال صحبت کردن بوديم

مدارکی را می آورد و ما بايد بنويسيم و امضاء کنيم که : مژده پيش آمد و گفت

ما که نگفتيم به رمادی می رويم شما : گفتيم. برای رفتن به رمادی می باشد

اگر اين اسناد . اجباری است: ی را بنويسيم؟ گفتخواستيد بنابراين ما بايد چه چيز

  .را امضاء نکنيد تا ابد اينجا می مانيد

اولين برگه چاپی بود و فقط . مژده رفت و بعد از چند دقيقه برگه ھا را آورد

جاھای خالی داشت که ما بايد اسم و مشخصات خودمان رادر جاھای خالی می 

و درخواست رفتن به رمادی را کرديم و نوشتيم و يعنی اينکه ما تصميم گرفتيم 

چون انتخابی در کار .  می کرديم،ھمه ما اين کار را کرديم پس از آن امضاء

ھمه بايد از آن : دومين برگه، دست نوشته ای بود که به ما دادند و گفتند. نبود

  ً:مضمون اين نوشته اين بود که مثY. رونويسی کنيم و امضاء کنيم
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ً که از تاريخ مثY اين، نتوانستيم مبارزه با رژيم ددمنش اينجانب بتول ملکی

خمينی را بکشم، بريدم و سازمان مرا اخراج کرده و من تقاضای رفتن به رمادی 

کرده ام و تعھد می کنم که ھيچگونه مسائل سازمان را افشا نکنم و اسرار خلق را 

ر که صYح بداند در سينه حبس کنم و اگر اين مسائل را افشا کنم سازمان ھر طو

  .امضاء. با من رفتار نمايد

  .ھمه ما از روی اين برگه رونويسی و امضاء کرديم

اگر اين اسرار که در سينه حبس است : عذرا آشفته به حالت تمسخر به مژده گفت

  روزی سينه ما را بترکاند، تکليف چيست؟ 

د، با غضب مژده عصبانی ش. من با شنيدن اين حرف عذرا با صدای بلند خنديدم

به عذرا نگاه کرد و عذرا ھم خودش را کمی جمع و جور کرد و نمی خواست 

  .مژده صدايش را در بياورد

من ھم . بتول به آنھا بگوئيم که ما را با ھم يک روز و يک جا بفرستند: عذرا گفت

قبول کردم چون رمادی قابل اعتماد نبود که زن تنھا بماند، وقتی که به مژده 

  .ھمه شما را با ھم می فرستيم: ذرا را تکرار کردم، مژده گفتصحبت ھای ع

حاl وقتی که اين سطور را می نويسم بياد حرف ھای عذرا می افتم و بنظر 

ميرسد ھم اسرار مجاھدين و ھم اسرار زندگی ام، به سينه ام فشار آورده، قبل از 

ه ام به آرامش آنکه موفق شود آنرا بترکاند، ھمه آن را بيرون می دھم، تا سين

و زن او در حال ) مسعود رجوی ( مجاھدين ھم با رھبر مفقوداlثرشان . 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 نگھبان ھا

ما ھم .  بسته شده را بطور جزء جزء بازرسی می کردندتمام وسائل. را جمع کنيد

فقط . تعدادی عکس و فيلم ھای آن را در جايی بطور ماھرانه ای جاسازی کرديم

  .مقداری از آنھا را نمی شد جاسازی کرد
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وقتی که وسائل ما را باز کردند، عکس ھای ازدواج مرا ديدند و گفتند عکس 

ل عباس داوری و مادر مريم رجوی و غيره ھايی که مربوط به افراد سازمان مث

من . داشت بايد بريده شود و آن قسمت که مربوط به شماست برای خودت نگھدار

در ھمين موقع . ھم 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 مرا 

اينرا شما : من ھم آنرا در دو خط نوشتم و به مژده گفتم. ده استاخراج کر

 !.نوشتيد

من بچه را بغل کردم شوھرم وسائل را داخل .دم درب رفتيم اتوبوس منتظر بود

بقيه افرادی که مانده بودند و قرار بود در سری بعدی بيايند، به . اتوبوس گذاشت

 خداحافظی می کرديم، بھنام دراين بھنام را می بوسيدند و با ھم. بدرقه ما آمدند

  :آمد و گفت) زن کاک حسام ( در ھمين ھنگام سيما . ھنگام يازده ماھه بود

چون تعجب کرده بودم، بعد . من لحظه ای نگاھش کردم . بتول بچه را بده به من

شايد گربه عابد و مسلمان شده باشد ! ( ًفکر کردم می خواھد مثY برايم نگه دارد

 در حال خداحافظی بچه را به او دادم و با يکی که روبوسی می ، بھر حال)

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

داد، ديدم سيما از آنھا سؤال کردم بچه کو؟ يکی با دست نشانم . اثری از سيما نبود

بطرفش رفتم و . بچه را محکم بغلش گرفته و به طرف درب يک اتاقی می رود

: کجا می بری؟ نگاھم کرد و چيزی نگفت و به دم درب ورودی رسيد گفتم: گفتم

منھم که پشت سرش . اlن می آورم و دويد به داخل اتاق: گفت. بچه را بده به من

بچه ام را سيما : گفت چه خبر شده؟ گفتم. می رفتم، مژده از ھمان درب خارج شد

مژده گفت يعنی چه؟ اlن . بچه؟ گفتم آره بھنام را گرفت و برد: کجا برده؟ گفت

می روم ببينم مشکل چيست؟ رفت و بعد از چند دقيقه برگشت و با حالت خنده 

می خواھد : گفتم برای چه برده است؟ گفت. ناراحت نباش اlن می آورد: گفت

ًواقعا که برايتان متاسفم : وقتی که بچه را گرفتم، گفتم! ه اش را چک کندداخل کھن
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من در داخل کھنه . که به چنين روزی افتاديد، شماھا چه کارھای عجيبی می کنيد

  بچه چه چيزی می توانم جاسازی کنم؟

  .بعد پيش بقيه آمدم و جريان را به آنھا گفتم

که می خواھم  بدانم که : نويسم و گفتيکی از آنھا از من خواست که برايش نامه ب

من ھم به او . و آنوقت ما ھم با خيال راحت به طرف شما بياييم! شما سالم رسيديد

ًبعدا نامه را نوشتم ، نامه ای که ھيچوقت . قول دادم که برايش نامه خواھم نوشت

  !.بدست آنھا 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 . ابتدا ما را به بغداد بردند و در  داخل پايگاھی به نام ميرزايی مستقر کردند

پايگاه قبY يک ھتل عراقی بود که توسط سازمان اطYعات و امنيت عراق برای 

ً ھتل يا پايگاه ميرزايی تقريبا نزديک پايگاه جYلزاده اين. سازمان اجاره شده بود

در آنجا در اتاق ھای مختلف مستقر شديم، به ما . مقر اصلی سازمان در بغداد بود

من وارد يک اتاق شدم و مشغول کارھای بچه شدم و . گفتند که نبايد بيرون برويم

رم يکجا بعد از استقرار شوھ. شوھرم نيز مشغول جمع آوری وسائلمان شد

  :به من گفت. ماندگار نبود، ھميشه باl و پايين و اينور وآنور می رفت

زنھای جوان که توسط مسعود رجوی مجرد شده ( اينجا شش نفر از خواھر ھا 

بودند و شوھرانشان يا کشته شده بودند يا اينکه بعد از طYق دادن در سازمان 

انواده ای يکی از آنھا را پيش بدون شوھر ھستند، قرار است ھر خ) مانده بودند 

من در بين اينھا يک . خودش نگھدارد تا از گزند افراد و عربھا در امان باشند

ھمشھری دارم که اگر بYيی سرش بيايد خودم را مسئول می دانم و بعد می گويند 

  .که در آنجا يک ھمشھری اش بوده ولی به او کمکی نکرده است

آنھا مجرد ھستند  و بدون بچه، و می توانند . ذارھمشھری بازی را کنار بگ: گفتم

ما اlن معلوم نيست در کجا و با چه وضعيت می . ھزاران مشکل را حل کنند

خواھيم زندگی کنيم، در ضمن اگر آنھا دنبال دوست پسر يا اين چيزھا را بروند 

تمام انرژی ما صرف حل و فصل مسائل آنھا می شود و زندگی خودمان و بچه 

ما بدون وسائل و بدون پول، . ھوای رمادی بسيار گرم است .  می ريزدبه ھم

ھزار بدبختی در پيش داريم، من حاضر نيستم حتی يک روز اين زنھا را نگه 

ھمشھری ام را ! نه خير، من غيرتم به من اجازه نمی دھد: شوھرم گفت. داريم

  .تنھا ول کنم، ھر طور شده او بايد پيش ما بيايد
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 حرفھا را می زد چھره اش غرق نياز می شد، برای اينکه اين وقتی که اين

ًبYفاصله اين مسئله در ذھنم مجسم شد که قبY ھم . دگرگونی را احساس می کردم

در سازمان گفته بود که از ازدواج با من ناراضی است و بھتر می ديده که با يک 

ا نکرده و ھمشھری و ھم طايفه خودشان ازدواج می کرده است ولی چون پيد

جرأت ھم نمی کرد با سازمان در ميان بگذارد، بنابراين به اولين کسی که پيشنھاد 

  .کردند قبول کرده بود

او چندين بار ديگر از من خواست که بروم به آن زن مجرد پيشنھاد آمدن پيش ما 

را بدھم، ھر چه من با دlيل مختلف مخالفت می کردم ولی او بيشتر پافشاری می 

Yصه گفتم به شرطی می روم، اول اينکه از طرف تو می گويم و ھمچنين خ. کرد

  . برای کوتاه مدت بايد باشد و نظم خانه ما را رعايت کند

بعد از ظھر که اين . می توانی بروی: ًبدون اينکه کامY قبول کرده باشد ولی گفت

دم بعد از خانم را به تنھايی در سالن ديدم که اسمش ميترا شايسته بود، نزديک ش

ميترا،  شوھرم می گويد در رمادی ممکن است به شما که : احوالپرسی گفتم

تنھاييد آسيبی برسد اگر دوست داشته باشيد چند وقتی پيش ما بمانيد، ھنوز ھمه 

( ٌبسيار متشکرم که به فکر من ھستيد، قبY ھم قاسم : حرفم تمام نشده بود گفت

ً من داده، من واقعا از ھمه شما متشکرم چنين پيشنھادی به) محمد توفيق اسدی 

ولی ما شش نفر مجردھا تصميم گرفتيم با ھم يک واحد را بگيريم و بطور 

شب که بچه . دستجمعی زندگی کنيم، من ھم چيزی نگفتم و از او خداحافظی کردم

. نشست داريم من می خواھم آنجا بروم: را می خواستم بخوابانم شوھرم گفت

 دلت می خواھد بکن، من خسته ام و می خواھم بچه را نيز ھر کاری که: گفتم

  .بخوابانم و بعد او رفت

زمانی که خواب بودم از صدائی در اتاقم بيدار شدم، ديدم شوھرم آمده و ساعت 

 بعد از نيمه شب بود، فقط گفتم تا اين موقع آنجا بودی؟ سهرا نگاه کردم ساعت 

  .من بYفاصله به خواب رفتم. آره: گفت



 

109 

من ھم . بح دوباره پيشم بند نشد و اينور و آنور در بين اتاقھا و طبقات ول بودص

تا اينکه بعدازظھر به خانه آمد، . يادم رفت که برايش جريان ميترا را تعريف کنم

به ميترا گفتم ولی او : باlخره کمی فرصت نشستن در اتاق را پيدا کرد و گفت

و ھم به من می گويی برو بگو و ھم چی گفتی؟ يعنی ت: من گفتم . قبول نکرد

  خودت راه می افتی دنبالش؟

اگر : گفتم. مگر تو مخالفت نمی کردی؟ فکر کردم نمی خواھی بگويی: گفت

ًمخالفت می کردم پس چرا تو گفتی؟ مگر موافقت من شرط نيست؟ اصY بگو 

ر است ببينم، تو چرا بين اين ھمه زن، ميترا را که از ھمه سرزبان دارتر و زبل ت

آدم وقتی می خواھد به : گفتم. برای اينکه ھمشھری من است: انتخاب کردی؟ گفت

کسی کمک کند به آنکه نيازمندتر است کمک می کند نه به ھمشھری و اين جور 

گفتم تو . چون من نگران او ھستم. خيلی بد شد که قبول نکرد: گفت. چيزھا

ًن و بچه باشی؟ تو اصY خجالت نمی کشی؟ نگران او ھستی يا بايد نگران م

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 ھوايی که دارد

بيخود دنبال کسی که در قبل از ازدواج . وضعيت مطمئن باش ارزشی قائل نيست

  .در ذھنت بود نرو

ًن حرفھايم که شديدا از رفتارش گزيده شده بودم، و در اين مدت حتی با شنيدن اي

يکبار بچه را به اندازه کافی بغل نکرده بود، ھميشه 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 

  .ر گريه نمی کردزار زا

  .بچه را بغل کردم و از اتاق بيرون رفتم. من ھم گفتم تو مريضی

در پايگاه ميرزايی فضای بسيار ترديدآميز و ناراحت کننده ای بر ھمگان حاکم 

بود و آن اينکه مبادا سازمان دوباره پشيمان شود، تصميمش را عوض کند و ما 

  .دانی کندرا برای ھميشه در ھمينجا و يا جای ديگر زن
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تصميم گرفتيم مقداری پول به شما بدھيم : فردای آن روز ما را صدا زدند و گفتند

يعنی از ما رسيد . به شرط اينکه شما امضا کنيد که اين پول به شما داده شده است

  . می خواستند

ھمه اعتراض کردند بعضی . دينار ، برای ھر خانواده بود160اين مقدار پول ، 

 دينار 160 تمام زندگيمان را به پای سازمان ريختيم وشما برای ھا می گفتند ما

آنھا را به خلق قھرمان ايران داديد به ما : ناچيز از ما امضا می خواھيد؟ گفتند

  .و چيزھايی از اين قبيل نيز گفتند! چه؟ برويد از مردم ايران بگيريد

چونکه حتی يک ًخYصه، بعد از صحبت ھای  زيادی تقريباھمه بخاطر نياز شديد 

  .دينار ھم پول نداشتيم، اين رسيد را دادند و پول را گرفتند

حاl که سازمان اينقدر نامردی می کند ، ما ھم تا آنجا : با ھم قرار گذاشتند و گفتند

که می توانيم جوابش را می دھيم، تمام اين وسائلی که در اين ھتل ديده می شود 

 و ھر چيزی که به چشم می خورد مثل !از جمله موکت، پنکه چسبيده به سقف

ًاصوl در اتاقھا بجز موکت و پنکه و . صندلی و غيره را با خودمان می بريم

کمی صندلی چيز ديگری نبود فقط مثل اينکه در بعضی اتاقھا چيزھای ديگری 

قرار شد وقتی که اتوبوس عراقی رسيد و چند نفر دم درب بايستند . يافت می شد

امی و غيره از طرف مجاھدين به افسر عراقی داده شد و با ھم وقتی که ورقه اس

بعنوان پايان و خداحافظی دست دادند و مطمئن شديم که ديگر پيش عراقی ھا 

ھستيم، به افرادی که اين وسائل را جمع آوری کرده بودند خبر بدھند، بعد از اين 

  .مرحله اين وسائل را به اتوبوس منتقل کنند

آيا ما ھم اين کار را بکنيم؟ گفتم بيخود :  خوشش آمد و گفتشوھرم از اين طرح

َدنبال شر نگرد، حاl يک تکه موکت و يک پنکه چقدر ارزش دارد که ما 

ًنخير اصY ما اينکار را . خودمان را به دردسر بيندازيم و نفر دم درب بگذاريم

  .ی استنمی کنيم اگر وسائل خودمان و بچه را از اينجا ببريم جای شکرش باق
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روز موعود وقتی که زنھا و بچه ھا داخل اتوبوس شدند مردھا وسائل را داخل 

اتوبوس گذاشتند، و طبق نقشه کارھا را عملی کردند و ھتل را لخت و عور 

  .گذاشتند و داخل اتوبوس شدند

وقتی که تحويل دھی از طرف مجاھدين و تحويل گيری از طرف افسران عراقی 

  !.توبوس آمده درب آنرا بستند و به ما خوش آمد گويی کردندتمام شد، افسران به ا

ھمه ما راضی و خوشحال بوديم و چھره خندانی داشتيم بخاطر اين وضعيت ما 

  .افسر عراقی با تعجب به ما نگاه می کرد

ولی ما خوشحال بوديم برای چه؟ آيا به يک مھمانی مجلل دعوت شده بوديم؟ آيا 

 آيا به سوی مقصدی معلوم می رفتيم؟ جواب ھمه برای جشن و بزمی می رفتيم؟

 از آن خوشحال بوديم که ديگر ھيچوقت دست مجاھدين به ما .می باشد" نه"اينھا 

نخواھد رسيد و دوران مسئول و رھبر ساlری تمام شد، و ديگر اسير يک 

اگر چه مقصد .  تشکيYت مافيايی فرقه ای نيستيم و وارد فضای آزاد می شويم

.  است و راه ناھموار، ولی آقای خودمانيم و از کسی فرمان نمی گيريمنامعلوم

شادی ای که در چھره ما نمايان شد و افسر عراقی با تعجب اين صحنه را نگاه 

ھدفی را که نتوانستيم به . می کرد، حکايت از غمی جانکاه و پنھان نيز داشت

نی، برباد رفتن اميد و سرانجامش برسانيم، غم از دست دادن خانواده، ميھن ، جوا

اعتماد، غم خوردن خنجر دوست از پشت، غم مورد خيانت و نامردی دوستان 

کار . آری در ميان چھره شاداب ما اين ھمه غم و ناراحتی نھفته بود. قرار گرفتن

( ما به آنجا رسيده بود که می بايست از دست دوست خيانتکار به يک بيگانه 

چه . بيگانه ای که ھمدست ھمين دوست خيانتکار بودپناھنده شويم، ) صدام حسين 

  ...شرايط تلخ و ناگواری بود

  .و ما با کوله باری از اين ھمه تضاد و نابرابری شرايط رھسپار رمادی شديم
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  تبعيدگاه رمادی، نقطه عطف رسوايی مجاھدين خلق

  

نھا را به قبل از ما نيز صدھا نفر از اعضا از سازمان جدا شده بودند و سازمان آ

کمپ التاش در اطراف شھر رمادی و در . رمادی در کمپ التاش تبعيد کرده بود

دھھا ھزار کرد ايرانی که بخاطر جنگ . در يک صحرای خشک قرار داشت

ايران و عراق گريخته و به عراق آمده بودند، توسط  رژيم صدام در آنجا اسکان 

 ھمه کارھا از جمله پختن نان و زندگی بسيار ابتدايی داشتند و. داده شده بودند

تحصيل، راھسازی، . ِخانه ھايشان گلی بود. غيره را خودشان انجام می دادند

بھداشت، محيط زيست، تمدن و بطور کلی زندگی در آنجا متعلق به قرن حاضر 

در چنين شرايطی، سازمان مجاھدين افراد تحصيلکرده و مبارز را فقط . نبود

جنگ (  سرکوبگرانه تشکيYتی، خطوط استراتژی بدليل مخالفت به روشھای

و ھمکاری سازمان با صدام حسين، آنھا را زندانی کرده و سپس به ) مسلحانه 

  .رمادی تبعيد کرده بود

يکی او . در ميان افراد مجرد در کمپ التاش، ھادی شمس حائری نيز ديده می شد

 بخاطر مخالفت با از افراد قديمی سازمان و زندانی سياسی زمان شاه بود که

  .مجاھدين خلق، گذرش به رمادی در کمپ التاش افتاده بود

وقتی که شمس حائری و دوستانشان فھميدند که خانواده ھا وارد رمادی خواھند 

چندين نفر از . اجاره کردند که ھر خانه حدود سه اتاق داشت) ِگلی ( شد، دو خانه 

ترسيدند به محض توقف دوستانش منتظر ورود اتوبوس ما شدند چون می 

اتوبوس ، کردھا اطراف ماشين را می گرفتند و تا ما بياييم خودمان را جمع 

وجور کنيم، اندک وسائلی که ھمراه داشتيم و در آنجا مثل طY برايمان ارزش 

( برای جلوگيری از اينگونه مسائل، بچه ھای مجرد . داشت، غارت می کردند

وقتی رسيديم . نجا منتظر ورود ماشين ما بودنددر آ) اعضای جداشده از مجاھدين 

 نفر از کردھا دور ماشين را احاطه کردند ولی با صدحدود شايد بيش از 



 

113 

ھوشياری دوستان توانستند کردھا را پراکنده کرده و وسائل ما را به خانه مورد 

  .نظر منتقل کنند

شه اش را در يکی از اتاقھا که کمی گوشه دنجی با سايه بھتری داشت، يک گو

 ماھه داشت مستقر شد و يک گوشه ديگر را که  ششمعصومه يگانه که يک بچه

بقيه در ھر اتاقی در اين ھوای گرم . بھنام در آن موقع يازده ماھه بود، من گرفتم

 درجه چپانده شدند و مردھا و بعضی از زنھا که کار ديگری 50 تا 40حدود 

  . بود می گشتند که پيدا کنندنداشتند دنبال وسائل خودشان که قاطی شده

بچه ھای ما از شدت گرما و ھوای خفه نمی توانستند بخوابند و من روی سر 

بھنام تکه ھای 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

ھر رمادی بودند بنابراين عده ای از دوستان شمس حائری با اجازه دولت در ش

تصميم گرفته شد خانواده ھا ھمگی به شھر رمادی بروند پس از حل و فصل 

  .مسائل قانونی در کمپ، غروب ھمان روز به طرف شھر رمادی راه افتاديم

ًمجردھايی که در شھر بودند چند محل تقريبا متروکه و ساختمانھايی مثل 

  .ورود در آنھا مستقر شديممسافرخانه را اجاره کردند و ما پس از 

  

ابتدا ما و عذرا آشفته وارد يک واحدی شديم که يک اتاق ، يک ھال و آشپزخانه 

چون من بچه کوچک داشتم در اتاق خوابيدم و عذرا . کوچک و دستشويی داشت

يک . وسط ھال را پرده زد و خودش و شوھرش و پسر نه ساله اش آنجا خوابيدند

مانی که من در آشپزخانه بودم، شنيدم که شوھرم با روزی در ھمين ساختمان، ز

وقتی که او تازه از سازمان بيرون آمده . عذرا آشفته در حال درد دل کردن است

گفته . بود، سؤال کرده بودم چگونه از سازمان جدا شدی؟ جريان را تعريف کن

: تولی در اينجا شنيدم که به عذرا می گف. بود ھيچی و مختصر توضيح داده بود

چرا به بتول تھمت زديد و گفتيد که او گفته  شما مثل : وقتی که به احمد افشار گفتم

مغول حمله کرديد، در صورتيکه بتول و بچه ھای ديگر گفتند که چنين حرفی 
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من گفتم تا حاl بتول . بعد احمد افشار گفت  که زنت دروغ می گويد. زده نشد

ش را دراز کرد حلقه ازدواج مرا احمد افشار دست. ھيچوقت دروغ نگفته است

ولی من بی ) يعنی شرکت در طYق ھای دستجمعی را طلب می کرد ( خواست 

از احمد افشار سؤال کردم که آيا بتول و بچه را به ترکيه می . اعتنايی کردم

به ما چه؟ : آيا شما آنجا به آنھا رسيدگی می کنيد؟ گفت: گفتم. فرستيد؟ گفت آره

من : گفتم . بيرون رفت خودش بايد کار خودش را انجام دھدھر کس از سازمان 

آنھا را سر و سامان می دھم وقتی که به جايی مطمئن رسيديم . به ترکيه می روم

کسی که از سازمان بيرون : احمد افشار گفت. ھمکاريم را با شما حفظ خواھم کرد

اشد بايد توی اگر تمام اين حرفھای تو آيه قرآن ب. رفت ديگر محال است برگردد

  . توالت ريخته شود، تو ھم وارد دستگاه زنت شدی

ًوقتی که از شوھرم سؤال کردم که چرا اين جريانات را قبY برايم تعريف نکرده 

البته شوھرم پيش مسئولش از من حمايت کرد و ! فراموش کرده بودم: بود؟ گفت

 و از اذيت و آزار من و بچه را بھانه قرار داد تا محملی برای خروج داشته باشد

  .آنھا در امان باشد

  .پس از چندی ما خانه مان را عوض کرديم

 دينار 110اجاره آن  ماھی . يک واحد از يک ساختمان را ما کرايه کرده بوديم

ھر دو خانواده در يک واحد مستقر شديم و قرار شد که ھر کدام نصف کرايه . بود

ھال کوچک، يک آشپزخانه و يک ھر واحد دارای دو اتاق، يک . را بپردازيم

کولر نبود و پنکه ای که در باl 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 ھم نداشتيم. لباسھا و وسائل نبود

ه سيم فنری سوار در عراق يک بخاری سنگی وجود داشت که روی آن چند رشت

" ھيتر " شده بود و آن به برق زده می شد و سيم ھا قرمز و داغ می شد و به آن 

اين دستگاه که فقط برای گرم کردن مختصر غذای پخته شده مناسب . می گفتند
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بود، بعد از اينکه شوھرم يکی از آنھا را تھيه کرد ولی من به ناچار از آن برای 

  .ی کردماستفاده اش  م! خوراک پزی

سيم ھای اين دستگاه مرتب پاره می شد و از کار می افتاد و بارھا شده بود که من 

صبح اول وقت سوپ بچه را می گذاشتم چند ساعت طول . ًموقتا درست می کردم

من به مدت ھفت ماه فقط ھيتر . می کشيد تا تمام شود، سپس غذا درست می کردم

ک يا دو بعد از ظھر در حال غذا در تمام ساعات صبحھا تا ساعت ي. داشتم

بارھا اتفاق افتاده بود که اين دستگاه ھيتر اتصالی پيدا می . درست کردن بودم

کرد و من بی خبر بودم وقتی که قاشق را برای بھم زدن داخل سوپ يا غذا می 

کردم به ناگھان تمام بدنم شروع به لرزيدن می کرد يعنی اين اتصالی وارد جريان 

لمه می شد و از آنجا به قاشق و سپس به من سرايت می کرد و باعث آب توی قاب

اين امر بارھا اتفاق افتاد و ديگر با احتياط کار می کردم . برق گرفتگی می شد

  .حتی برق گرفتگی در امان نبودماولی باز ھم از نار

در . بعد از چندی گروه ديگری از اعضای جداشده از سازمان  وارد رمادی شدند

نھا چندين زن مجرد و يا متاھل وجود داشت که دو ، سه نفر از آنھا بدون بين آ

اطYع من و با تاييد شوھرم  به اتاق ما آمدند و وسائلشان را نيز در داخل اتاق و 

ھال گذاشتند در حالی که وقتی بچه را در روروھک خود می گذاشتم جايی برای 

ين شرايط يک اتاق و چند نفر با در ا. تکان خوردن بچه نمی ماند و گريه می کرد

داشتن بچه برايم مشکل بود و ھمچنين من نمی توانستم مھمانداری کنم و با آنھا 

مثل مھمان رفتار نمی کردم بلکه بناچار به عنوان شريک در ھمه کارھا و غذا 

برخورد می کردم که فکر می کنم اين کارم باعث رنجش آنھا شده بود که از اين 

  .بابت متاسفم

سعی کنيد جايی برای خودتان تھيه کنيد در : بعد از چند روز به يکی از آنھا گفتم

اين ھوای خفه و گرم با داشتن بچه يکساله آن ھم در يک اتاق، برايم غيرقابل 

بعد آنھا وسائلشان را برداشتند و رفتند و کمی برای بچه جا باز شد . تحمل است
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که بتول وسائل ما را از خانه خودش ولی پشت سر من به معصومه يگانه گفتند 

  !.بيرون انداخته است

گروه ھای جديدی که وارد رمادی شدند در قسمتھای مختلف جا پيدا کرده و 

خانمی که در زندان دبس به ھنگام خداحافظی به من گفته بود . پراکنده می شدند

 گفت که برايم نامه بنويس، سؤال کرد آيا نامه فرستاده بودی؟ گفتم آره ولی او

  .سازمان نامه اش را به او نرسانده است

آنھا . قبل از آمدن خانواده ھا به رمادی، برای مجردھا شرايط سختی وجود داشت

می بايست در کمپ التاش بمانند به جز عده ای معدود که برای کار آن ھم با 

اجازه دولت به رمادی می رفتند، ولی وقتی که خانواده ھا وارد رمادی شدند، 

بعضی از مجردھا نيز کم کم توانستند از جھنم کمپ التاش وارد شھر شوند و 

شمس حائری . حتی به فروش چيزھايی مثل نوشابه و تخمه و غيره مشغول شوند

  .نيز جزء اين افراد بود

از طرفی گرمای شديد، نداشتن پول و وسائل آشپزی، حتی چراغ خوراک پزی و 

ر و خارج از معمول شوھرم روزگار من تيره يا گاز از طرف ديگر رفتار ناھنجا

و تار شده بود بطوريکه نمی توانستم به مسائل و مشکYت رمادی بيشتر بينديشم، 

  .برای اينکه ھميشه مشغول حل و فصل مسائل ابتدايی زندگی فردی ام بودم

 ظھر به خانه می دوازده  يا يازده شوھرم از صبح بيرون می رفت، ساعت حدود 

اری را که به زحمت روی بخاری ھيتر درست کرده بودم، می خورد، آمد، ناھ

چند تا بد و بيراه به من می گفت، بچه يازده ماھه را که ھنوز راه نمی رفت کتک 

اين برنامه روزانه . شب می آمدنه  يا ھشتساعت . می زد و بعد بيرون می رفت

تازه موقع . می شدو ھميشگی اش بود فقط بعضی اوقات کمی تغييرات اندکی داده 

ظھر برای ناھار ھم که می آمد ھمان يکی دو ساعت را در اتاق ھم اتاقی ام 

عذرا آشفته اين رفتار شوھرم را تحمل نمی کرد و اينکار را . سپری می کرد

  .ممنوع کرد

  



 

117 

پيداکردن اتاق برای يک خانواده و يا افراد ديگر در رمادی بسيار سخت بود 

ًاشده ھای تازه وارد در محل زندگی افراديکه قبY وارد گاھی اوقات چند ھفته جد

  .رمادی شده بودند می ماندند تا جايی برای خودشان پيدا کنند

ھر کدام يک . يک بار گفتند که شب ھمه برای خواب به پشت بام برويم و رفتيم

ما بھنام را برای . گوشه ای را انتخاب کرديم رختخواب پھن کرده و خوابيديم

. صبح زود ديدم سر و صدا است. ه اطراف نرود وسط خودمان خوابانديماينکه ب

وقتی برگشت پرسيدم . شوھرم به طرف افراد رفت ديد يک عده نگران ھستند

شش زن مجرد از جمله ـ ميترا شايسته ـ به محل خواب : جريان چيست؟ گفت

بگرديم و  بايد برويم دنبالشان  خودشان نيامدند و معلوم نيست امشب کجا بودند

گفته بودم که نگھداری اين زن . ديدی اين تازه اولش است: گفتم. پيدايشان کنيم

تو ھم lزم نيست بروی چون افراد داوطلب زيادی برای . ھای جوان مشکل است

گفتم . شوھرم خيلی نگران بود. مطمئنم طوری شان نمی شود. اين کار است

ھم شبھا در ميان جمع نمی خوابم، وسائل را برداريم برويم در اتاق مان، ديگر 

در ضمن جای خطرناکی برای بچه است و پشه ھم . درست مثل کولی ھا شديم

  .دارد

که البته گفتند که ما . ًبعدا خبر دادند که دختران در خانه يکی از دوستانشان بودند

که نياز به مراقبت نداريم و به اين عشيره بازی و آقا باlسری خاتمه دادند و گفتند 

  .ما خودمان می توانيم از خودمان مراقبت کنيم

در رمادی يک چيزی مد شده بود و آن دزديدن به ھر نحوی بود، چه از فروشگاه 

و چه از ھمديگر، ھميشه خبر می رسيد که فYنی که ھم اتاق فYنی بوده در 

  .نبودن طرف، به وسائل فردی اش دستبرد زده و پول ھايش را برداشته است

ن فضای بدبينی و نبودن معيشت زندگی و گرمای ديوانه کننده، افراد نيز در ھمي

) کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد   ( UNبه بغداد برای پيگيری 

شوھرم تمام مدارک .  روبرو می شدندUNمی رفتند و ھميشه با اما و اگر 
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 و به ھمراھش ًپزشکی مربوط به عمل قلبش را که قبY از سازمان گرفته بود

  . فرستادUNداشت، کپی کرد و برای 

افراد برای رفتن به بغداد و يا خارج شدن از رمادی بايد از پليس اجازه نامه 

در آنجا مھمترين چيزی که حتی قبل از داشتن پول اھميت . دريافت می کردند

از آنجا که شوھرم خودش بزرگ شده عراق  و . داشت دانستن زبان عربی بود

ز رانده شدگان از عراق در زمان محمد رضاشاه بود، عربی را مثل يکی ا

بنابراين برای حل و . خودشان صحبت می کرد يعنی عربی زبان مادری اش بود

  .فصل مسائل، ما مشکل اينچنينی نداشتيم

بعد از ورود به رمادی، چون يخچال نداشتيم نمی توانستيم برای سوپ بھنام 

ا بيشتر سوپی که برای بچه درست کردم بدون حدود يک ماه ي. گوشت بخريم

گوشت بود و گرمای زياد ھم باعث افت در خوردن غذايش شده بود و دچار کم 

ًخونی و ھمچنين دچار اسھال و تب شديد می شد و بعدا نيز دچار کمبود ويتامين 

شده بود و بر اثر آن پاھايش ترکھای شديدی خورده بود که دکتر برايش داروی 

اين امر مرتب تکرار می شد و بچه بسيار lغر و رنجور شده بود .  دادويتامين

ًبطوری که افرادی که بعدا وارد رمادی می شدند بھنام را نمی شناختند و از ديدن 

  .او تعجب می کردند

ًزمانی که بھنام شديدا اسھال گرفته بود به شوھرم گفتم که بايد ميوه ھايی مثل 

فت شدن شکم بچه می شود ولی او بی اعتنا به سيب يا موز بخری که باعث س

ھر چه به او می گفتم که انگور برای بچه . می خريد! حرف ھايم ھميشه انگور 

می گفتم برای ما انگور بخر و . فقط انگور ارزان است: خوب نيست می گفت

فقط يک کيلو سيب برای بچه بخر که ھر روز يکی دو تا به او بدھم ولی قبول 

لبته نه اينکه پول نداشتيم،  برای خريدن سيب پول به اندازه کافی ا. نمی کرد

بنظر ميرسد شوھرت يک جايش : عذرا گفت. جريان را به عذرا آشفته گفتم.بود

بعد در حالی که با ھم در خيابان رمادی قدم می زديم و بچه در بغل !. اشکال دارد

 دينار است و  نيمدو وگفتم سيب کيلويی . پدرش بود به ميوه فروشی رسيديم
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. برای بچه بخريم. گران نيست. دينارچھار و نيم ديگری که شيرينتر است 

  :شوھرم با يک اطوار زنانه رو کرد به عذرا گفت

سيب برای بچه اسھالی خوبه؟ عذرا ھم که عصبانی شده بود با ...! خواھر عذرااا

 از او چرا از من می پرسی؟ مگر زنت پيشت نيست؟ خوب: تندی و تشر گفت

يعنی : عذرا گفت. آخه فکر کردم شايد او از خودش حرف در بياورد: گفت. بپرس

  .چه؟ بتول مادر است اين چيزھا را می فھمد

  .آره که خوبه: عذرا گفت! حاl سيب خوبه؟: گفت

بھتر است که . اين سيب ترش است: گفتم.  سيب ترش خريدبعد رفت يک کيلو

  .بخورد، به جھنمھمين را : گفت. سيب شيرين بخريم

. يک استکان و يک نعلبکی داشتيم. نبودن وسائل آشپزی کYفه ام کرده بود

خودمان به نوبت در آن چای می خورديم و برای دادن سوپ بچه از ھمان 

دليل اينکه سوپ را در آن می ريختم اين بود که آن . استکان استفاده می کرديم

 می کردم و اگر قرار بود گاھی يک دسته داشت و من انگشتم را در دسته اش

اوقات بھنام آن را بريزد، نمی توانست ولی ريختن سوپی که در ظرف بدون دسته 

  .بود، برای بھنام آسان بود

يک قابلمه شيرجوش بدون سرپوش داشتم که در آن سوپ درست می کردم، بعد 

ه از اتمام سوپ، در آن خورشت درست می کردم و يک قابلمه ناچيزی داشتم ک

ھر ). حدود چھار ، پنج عدد ( در آن پلو می پختم و چند بشقاب و قاشق و چنگال 

چه به شوھرم می گفتم که lاقل فقط يک قابلمه و دو يا سه جفت استکان و 

نمی ) چون قيمت آنھا نا چيز بود ( نعلبکی بخريم، ولی با اينکه پولش را داشتيم 

ان استکان نعلبکی برايش چايی می وقتی کسی به خانه ما می آمد، در ھم. خريد

  !.ريختم و خودمان نگاھش می کرديم

يک بار سوپ بچه را در استکان ريخته بودم و در حال دادن به بچه بودم کسی 

وارد اتاقم شد بعد وقتی که می خواستم چايی برايش بياورم مجبور شد منتظر 
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برای چايی استفاده بماند تا سوپ را در يک ظرفی ريختم بعد آنرا شسته و از آن 

  .اش کردم

از شدت گرما و عرق کردن بعضی از جاھای بدنم قارچ گرفته بود و بچه ھم 

خوبی اش اين بود که شوھرم عربی می دانست و راه . مدام مريض می شد

  .بيمارستان را نيز وارد بود

 بفھمانند که می بايست UNافراد بطور مرتب در بغداد در رفت و آمد بودند تا به 

يک بار . ما را در پناه خودشان بگيرند، ولی ھر روز با دست خالی برمی گشتند

فکر می کنی چه . سازمان می خواھد به ما شير خشک بچه بدھد: شوھرم گفت که

  کار کنيم؟

شايد دلشان : ما از سازمان جدا شديم چرا دست از سر ما بر نمی دارد؟ گفت: گفتم

بنظر من . ن سوخته که اينجا نمی فرستادنداگر دلشا: گفتم. برای بچه ھا سوخته

مشکوک می آيد ولی تو يکبار برای امتحان بگير ولی جايی و چيزی را امضاء 

. ًمثY نوشته يا درخواستی از اين قبيل تا ببينيم عکس العملشان چيست. نکن

من تعجب می . فقط رسيد را امضاء کردم: باlخره اين شير را گرفت و گفت 

   عدد شير خشک رسيد برای چيست؟دوکردم برای 

قرار شد با خانم ھا و .  به رمادی آمدUNيک روز يک خانم خارجی از طرف 

ما وقتی که وارد اتاقش می شديم، . آقايان جداشده بطور مجزا صحبت کند

. برويد و گريه و زاری کنيد: مجيدفراھانی به ھمسرش معصومه يگانه و من گفت

گريه : شوھرم به من نزديک شد گفت.  در نمی آيداشکم: من خنده ام گرفت گفتم

  .فقط صحبت کن. نکنی ھا

محمد ( داخل اتاق شديم، بعضی ھا صحبت می کردند از جمله طيبه ھمسر قاسم 

معصومه وقتی که صحبت می کرد پايش را که . و معصومه يگانه) توفيق اسدی 

ريه و در حال معصومه با گ.  نشان داد UNمتYشی شده بود به کارمند ارشد 

 بعد از شنيدن حرفھای معصومه، UNخانم . اشک ريختن با او صحبت می کرد

  .که اين کار را پيگيری خواھد کرد: گفت
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  :به ما گفتند که، مسئله را پيگيری کرديم،  UNبعد از ديدار با کارمند وقتی که 

ن مجاھدين ما در سازما: ما گفتيم!. اول اينکه ما از کجا بدانيم شما سياسی ھستيد

خلق بوديم، مجاھدين ھم با رژيم ايران در حال جنگ است بنابراين آيا اين 

  وضعيت ما از نظر شما سياسی نيست؟

!. اگر سازمان مجاھدين خلق تاييد کند که شما نفراتش ھستيد:  گفتندUNمسئولين 

در ضمن چرا ما شما را به خارج بفرستيم؟ در حالی که خرج : ھمچنين آنھا گفتند

  ؟!ما را سازمان می دھد و متعھد شده که شما را از عراق خارج کندش

 دينار در پايگاه 160بعدھا فھميديم که ورقه ھايی که بابت شير و ھمچنين دادن 

:  نشان دادند و گفتند کهUNميرزايی که از افراد امضاء گرفته بودند، ھمه را به 

ا خودمان آنھا را به خارج منتقل ھستند بنابراين م) مجاھدين خلق ( اينھا افراد ما 

در صورتيکه تمام اين کارھای سازمان بخاطر اين بود که دوباره ما را . می کنيم

به داخل سازمان برگردانند يا اگر ھم موفق نشوند که افراد داخل سازمان شوند 

lاقل آنھا را منفعل کرده و يا بصورت ھوادار خارج کشوری يا مزدور در 

  .که بعدھا ديديم در مورد بعضی موفق ھم شدند ولی نه صد در صدبياورند کمااين

از اين به بعد نبايد از سازمان شير خشک يا چيز : بنابراين من به شوھرم گفتم

  .ًديگری که احتماl پيشنھادش را می دھند، بگيريم و عملی اش ھم کرديم

حتی افراد ساير افراد ھم ديگر به طرف سازمان برای گرفتن شير خشک نرفتند، 

  .سازمان حاضر شده بودند که بدون امضاء بدھند ولی باز ھم قبول نکرديم

  

تا ماھھای اول که در رمادی بوديم شير خشک پيدا می شد، ولی گاھگاھی برای 

يافتن شير خشک بايد به کمپ التاش می رفتيم و از بازار سياه می خريديم يا به 

ی خروج از رمادی بايد برگه خروج می با توجه به اينکه برا. بغداد می رفتيم 

يک بار شوھرم که شير خشک را در کمپ نيافت به بغداد رفت و تمام . داشتيم

  .مغازه ھايی را که می شناخت سر زد ولی شيرخشک پيدا نکرد
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اين افراد طبق : سازمان مجاھدين مرتب به پليس مراجعه می کرد و می گفت

ھر رمادی پخش شدند؟ و از پليس عراق می قرارداد بايد در کمپ باشند چرا در ش

پليس ھم وقتی . خواستند که ھمه ما را جمع کرده دوباره به کمپ التاش برگردانند

به مردھا مراجعه می کرد، مردھا می گفتند در آنجا جای زن و بچه ھای ما 

  .مانديممی نيست و ھمچنان در شھر رمادی 

  

ه سازمان برای اعزام برده و خبری زمانی که در زندان دبس بوديم افرادی را ک

می گفتيم، ولی بعد از مدتی سر و کله آنھا " گم شدگان"ما به آنھا .از آنھا نبود

بجز يک خانم بدون بچه که چون خواھرش در . يکی يکی در رمادی پيدا شد

آمريکا بود و از آن طريق پيگيری می کرد، توانست به آمريکا پيش خواھرش 

.  فريده خليفه، بھروز سرشار و غيره به رمادی آورده شدندبرود، بقيه از جمله

مھری ھمسر بھروز سرشار که به ھنگام رفتن چند ماھه آبستن بود و يک دختر 

بعد از خروج از زندان دبس آنھا : ساله ھم داشت، تعريف می کرد کهھشت، نه 

 و چند ساختمان پيش ساخته شده که گرما در آن بسيار خفه کننده( را به بنگال 

من تمام شبھا از شدت ھوای خفه و گرما . بردند) برابر گرمای بيرون می باشد

حالم بد ميشد و به حياط می آمدم و شوھرم شيلنگ آب سرد را سرتا پايم می 

گرفت و خيسم می کرد و من با ھمان لباس خيس می خوابيدم ولی باز ھم گرمم 

 می کردم وقتی که آنھا فھميدند می شد دوباره ھر شب چند بار اين کار را تکرار

ًکه من اصY نمی خوابيدم و ھميشه بيرون از ! گاھی اوقات آب را قطع می کردند

  .بنگال بودم

از لطف سازمان مجاھدين خلق وضعيت ما در شھر رمادی عراق روز به روز 

 قرار شد ھر UN يا  تا اينکه روزی از طرف دولت صدام حسين. بدتر می شد

البته اين چيزھايی . چيزی مواد غذايی در اختيار پناھنده ھا قرار گيردماه مقدار نا

قرار شد چند نفر . کمکی می شد که می دادند مصرف چند روز بود ولی باز ھم

بشرطی . به کمپ بروند و وسائل را بگيرند و بطور مساوی بين افراد تقسيم کنند
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اد که يک روز را در که افراد مقداری پول يا معادل آن يک چيزی به اين افر

در اين بين . کمپ در صف مانده اند و پول رفت و آمد را داده بودند، بپردازند

بخاطر دانستن زبان عربی جزء يکی از اين افراد دريافت کننده و تقسيم  شوھرم

  .بود) محمد توفيق اسدی ( و يکی ديگرشان قاسم . کننده وسائل بود

زمان جلسه و نشست برقرار می کردند، در رمادی ھميشه اعضای جداشده از سا

ولی من به علت گرفتاری از طرفی، و داشتن بچه ھميشه مريض و ناراحتی 

روحی ناشی از رفتار ناشايست شوھرم، خودم را از اين مسائل کنار می کشيدم و 

معصومه  فقط من نبودم، بلکه. در ھيچ نشستی بجز دو تای آن، شرکت نکردم

. و چند تای ديگر از اين دسته بوديم) محمد توفيق اسدی (يگانه، طيبه ھمسر قاسم

. در بيشتر اين نشست ھا بر اثر اختYف نظر دعوا، سپس بی حرمتی پيش می آمد

شرايط روانی ھمه افراد به دليل فشارھای سازمان مجاھدين در داخل تشکيYت و 

و بی اگر روانشناسانه با فحش دادن . ھمچنين شھر رمادی به ھم ريخته بود

حرمتی کردن نسبت به يکديگر نگاه کنيم، در می يابيم که افرادی که در رمادی 

آمده بودند کسانی بودند که سالھا از قانون و جامعه به دور بودند و از درون 

تشکيYتی آمده بودند که بر اثر برخوردھای مستمر تشکيYتی و زور و اجبار 

ر تخليه ھويتی و شخصيتی شده فرقه گرايانه مذھبی ارتجاعی مجاھدين، دچا

از آنجا . بودند و نمای آيينه رفتار درون گروھی مجاھدين خلق در رمادی بودند

که در سازمان نشست ھای انتقادی بر سر مسائل بی محتوا و ھيچ و پوچ برگزار 

انتقاد تند و خشن و ( می شد و در اين نشستھا باصطYح افراد به ھمديگر تيغ 

 و به ھمديگر فحش و ناسزا می گفتند و ھمه اينھا را طبيعی می کشيدند) شنيع 

جلوه می دادند، بنابراين وقتی که از اين سيستم مافيايی کنده شدند، اين عادت 

فحش دادن و بی حرمتی کردن را نتوانسته بودند از خودشان دور کنند و ھمچون 

فانه تا حاl که گردنبندی الماس نشان در ذھن خودشان آويزان کرده بودند و متاس

سالھاست از تشکيYت بيرون آمده اند، ھمچنان در بعضی موارد با خودشان حمل 

  .می کنند
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در شرايط رمادی ھمه به نوعی درگير مسائل اقتصادی بودند و از نبودن پول 

وضع من ھم به لحاظ مالی و ھم به لحاظ خسيس بازی شوھرم، . رنج می بردند

  .بودفکر می کنم از ھمه وخيم تر 

در . وقتی که وارد رمادی شديم، من برای تردد به خيابان فقط يک کتانی داشتم

 دينار بود، و نهاين ھوای گرم نياز به يک جفت کفش تابستانی داشتم که قيمتش 

ھر چه می گفتم برويم من با پول خودم کفش .  دينار پول داشتمدهمن در کيفم 

چه با پول خودت، چه با پول : گفتتابستانی بخرم، شوھرم راضی نمی شد و می 

: گفتم . ھمين را بپوش: من، lزم نيست بخری و اشاره کرد به دمپايی توالت گفت

ًاول اينکه اين مخصوص دستشويی است و ثانيا دو طرف آن پاره است، ھمينجا 

در دو قدمی در پايم گير می کند و می خواھم زمين بخورم، من حتی با اين 

  .تا دم درب خانه بروم ولی او راضی نمی شددمپايی نمی توانم 

نام خانوادگی آنھا ( در اين موقع که بجای عذرا آشفته، شکر هللا و زنش صديقه 

ھم اتاقی ما بودند، جريان کفش را برای صديقه تعريف ) را فراموش کرده ام 

اگر به شوھرم بگويم آسمان را به زمين بياور اين کار را می : صديقه گفت. کردم

امروز که دو نفری . بعضی از مردھا نمی فھمند. ولی تو ناراحت نباش. ندک

بيرون می رويم برو برای خودت کفش ارزانتر بخر و چند روز به او چيزی نگو 

مطمئن ھستم . بعد وقتی که فھميد قيمتش را کمتر بگو. ًولی بعدا آن را بپوش

ين کار را ھم کردم، ھم. اگر ھم غر زد به روی خودت نياور. چيزی نخواھد گفت

حدود چند ماھی .  دينارچھار و نيمخريدم به  قيمت ! رفتم و يک دمپايی پYستيکی

با ھمين دمپايی پYستيکی ھمه جا می رفتم و بر اثر گرمای آسفالت داغ می شد و 

تا اينکه در يک مجلس عروسی ای که . کف پايم درد سوختگی به خود می گرفت

وقتی که بعد از خداحافظی در حال پوشيدن دمپايی ام . دمراه افتاده بود، رفته بو

من کمين کرده بودم تا ببينم اين دمپايی مال : بودم، خانمی که آنجا بود گفت

چون . جريان را به شوھرم گفتم. ًکيست؟ اصY فکر نمی کردم مال تو باشد
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اصله رفتيم ، بYف)البته با کی در تضاد نبود؟( شوھرم با اين خانواده در تضاد بود 

  . دينارشانزدهفروشگاه، آن دمپايی که آن زمان گرانتر شده بود، خريديم به قيمت 

عادت شوھرم اين بود و ھست که ھر وقت با ھر کسی کمی آشنايی و دوستی 

 جذبش می شد و بساط بروبيای مفرط راه می انداخت و ً برقرار می کرد، سريعا

يکی از افرادی که . فظ کرده استمريدش می شد که اين رويه را تا کنون ح

از صبح تا ظھر که بيرون بود، . شوھرم مريدش شده بود، شکرهللا و زنش بودند

وقتی که برای ناھار به خانه می آمد يکراست بدون اجازه صديقه زن شکرهللا، 

بارھا ديدم که صديقه خجالت می کشيد . وارد اتاقش می شد و آنجا می نشست

ھر چه من می . ُ، و در عوض بيرون از اتاق غر می زدًمستقيما چيزی بگويد

گفتم تو چرا پيش زن مردم می روی؟ بی اعتنا، حتی در حالی که شوھرش در 

شکرهللا از اين رفتار شوھرم کYفه شده بود و او . خانه نبود، به اتاقش می رفت

و چندين بار به ا. در آنجا تا يک چايی از طرف صديقه نمی خورد بلند نمی شد

يک روز که آنجا نشسته بود و آنھا منتظر بودند . گفتم ولی به حرفم گوش نمی داد

ھيچ معلوم است که : که او بيرون برود بعد ناھارشان را بخورند، من رفتم و گفتم

اينجا چه کار داری؟ بيا تو اتاق خودمان، صديقه ناراحت است، می خواھند ناھار 

  .بخورند

 باعث شد که به شوھرم اجازه ورود به اتاقش را بعدھا صديقه با رفتار خودش

  .ولی ھمين قربان صدقه رفتن ھای شوھرم نسبت به آنھا ادامه داشت. ندھد

نه تنھا شوھرم نسبت به حرفھايم بی اعتنا بود و در موارد گوناگون حرمتم را می 

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 دھی که گريه بھنام : صديقه گفتم

برای چيست؟ آيا او تب دارد؟ صديقه يک دختر پنج ساله داشت که سازمان از او 

  .گرفته بود و به کشور سوئد منتقل کرده بود
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ناراحتی اش از دستش است و او نمی تواند . اين بچه تب ندارد: ديقه گفتص

بتول، از : يعنی چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد؟ گفت: گفتم. دستش را تکان دھد

جريان از اين قرار است، . من نشنيده بگير و به شوھرت از طرف من چيزی نگو

درش او را از مچ گرفت و وقتی که برای شستن لباس به دستشويی رفته بودی، پ

فکر می کنم يک جای دستش . چند متر آن طرفتر پرت کرد و جيغ بچه را شنيدم

  .در رفته باشد

دست بچه را بوسيله پارچه ای به بدنش بستم . بنظرم پيش دکتر ببريد بھتر است

شوھرم به خانه آمد، جريان . که تکان نخورد و بچه بيچاره ام کمی آرام گرفت

آيا زمانی که من نبودم تو بچه : ًضمنا سؤال کردم که. ه را به او گفتمناراحتی بچ

  :زد و گفت! را زدی؟ يا پرت کردی؟ کمی لبخند

گفتم تو چرا اينقدر نسبت به اين بچه بيرحمی؟ آخر . آخر به ھمه چيز دست می زد

: گفت. بھر حال از او خواستم که بچه را به بيمارستان ببريم. او فقط يکسال دارد

زنم  بيمارستان برای چه؟ خودم اlن می روم يک ويکس می خرم و به کتفش می

بدن . ويکس lزم نيست چون مال بزرگساlن است: گفتم. و خوب می شود

ويکس را . ولی به حرفم گوش نکرد. بزرگساlن را می سوزاند چه برسد به بچه

گر اين کار را نبايد دي: گفتم : جيغ بچه در آمد. خريد و روی کتف بچه ماليد

بچه از شدت سوزش مرتب . تکرار کنی، و دست بچه را دوباره با پارچه بستم

گريه می کرد با ھر زحمتی شد در اين ھوای بسيار گرم و خفه کننده، بچه را 

پس از مدت کوتاھی صدای . بعد به بيرون از اتاق برای کاری رفتم. خواباندم

دستش را کی باز : گفتم. دست بچه باز استگريه شنيدم وقتی که به اتاق رفتم ديدم 

برای اينکه نمی تواند : آخر چرا راحتش نمی گذاری؟ گفت: گفتم. من: کرد؟ گفت

تو چکار داری، وقتی که خواب است يعنی راحت : گفتم. با دست بسته غلت بزند

  .است، ولش کن

م باز ولی متاسفانه تا فردای آن روز ھم ويکس زدن را چند بار تکرار کرد و ھ

  .کردن پارچه از دور دستش را
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فردای آن روز چندين بار از او خواستم بچه را به بيمارستان ببريم ولی قبول نمی 

. بعد، از صديقه خواستم چيزی بگويد. کرد و می گفت با ويکس خوب می شود

اين . بھتر است او را پيش دکتر ببريد شايد دچار شکستگی شده باشد: صديقه گفت

ف زن کس ديگر را قبول کرد و بچه را پيش دکتر در بيمارستان بار نيز حر

  .برديم

بلکه آرنجش برگشته و دستش از ! ناراحتی اش از ناحيه کتفش نيست: دکتر گفت

يعنی ويکس ماليدن او بر روی کتف بچه، شکنجه . طرف آرنج پيچ خورده است

  .ای بيش نبوده است

با شدت دست !. ا روی ميز نشاندبعد دکتر با بيرحمی بيشتر از شوھرم، بچه ر

من که . بچه را پيچاند و بچه يک جيغی کشيد و صورتش کبود شد و نفسش بريد

مثل مجسمه خشکم زده بود و اين صحنه دلخراش را که دو جYد بر سر بچه 

شيرخواره ام می آوردند، نگاه می کردم، ديدم نفس بچه با صدای گريه بلندی 

 صحنه روی قلبم مانده و ھرازگاھی آن را به درد و حاl اثر زخم اين. برگشت

  . می آورد

تا اين موقع که ما و شکرهللا در يک واحد بصورت مشترک زندگی می کرديم 

در مرکز شھر يک ھتل . قرار شد ھر کدام جايی پيدا کنيم و آنجا را ترک کنيم

ی از در ھر اتاق. متروکه ای بود که با صاحب آن صحبت کردند و آن را گرفتند

  .آن ھتل متروکه چيزھای بدرد نخور و کثيفی از قبيل تشک ابری وجود داشت

ھر اتاقی يک دوش و دستشويی . سيم کشی برق نيز خراب و غيرقابل استفاده بود

ھر خانواده يک اتاق را گرفتند، تميزش کردند و خYصه سيم . بسيار کثيف داشت

وطه اش را انجام دادند تا توانستند کشی و برق را راه انداختند و تمام کارھای مرب

ما از خانه قبلی کوچ کرديم و ھر کدام ما يک اتاقی در آن ھتل . قابل سکونت کنند

  .اختيار کرده و ساکن شديم

در يکی از ھمين روزھا که قرار بود شب آن روز نشست بزرگی تشکيل شود، 

م و صديقه فقط حرف ما از آنھا پذيرايی کردي. شکرهللا و صديقه به خانه ما آمدند
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عضو ( افرادی مثل مھدی تقوايی : می زد و عصبانی بود برای اينکه می گفت

باعث شدند پروسه پرونده پناھندگی آنھا در دفتر ) ارشد جداشده از سازمان 

دراين نشست : بعد گفت. سازمان ملل بسوزد و نتوانند پناھندگی خارج را بگيرند

  .چندين بار حرفش را تکرار کردھمه اينھا را افشا خواھد کرد و 

من کی وارد اين نشست ھای : آيا تو نمی آيی؟ گفتم: در آن شب شوھرم گفت

  .کشکی می شدم تا حاl بروم؟ در ضمن بچه تب دارد می خواھم او را بخوابانم

شب ھنگام 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 . شوھرم بعد از چند دقيقه وارد اتاق شد، عصبی بود. نيمه شب است

جريان . من: نشست داشتيد يا جنگ؟ اين عربده وحشتناک از طرف کی بود؟ گفت

نه . تمام حرفھايی که ديشب صديقه زد ھمه اش دروغ بود: گفت. را سؤال کردم

نھا ھيچ حرفی بر عليه مھدی تقوايی يا ديگران نزد بلکه بلند شد و گفت می ت

وقتی که برای تقسيم ) يعنی من ( خواھم حقيقتی را بگويم و آن اينست که فYنی 

مواد غذايی به کمپ التاش می رود خيلی از آنھا را دزدی می کند و اين را زنش 

 از دورويی و پستی انسانھا تعجب ًمن از شنيدن اين حرفھا ديگر واقعا. گفته است

ديدی عاقبت دوست و رفيق بازی مفرط تو به کجا کشيد؟ اين : گفتم. کرده بودم

  .ّزن حراف و پرگو، آخر به دوستی تو خيانت کرد

روز بعد وقتی که آنھا را ديدم، خواستم با اين زن نمک نشناس که اين دروغ ھا 

بعد . مله بود از اين کار صرفنظر کردمرا بافته بود، گYويز شوم ولی چون او حا

 و به سوئد پيش  از چندی اين زن و شوھر توسط مجاھدين از رمادی خارج شدند

  . بچه شان رفتند

. حدود شايد دويست متری اين مسافرخانه، آن طرف خيابان، مسجد جامع بود

د ًخصوصا اذان صبح ھمه ما را از خواب می پران. روزی چند بار اذان می گفتند

ھميشه عصبانی می شدم چون اکثر اوقات بچه . ًو واقعا گوشخراش و ناھنجار بود
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بيدار می شد و گاھی ھم وقتی که اذان شروع می شد من گوش بچه را می گرفتم 

  .و فحششان می دادم

در عراق بخاطر اينکه عربھا به صورت قبيله ای . اذان گفتن آنھا طبيعی نبود

بنابراين . قبيله ای که متعلق است به آن می نازدبرخورد می کنند و ھر کس به 

ھر چند قبيله که به يک مسجد می روند با مسجد ديگر به رقابت بر می خيزند و 

ھر کدام آنھا سعی می کنند صدايشان بلندتر باشد و می بينيم که در ھر گوشه يک 

ًشھر به آن کوچکی يک صدای مھيبی برخاسته است و واقعا مردمان بدبختی 

ھر کدام از آنھا می خواھد اثبات کند که از بقيه . ستند با فرھنگ عقب افتاده شانھ

وقتی که اين مسائل را می ديدم چقدر به ايرانی . مذھبی تر و مسلمان تر است

چون اينگونه مسائل . بودن و رھا و آزاد انديش بودن خودم و خودمان می نازيدم

  . ديدم و نه در ھيچ جای ديگر ايرانقبيله ای و عقب مانده را نه در شھر خودم

در اين وضعيت دوستان ھميشه به . خYصه با آن سر و صدا مجبور بوديم بسازيم

UN در بغداد مراجعه می کردند تا مسئله پناھندگی و خروج ما را از عراق 

از آن گذشته .  مواجه می شدندUNپيگيری کنند ولی ھميشه با موانع و مشکYت 

حريک مجاھدين مرتب به مردھا مراجعه می کرد و می گفت پليس عراقی به ت

رجوی ھستيد و سازمان اجازه نمی دھد شما در ) گروه " ( جماعت " شما از 

شھر بمانيد بنابراين بايد تا فYن ساعت اينجا را ترک کنيد و به کمپ التاش برويد 

مقرر می وقتی که در ساعت . و گرنه ما می آئيم وسائلتان را بيرون می ريزيم

ًشد، به دليل اينکه قبY دوستان می رفتند و صحبت می کردند، موقتا پليس نمی  ً

اين عمل پليس مرتب تکرار می شد و يک جو . آمد و به بعد موکول می کرد

من در آن . دوستان ھر چند يکبار نشست می گذاشتند. روانی راه انداخته شده بود

ھر چند از . نه اطYعی نداشتماز محتوای نشست ھيچگو. نشستھا نمی رفتم

شوھرم سؤال می کردم که چه گفتيد و چه شد؟ يا نمی گفت يا تيتروار می گفت و 

  .من موضوعات مھم را بايد از اين و آن می شنيدم
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در مورد موضوع نشست . به خانه ما آمده بود) توفيق اسدی ( يک بار که قاسم 

: سم رو کرد و به شوھرم گفتصحبت می کرد که من ھاج و واج مانده بودم، قا

l ( آخر lمصب : قاسم گفت. نه : آيا اين چيزھا را تو به بتول نگفتی؟ گفت 

  .، حداقل چيزھا را برايش تعريف کن و او را در فضا بياور)مذھب 

اينجا : تا آن زمان چند ماھی گذشته بود که به رمادی رفته بوديم، شوھرم می گفت

ون برود، و چون خودش ھيچوقت در خانه نبود، بجز زن بدون مرد نمی تواند بير

برای ناھار و شام و حتی شب ھم تا پاسی  از شب گذشته در اين ور و آن ور 

بود، بطوری که صدای قاسم  و حيدر در آمده بود که چرا زن و بچه ات را تنھا 

ول می کنی؟ من و بچه تنھا و بيکس در خانه بوديم و به خيال اينکه او راست 

  .گويد و از ترس از خانه بيرون نمی رفتممي

ديدم . تا اينکه از روی دلتنگی بچه را که حوصله اش سر رفته بود، به بالکن بردم

با بلوز و شلوار در خيابان راه می ) از جداشدگان ( دو تا از خانم ھای ايرانی 

، وقتی که ) ًآن موقع در عراق معموl زن بلوز و شلوار نمی پوشيد ( روند 

چطور عربھا به آنھا گزندی نمی رسانند ولی من که : شوھرم به خانه آمد گفتم

يک بچه در بغلم باشد دنبالم می کنند؟ بنابراين ھر روز بعدازظھر بچه را به 

و بYفاصله لباس . بيرون می برم و در خيابانھا و فروشگاھا گردشش می دھم

  .پوشيدم و بچه را برداشته با عصبانيت بيرون رفتم

مھدی تقوايی بود که با خانمش آنجا زندگی می ) خانه ( در رديف اتاقم ، اتاق 

دخترش عاطفه به ھمراه ھمسرش که بعد ھا در طYقھای دستجمعی طYق . کرد

دختر بزرگش . گرفت و ھمچنين دختر ديگرش سوده در سازمان باقی ماندند

  . می بردندھمراه با شوھرش از سازمان خارج شده بودند و در رمادی بسر

بچه . عاطفه و سوده را در آموزشگاه کرکوک ديده بودم، سوده خيلی کوچک بود

ھای مھدی تقوايی در سازمان بزرگ شده  بودند و ھمانجا در سنين کم ازدواج و 

 ساله اش دهمھدی تقوايی در ايران به ھنگام فرار يک دختر . سپس طYق گرفتند

ًھا افتاده بود ـ که اخيرا شنيدم او را پاسدارھا در آنجا مانده بود که به دست پاسدار
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شوھر داده بودند و از دوری پدر ومادر و خانواده اش دق کرده و دچار بيماری 

شده بود و به انگلستان پيش خانواده اش رفته و ھمراه دو فرزندش آنجا بود و بعد 

  .بر اثر اين مريضی فوت کرد

رت داشتند و می گفتند آدم دو رو و و اما ، اکثر افراد با مھدی تقوايی کدو

ولی من گوشم به اين حرفھا بدھکار نبود و با ھيچکس بد نبودم و . مرموزی است

از ھيچکس جز شوھرم دلخوری نداشتم و از ھيچکس به جز شوھرم نامردی و 

بنابراين با ھمه به احترام رفتار کرده و متعاقبا مورد احترام . بيرحمی نديده بودم

اولين بار که به نشست جداشده ھای رمادی رفتم، در مورد . مواقع می شد

 در بغداد بود که شوھر عذرا آشفته را انتخاب کرده UNفرستادن نماينده به 

من تعجب کردم چون شوھر عذرا آشفته بسيار تند و با لھجه شمالی . بودند

مازندرانی صحبت می کرد و فارسی اش نا مفھوم بود چه برسد به زبانھای 

  .يگرد

اجرا شده ! يک نشست ديگری رفتم که اين نشست در راھرو و بصورت سرپايی

بود و مھدی تقوايی و ھمسرش نيز در آن حضور داشتند و من با آنھا به گرمی 

احوالپرسی کردم و شوھرم کمی يکه خورده بود و در آن نشست شوھرم يک 

گران تحميل حرف را چندين بار تکرار می کرد و می خواست حرفش را به دي

کند و فکر می کرد ھمه مردم مثل من صبور و شکيبا ھستند ولی بناگھان ھمسر 

شما : مھدی تقوايی از تکرار حرفھای او عاصی شد و سرش داد کشيد و گفت

وقت ھمه ما را بيھوده تلف می کنيد و اجازه به ديگران نمی دھيد که صحبت 

؟ شوھرم حسابی دمق شد و م چقدر تکرار می کنیييک بار گفتی فھميد. کنند

  .من چيزی نگفتم چون حق با اين خانم بود. خاموش ماند

بايد . اگر شوھرم خطا ھم بکند من جانب او را می گيرم: عذرا آشفته به من گفت

ھر . ولی من که تو نيستم: گفتم. ُمی زدی دھان خانم تقوايی را خرد می کردی

  .کس حق داشته باشد جانب او را می گيرم
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وز پليس شھر رمادی به تحريک مجاھدين می خواست به خانه ھای ما يک ر

در اين موقع بچه ھای جداشده نامه ای به زبان عربی برای صدام . حمله کند

حسين تھيه و نماينده ای انتخاب کردند، ھمچنين ھمه خانواده ھا با بچه ھايشان به 

يم تا به اين اضافه اکثر مجردھا جلوی استانداری واقع در رمادی جمع شد

نامه را فرستادند و پس از چند ساعت . برخورد مجاھدين و پليس اعتراض کنيم

ماندن جلوی استانداری، به ما قول داده شد که اين نامه را به صدام خواھند رساند 

" در نامه خYصه مطلب اين بود که ما ديگر از . و جواب را به ما خواھند گفت

ون مثل يک شھروند عراقی در پناه حکومت شما رجوی نيستم و ھم اکن" جماعت 

 از گرفتن اين قول، آنجا را پس . . يممی باشيم بنابراين بگذاريد در شھر باقی بمان

ترک کرديم و بعد از آن اجازه دادند که در شھر باقی بمانيم و بدين ترتيب فتنه 

  .مجاھدين خلق را در مورد خانواده ھا در رمادی فرو نشانديم

 شوھرم با افراد ديگر برای گرفتن مواد غذايی به کمپ می رفتند با يک وقتی که

چون عربی را مثل زبان . رافد که مسئول آنجا بود آشنا شدوآقای عراقی بنام اب

بطوری که بعضی . ًخودشان صحبت می کرد، ابورافد تقريبا با او دوست شد

پسر .  آنھا را بفھمماوقات با ھم رفت و آمد خانوادگی داشتيم، بدون اينکه زبان

بزرگ ابورافد در جنگ ايران و عراق کشته شده بود و غير از او پنج پسر ديگر 

. ابورافد از ناحيه يک چشم نابينا بود. 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 : ه تان را عوض نمی کنيد؟ شوھرم گفتمشکل ھستيد، چرا خان

شوھرم يک واحد از يک خانه يک طبقه که . من می دھم: ابورافد گفت. نداريم

صد و پايين آن مغازه بود و باlيش دارای چھار واحد بود، را اجاره کرد ماھی به 

 کرد خYصه رافد داد ماه دوم ھر چه شوھرم تYشماه اول را که ابو. پنجاه ديدار

اين واحد دارای يک سالن، يک اتاق، يک ھال کوچک، . نتوانست از او بگيرد

يک آشپزخانه کوچک و يک حمام و دستشويی بود و پھلوی آن دارای بالکن بود 

ھر روز در گاراژ دعوا و چاقوکشی . که به طرف خيابان و گاراژ قرار داشت
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ا خواب را از چشمان ما می شبھا زوزه وحشتناک و مداوم سگھ. راه می افتاد

  . پراند و دچار ناراحتی می شديم

چيزی که در آن ناحيه نظرم را به خود بيشتر جلب می کرد وجود پيرزنی بود با 

اين پيرزن ھيچوقت حمام . موھای ژوليده و به ھم چسبيده و لباس مندرس و کثيف

طرف چند و از ! می گفتند حدود ده سال است که حمام نکرده است. نمی کرد

اين پيرزن يک سگ درشت اندام که شب ھا . ھمسايه برای او غذا می آوردند

  .بيشترين زوزه را می کشيد، داشت

مھمترين چيزی که دراين واحد قرار داشت و مھم بود آبگرمکن بود و اين 

شوھرم با کمک ابورافد . امتيازی بود که خانه ما نسبت به خانه اکثر افراد  داشت

ک کولر آبی دست دوم خريد و بعد از چند روز کارکردن روی يک موکت و ي

خYصه، . بعد از مدتی  يک گاز دو شعله ای نيز خريد. کولر، آن را راه انداخت

بعد از حدود ھشت ماه آشپزی با ھيتر که باعث دھھا بار برق گرفتگی من شده 

  .بود، نجات پيدا کرده بودم

 من مقداری پول بگيری و بروی جنس تو می توانی از: ابورافد به شوھرم گفت

و اينجا بفروشی، اصل پول مال من و سود آن ) مثل سيگار و غيره ( بياوری 

به .  دينار از او قرض کرد4000بنابراين . شوھرم نيز قبول کرد. نصف، نصف

بغداد رفت ھر چه دنبال اين قضيه گشت موفق نشد يا نخواست موفق شود که من 

بدون اينکه اين مسئله را با ابورافد در ميان . ول دارمالبته شق دومش را قب

و مابقی را .  دينار1800 اينچ خريد به قيمت 18بگذارد، يک تلويزيون رنگی 

ابورافد ناراحت شد . بعد جريان را به ابورافد گفت. يک يخچال دست دوم خريد

پولھايم ھر موقع خواستم . بقيه پول را داشته باش، برای خودت کار کن: ولی گفت

و . شوھرم جور کرد به او داد. يک بار دو ھزار دينار از ما خواست. را بمن بده

و ھزار دينار ديگر را به ھنگام خداحافظی و . يک بار نيز ھزار دينار به او داد

و برای تشکر کردن، يک تابلو کمی گران قيمت نيز . ترک عراق به او داديم

بت و بی کسی و زندگی با يک آدم روانی، در آن غر. خريده و به او ھديه کرديم
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يخچال و کولر ھم ھر کدام برای . تلويزيون بھترين ھمدمی برای بچه ام و من بود

  !.نگھداری بچه در آن گرمای طاقت فرسا خودش نعمتی بود خداددادی

موضوع مھمی را می : به او گفتم. يک بار که از دست شوھرم به تنگ آمده بودم

ما يک بچه داريم نه تو : به او گفتم. بنشينيم با ھم صحبت کنيم. مخواھم به تو بگوي

بنابراين از ھمين حاl من . می توانی به تنھايی از او  نگھداری کنی و نه من

!  بچه مثل دو دوستخودم را ديگر زن تو نمی دانم بلکه برای حل و فصل مسائل

 آنجا از ھم جدا می در زير يک سقف می مانيم و به محض اينکه به اروپا رفتيم

آيا تو فکر می کنی که از عھده : در آنجا بچه پيش کی باشد؟ گفتم: گفت. شويم

. بچه با من حق ديدار با تو: گفتم. حق ديدار که دارم: نگھداری بچه بربيايی؟ گفت

  .او ھم قبول کرد

بعد از مدتی بدون اينکه با من صحبتی کند . چند صباحی به ھمين ترتيب گذشت

او را . ودشانزده  ماھه بدر آن موقع بھنام . کرد با بھنام بدرفتاری کردنشروع 

چندين بار بدون اينکه . بيش از حد کتک می زد و چند متر آنطرفتر پرت می کرد

حتی يکبار که بچه از ناحيه . مواظب سيگار دستش باشد، باعث سوزاندن بچه شد

رد با اين وجود چندين پيشانی و صورت توسط سيگار سوخته بود و گريه می ک

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

بچه به اين کوچکی چگونه بفھمد و احتياط کند؟ اين تو ھستی که بايد دستت را از 

  .او دور کنی

تمام روز .  تيره و تاری داشتم، از دست اين جانور به ستوه آمده بودمروز سياه و

  .نه راه پس داشتم و نه راه پيش. و شبم گريه بود و ناله

نزد قاسم و حيدر رفتم که دوستانش بودند، از آنھا خواستم که بيايند ما را از ھم 

س و کھنه به چه کسی بايد می گفتم که به ھنگام آشپزی يا شستن لبا. جدا کنند

مجبورم اسباب بازی اش . بچه، نمی توانم بچه را در سالن پيش پدرش نگه دارم

را برداشته پيش خودم بياورم ونگھش دارم تا از گزند کتک زدن بی رويه پدرش 
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بگذار ما با او صحبت کنيم، بچه به اين کوچکی را چه : در امان باشد؟ قاسم گفت

 کند؟ تا اينکه قاسم و حيدر به من گفتند کسی کتک می زند که او اين کار را می

که من عصبانی ام بخاطر اينکه ما مثل يک : ما با شوھرت صحبت کرديم گفت

اول اينکه اين کار چه : گفتم. من تعجب کرده بودم!. زن و شوھر معمولی نيستيم

ًسوم اينکه ما با ھم قبY قرار . ربطی به بچه دارد؟ دوم اينکه چيزی به من نگفته

بياييد مثل اينکه از ھمين امروز زندگی را : قاسم گفت. شتيم و او ھم قبول کردگذا

شروع کرديد، با ھم آشتی کنيد تا وقتی که از اينجا بيرون رفتيد می توانيد در 

پيش قاسم و حيدر شوھرم . بنابراين به خانه ما آمدند. اروپا تصميم مناسب بگيريد

د که شيطان شرمنده می شد و آسمان و آنچنان با قيافه حق بجانب صحبت می کر

: زمين را به ھم 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 

در اينجا . ًبر نمی داری؟ اول اين مسئله را حل کن بعدا بنشين دروغ بافی کن

ولی من می ! م گفته بود که بتول می خواھد روسری اش را برداردشوھرم به قاس

ھنوزم !. بخاطر اين ما دعوايمان شده است. گويم اين کار در عراق ميسر نيست

  .که ھنوز است نمی دانم اين حرفھا را از کجا در آورده بود

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: ويد، گفتگ

کوچکی چه گناھی کرده و شما ھم اين دفعه حرفم را گوش کنيد و با ھم زندگی 

اين : حيدر ھم جانب شوھرم را گرفت و گفت. مشترکتان را از صفر شروع کنيد

. در شوکه شده بودممن از حرفھای حي!. بچه را می زند، من زنم را ھم می زدم

در ضمن . ًچون ھمين حيدر بود که قبY گفته بود شوھرت مال قرن ھيجدھم 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 . عذرخواھی می کرد به اتاق راھش می دادم

ھمين کارھا را کردی که با تو : بانی شدم و گفتم متوسل شدم کمرم را زده، عص

در اينجا حيدر از . پس از شر تو خYص شد. نيامد و ترجيح داد در سازمان باشد
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حرف من يکه خورده بود با رنگ به رنگ شدن و با حالت خنده غصه داری 

  .شايد حق با تو باشد: گفت

 رفت اولين فرزندش که حيدر بابايی دارای سه فرزند پسر بود که وقتی به ھلند

و دوتای ديگرش که . در ايران بود به ھلند آورد و با قرض گرفتن از اين و آن

دست برادرش و زن برادرش که خواھر خانمش می شد، گرفت و بعد از اينکه 

مدتی که در ھلند بود بخاطر زنش دوباره به سازمان برگشت و نمی دانم سه 

  .فرزندش دست چه کسی می باشد

ره شوھرم بعد از صحبت ھای قاسم فقط دو ماه عابد و مسلمان شد و دوباره باlخ

  .ھمان شد که بود

ًھمانطور که قبY ھم گفتم در رمادی خيلی از افراد چه در بيرون و چه از 

شوھرم نيز برای دزديدن در فروشگاه ھا مھارت خاصی . ھمديگر می دزديدند

بوديم مرا نيز وادار می کرد که با او داشت حتی چندين بار که با ھم بيرون رفته 

  .ھمکاری کنم

نانھايی . 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 ھميشه وجود داشت که 

  :آن روز شوھرم گفت. من ھيچوقت نمی خواستم بخرم

پنج :  ساله ای و گفتدوازدهرفت پيش يک پسر بچه . ا بخريمبايد از ھمين نان ھ

پنج تا : بچه گفت. عدد نان می خواھم و شروع کرد به شمردن و آنھا را برداشت

ولی شوھرم اصرار داشت که پنج تاست و بچه شروع به داد و . نيست شش تاست

ه ھم ريخته من که ديدم اوضاع ب. بيداد کرد، عربھا دور اين دو نفر را حلقه زدند

. اين شش تا برداشت می گويد پنج تاست: چيه؟ بچه گفت: رفتم جلو و به بچه گفتم

نانھايی که دست شوھرم بود شمردم اضافه اش را به پسر . آرام باش: گفتم

در حين . برگرداندم و بچه خاموش شد و از من تشکر کرد و مردم متفرق شدند

 مردم جمع شده بودند؟ تازه، آن وقتی که آيا تو خجالت نکشيدی از اينکه: راه گفتم

و ھمچنين تو چگونه دلت می آيد از . ديدی مردم جمع شدند تو بايد کوتاه می آمدی
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يک پسر بچه روستايی که مادرش چشم براه پول نان است، قرص نان بدزدی؟ 

آيا ما . دور و برت را نگاه کن: گفتم. بمن چه، خوب، ما ھم نياز داريم: گفت

  ريم يا آنھا؟نيازمندت

ًدر رمادی اکثرا برای گذراندن زندگی تخمه ھای آفتابگردان که فروش زيادی 

داشت و ھمچنين نوشابه بخاطر ھوای گرم، در خيابان ھا دکه می زدند و می 

  .فروختند

در بسياری موارد سازمان بوسيله مزدورانش مانع يا مزاحم ما و ساير افراد می 

 سازمان  جدا شده بودند ولی بخاطر سختی راه در آنجا به کسانی که از. شد

دوباره به سازمان برگشته بودند و بر عليه جداشدگان مقاوم خبرچينی کرده و 

  .می گفتيم" مزدور سازمان " ايجاد مزاحمت می کردند، 

يک بار که شوھرم در حال فروش تخمه و نوشابه بود با يکی از اين مزدوران 

ت به طرف گوشه چشم شوھرم زد و عينکش گYويز شد و آن مزدور يک مش

شکست و صورتش ورم کرد و شوھرم نيز يک مشت به بينی اش زد و بينی او 

خليل که دوست ما و يک کرد ايرانی و يکی از . ھر دو شکايت کردند. ورم کرد

سربازان اسير شده توسط مجاھدين بود، بسيار آدم خوب و خوش رفتاری بود، 

چون اينھا .  کسی با زن و بچه برود برايش بھتر استاگر در ژاندارمری: گفت

ما ھم به ژاندارمری رفتيم ! ھميشه 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

ره به کنار شدم که ھمراھشان بروم، با اشاره به من گفت کجا می روی؟ و با اشا

من خيلی ترسيدم و سريع بچه را . ھمينجا بمان اlن برمی گردند: خودش گفت

خوب، : شوھرم گفت: بغل کردم و بيرون رفتم و به خليل و شوھرم جريان را گفتم

 آيا به اين جماعت وحشی اعتماد  .ًتو واقعا نمی فھمی: به او گفتم!. می ماندی

يار کار خوبی کردی که محلش نگذاشتی و تو بس! خواھر بتول: داری؟ خليل گفت

  .تا ما برگرديم معلوم نبود آنھا چه بYيی بر سرت می آوردند. بيرون آمدی
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خYصه، قرار شد که شوھرم رضايت دھد و آن فرد غرامت وسائل ريخته شده را 

  .بپردازد و با وساطت خليل و دوستان ديگر اين مسئله حل و فصل شد

رست است که اولين ضربه را آن فرد وارد کرده بود، ولی بعدھا شنيدم که گفتند د

محرک اين فضا شوھرم بوده که ھميشه کلمه مزدور را پيشش بکار می برده و 

  .متلک می گفته است

در اين حال و ھوا، از آن شش تا زن مجرد، زھرا طريقت نژاد که در واحد پسر 

طالبی پايش به فرانسه کوکب . ھا زندگی می کرد و ميترا شايسته ازدواج کردند

رسيد و شروع به افشاگری عليه سازمان کرده و مسئله دبس و رمادی را ھمصدا 

با رضا تويسرکانی و مجيد بازگونه و علی گيوکی افشا کرد، و ديگران ھم ھر 

  .کدام به جايی رفتند که نمی دانم کجا

 ر، ولی ما ھمچنان د تحويل داده بودUNشوھرم مدارک پزشکی اش را به 

عده ای در اين شرايط .   قرار داشتيمUNرمادی مورد بی مھری و بی اعتنايی 

از گروه فداييان اقليت و ديگر گروه ھای کمونيستی با گرفتن پاسپورت و پول 

lزم و يا پاسپورت جعلی، باعث حل و فصل امور می شدند و افراد را از عراق 

. راد است که به ھلند رفته بودخارج می کردند که طيبه ھمسر قاسم يکی از اين اف

البته در اين مورد مجاھدين . طيبه يک دختر سه ساله داشت و حامله نيز بود

توسط مقامات عراقی خيلی سنگ اندازی کردند که بطور صد در صد موفق 

  .نشدند

) رفتن به خارج ( وقتی که قاسم و ديگر بچه ھا پيش اين گروه ھا برای کارشان 

ًکه قبY گفته بودم شنوايی يک گوشش را بر اثر سيلی که رفته بودند، يوسف 

  :مسئولش بعد از اعتراض دردرون تشکيYت زده بود ،از دست داده بود، گفت

؟ با طرح سؤال بغايت از !ھستيد" باند تبھکار" آقا ببخشيد آيا شما ھمان گروه 

ی برايش ولی آنھا به آرام. روی سادگی و نادانی، باعث شرمندگی بقيه نفرات شد

توضيح دادند که اسم گروھشان اين نيست بلکه اين اسم را مجاھدين روی آنھا 

  .گذاشته است
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به آقای . قابل ذکر است که مجاھدين روی ھمه کس يک اسم مستعار می گذارند

و ھمچنين به . امام دجال: به خمينی می گويند. معتاد خمينی: بنی صدر می گويند

رژيم : به رژيم جمھوری اسYمی می گويند. رتجاعا: خمينی و نفراتش می گويند

مزدور وزارت اطYعات : نديو در آخر به جداشدگان از سازمان می گو. آخوندی

ولی نمی دانند با اسم مستعاری که بيست و ھفت سال است مثل سايه . رژيم

دنبالشان می کند و ول کن ھم نيست و باعث رسوايی ايدئولوژيکی و درھم 

  ".منافقين " ی آنھا شده، چه کنند؟ يعنی اسم مستعار ريختگی رفتار

در شرايط رمادی ھر کسی دنبال کارھای خودش می رفت و به ھر دری می زد 

ًقمر که قبY ذکر . تا پولی بدست آورد و زندگی روزمره اش را سپری کند

رفت، با سه پسر نه و ده و دوازده ساله اش پا بپای شوھرش در ھوای ! خيرش

بيرون کار می کرد و وسائل می فروخت تا پولی بدست آورد و لقمه نانی گرم در 

قمر از ترک ھای مشھد  بود و شوھرش نيز در ايران . برای بچه ھايش تھيه کند

  .قمر در خانه خودش، رئيس بود و ھمه کاره. معلم بود

سازمان مجاھدين برای اينکه قمر را از ايران به عراق منتقل کند ، به او از 

او ھم به . يق شوھرش گفته بود که در کشور آلمان است و تو ھم پيش من بياطر

ھوای شوھرش که به او گفته بود که در اروپا است، از ايران خارج شده و سر از 

  . بيابانھای عراق در آورده بود

قمر و ھمسرش بعضی اوقات بعضی از مجردھا را به خانه اش می آورد و يک 

. ی گذاشت تا از اين طريق بتواند مقداری پول بدست آورداتاق در اختيار آنھا م

او اين مجردھا را بيخودی نمی آورد بلکه در قبال پول بده : شوھرم می گفت

خجالت نمی کشی اين حرفھا را می زنی؟ پيش شوھر و : من گفتم. بستانی دارد

  سه پسرش، چکار می تواند بکند؟

ھرش تن به کار نمی داد و او  شو. فريده خليفه که يک دختر دو ساله داشت

مجبور بود ھمه کارھای بيرون و خانه را خودش انجام دھد و دوست داشت 

اين زن بدکاره : بعضی اوقات بھنام با بچه اش بازی کند ولی شوھرم می گفت
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يک روز فريده که به خانه ما آمده بود، . تو حق نداری با او رفت و آمد کنی. است

ھر چند يکبار به ما سری . ؟ پيدايتان نيست!ھر فريدهچه عجب خوا: شوھرم گفت

بعد از رفتن . من آنچنان گيج شده بودم که نمی توانستم چه برخوردی کنم. بزن

چگونه است اين تعارف ھا را به فريده می کنی بعد آن : فريده به شوھرم گفتم

و يک روز که برای کاری بيرون . خوب، چکار کنم: حرفھا را می زنی؟ گفت

فته بودم، شوھرم تا دم درب خانه فريده رفت و دنبال کفش من می گشت تا ببيند ر

  که آيا من آنجا ھستم يا نه؟

فريده . شوھرت اشتباه می کند: وقتی که اين موضوع را به قاسم گفتم، او گفت

فريده خليفه بخاطر بيماری چشم شوھرش که خانواده اش نيز در . شيرزن است

آزادی مريم ( در يکی از تظاھرات . ازمان به سوئد رفتسازمان بودند، توسط س

  .ديدم که دست می زد و شادی می کرد) رجوی از زندان فرانسه 

در ھمين روزھا بود که شعله به سازمان مراجعه کرد تا او را به عقد آن پسری 

و اين امر باعث اعتراض اکثريت . که در زندان دبس دوستش داشت، درآوردند

البته سازمان زمانی مراسم . د و من ھم زياد به شعله نزديک نمی شدمافراد آنجا ش

را " طYق ھای دستجمعی و اجباری " عقد شعله را راه انداخت که خودش بساط 

سازمان به ھر خس و خاشاکی دست می انداخت تا سبب جذب . پھن کرده بود

  .افراد جداشده به خودش شود

می گرفت و ھميشه آرايش غليظ می کرد عذرا آشفته نيز مرتب با شوھرش دعوا 

ًاخيرا در يک نشست سخنرانی مريم . و در خيابان ھای رمادی مانور می داد

  .رجوی در پاريس، عذرا آشفته را ديدم که پرچم آنھا را گرفته و تکان می داد

برای بسياری از مجردھا مثل . شرايط رمادی بسيار سخت و طاقت فرسا بود

ًا مجردھايی که کمی ناتوان تر بودند و يا مجبور بودند مخصوص. جھنم شده بود

چون انگيزه ای . ًکه در کمپ التاش بمانند و خصوصا مجردھای اسير جنگی

  . نداشتند و دست سرنوشت آنھا را به اينجا کشانده بود
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يکی از مجاھدين جداشده بر اثر فشارھای روانی ناشی از خيانت ھای مجاھدين 

دھقان " اسم مستعار وی جبار و فاميلی اصلی اش . ر زدخودش را در رمادی دا

مھدی شريفی نيز به ھمين ترتيب در رمادی خودکشی کرد و خيلی ھای . بود" 

  .ديگر نيز دچار بيماری ھای روحی و روانی شدند

در ھمين اوقات عده ای نيز ضمن مصاحبه با افراد رژيم جمھوری اسYمی به 

گروھی نيز توسط گروه .  می شدندپنجاه نفر ود ايران رفتند که فکر می کنم حد

 .ھای سياسی کمونيست ايرانی به خارج کشور فرستاده شدند

UN م کرد که نمی تواند افراد را به خارج بفرستد و تنھا بعضی از افرادYاع 

مريض و چندين نفر از کردھا که ساليان  سال منتظر بودند را به خارج اعزام 

نی نيز که توانسته بودند پاسپورتشان را بدست آورند به معدود کسا. خواھد کرد

  .کشور مربوطه رفتند و عده زيادی ماندند

يکبار . در تمام اين روزھا من با انواع و اقسام اذيت و آزار شوھرم سر می کردم

ولی باز ھم . ديگر به قاسم مراجعه کردم و از او خواستم که ما را از ھم جدا کند

اگر جدا شويد ھيچکدامتان نمی توانيد نه به :  کرد و گفتقاسم بين ما وساطت

اروپا برويد و نه اينجا به تنھايی زندگی کنيد بنابراين بھتر است که با ھم کنار 

تنھا درخواست من از شوھرم اين بود . بياييد و کمی ھم به شوھرم نصيحت کرد

ًمثY 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. ھمان قاشق مثل کفگير که بسيار داغ بود، بچه را زد

. بعد کفگير را به دستم زد. مادرش را ھم می سوزانم: گفت. بچه را سوزاندی

ين آن بوجود آمد و او می خنديد و تا حدود يک خط سوختگی از باlی آرنجم تا پائ

  .سه ھفته اثرش برقرار بود

در اين اثنا، کسان بسيار زيادی بودند که نه می خواستند با سازمان بروند و نه 

راه ديگری برای خروج از عراق برايشان متصور بود، تYش زياد می کردند و 
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ان به ھمه اعYم کرده و سازم. 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 ( يکی اينکه برگه ای را امضا کنيد و بگوييد اين چھار نفر 

که مسئله دبس و زندانھای سازمان را ) تويسرکانی، مجيد بازگونه و علی گيوکی 

دوم اينکه وقتی که به . ن چيزی وجود نداردافشا کرده بودند، دروغ می گويند چني

البته ممکن است شروط ديگری . مقصد رسيديد تمام مخارج ما را پرداخت کنيد

  .نيز وجود داشته که من اطYعی از آنھا ندارم

يک عده به طرف . در ماه ھای اول کسی به طرف اينھا نرفت بجز عده معدودی

عده ای به اردن . و يک نفر کشته شدکشور اسرائيل فرار کردند، چند نفر زخمی 

فرار کردند که قمر با سه فرزندش و شوھرش ھم از اين دسته بودند، حتی بعضی 

 آنجا رسانده بودند ولی سازمان محسن رضايی را UNاز آنھا خودشان را به 

که اينھا نفرات خمينی ھستند که : فرستاد با افراد دولت اردن صحبت کرد و گفت 

دولت اردن ھم ھمه آنھا را دستگير کرد و به عراق . مده اندبه کشور شما آ

پليس عراق ھم زن و بچه ھا را آزاد کرد و مردھا را زندانی نمود که . فرستاد

قمر می گفت که از بيابانھای گرم و خشک . پس از چند روز تعھد دادن آزاد شدند

ن ميان بسيار گرسنه و تشنه خودشان را به اردن رسانده بودند و بچه ھا در اي

  .ناراحتی کشيده بودند که بسيار متاسف بود که نتيجه اين چنينی داده بود

عده ای به طرف عربستان حرکت کردند که معصومه يگانه ھمراه با فرزند ھشت 

پليس عربستان در . ماھه اش، البرز، و شوھرش مجيد فراھانی از اين دسته بودند

اندازی کرد، البرز از ناحيه مھره کمر و مرز آن کشور با عراق به طرف آنھا تير

آنھا را به بيمارستان کربY . باسن مجروح شد و پدرش نيز جراحتی برداشت

منتقل کردند که بدليل ھمکاری مجاھدين با صدام در کردکشی و شيعه کشی، به 

خيال اينکه اينھا ھنوز با مجاھدين ھستند، مورد بی اعتنايی بيمارستان واقع شدند 

باlخره به آنھا رسيدگی پزشکی شد و پس از چند روز ! از التماس فراوانکه پس 

  .به رمادی برگشتند
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از آنجا که معصومه يگانه مختصر وسائل زندگی شان را به يکی سپرده بود و 

قرار گذاشته بودند که اگر آن فرد مطمئن شد که اينھا از مرز خارج شدند بعد 

بنابراين وقتی که . ودتر فروخته بودوسائل را بفروشد ولی او وسائل را ز

خودش مريض بود، بچه اش و . معصومه به رمادی آمد ھيچ چيز در بساط نداشت

  .شوھرش تير خورده و بدون حداقل وسائل زندگی حتی يک موکت

ًمتاسفانه دراين وضعيت اسفناک خواھرش که ھمراه شوھرش و دختر چند ساله 

فقط .  ولی ھيچ کمکی به اينھا نمی کردنداش آنجا بودند و زندگی خوبی داشتند،

چند کرد ايرانی يا شايد ھم عراقی، دلشان سوخت چند تا پتو دادند تا آنھا روی 

زمين پھن کنند و ھمچنين حداقل وسائل زندگی برای گذراندن زندگی شان 

  .بصورت اورژانس

 پول پس مقداری: بمن چه؟ گفتم: گفت. معصومه آمد پيشش برويم: به شوھرم گفتم

آنقدر با صدای بلند فحش ھای رکيک داد تا اينکه . بده تا من چيزی برايشان بخرم

بسيار در : قمر جريان را از من پرسيد گفتم. پسر قمر شنيد و به مادرش خبر داد

برو شکر کن که شوھرت تا اين : گفت. عذابم، نمی دانم چگونه بااين مرد بسازم

تو را می خوردند، اينھا بربری ھستند و اگر تو در طايفه شان بودی ! حد است

. ًاصY متمدن نيستند و زن و بچه شان را استثمار می کنند. مورد تنفر مشھدی ھا

: بعد با حالت شوخی گفت. قمر سواد نداشت، ولی معنی کلمه استثمار را می فھميد

به محض اينکه به اروپا : گفتم!. او را ولش کن، به بچه بربری قشنگت بچسب

باری ، بعد به خانه معصومه رفتم و يک بيسکويت که . ، طYق خواھم گرفترفتم

. او را در وضعيت بسيار بدی ديدم. برای بھنام خريده بودم برای البرز نيز خريدم

ھيچ چيز برای زندگی نداشت و حتی ساختمانی که اجاره کرده بود، در آن ھوای 

ھم نداشت و مجيد مجبور گرم و خفه کننده و با وضعيت جسمی خانوادگی، آب 

خواھر . بود که به خانه ھمسايه ھای دور و نزديک برود و سطل سطل آب بياورد

يک مقدار بيسکويت معمولی و ارزان قيمت ھم آورده . معصومه نيز آنجا بود
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او رفتار بسيار بيگانه ای و دور از انتظاری با معصومه داشت و توجھی به . بود

  .من ھم از ترس شوھرم ھيچ کمکی نمی توانستم بکنم. گرفتاری ھای او نمی کرد

پس از چندی واحدی که در ساختمان ما بود و قمر آن را در اجاره خود داشت، 

رفت و معصومه آمد در آنجا مستقر شد و پس از چندی بچه ديگرش را بدنيا 

  .آورد

. داردوقتی که به اتاقش رفتم ديدم نوزادش را در مYفه پيچانده و خودش ھم حال ن

برای اينکه پول نداشتم لباس نوزاد : چرا بچه را در مYفه پيچاندی؟ گفت: گفتم

بچه دوم خواھرت پنج ماھه است آيا او لباس نوزاديش را ندارد؟ : گفتم. بخرم

تو لباس کوچک : گفتم!. چند بار به او گفتم ولی گفت که می خواھد بفروشد: گفت

ان و من لباسھايی که برای بھنام کوچک البرز را ھر طور شده به اين بچه بپوش

  .شده برای البرز می دھم، ولی به شوھرم چيزی نگو

چند روز اول زايمانش را، در خانه برايش سوپ درست کردم و از من خواست 

نمی دانم چه انقYبی در او بوجود آمده . که از حمام ما استفاده کند به شوھرم گفتم

  .بود، موافقت کرد

لويزيون عراق در برنامه ھای خود از قتل عام و تجاوز افراد در آن زمان  ت

بخاطر اين . خانواده ھا صحبت می کردند و در ھمين زمينه فيلم ھم می ساختند

  .مسئله فضای رعب و وحشت در جامعه آنجا افتاده بود

يعنی ھر . درب ورودی ساختمان ما آھنی بود و يک پنجره کوچک ميله ای داشت

می زد ما بدون اينکه ناچار باشيم درب را باز کنيم می توانستيم کسی که درب را 

  .آن پنجره کوچک را باز کنيم و صحبت کنيم

ّدر اين جوی که . ه خانه می آيیدوازده شب ببه شوھرم گفتم تو ھميشه ساعت 

به خانه  ھشت يا نه راه افتاده من از عربھا می ترسم بھتر است تو حدود ساعت

و در ضمن ابتدا پنجره را ! ر نيستم، ھر کسی آمد، صدايم کنمن دو: گفت. بيايی

چندين بار قاسم و حيدر مYمتش کردند و گفتند اگر ما تا  نيمه ھای شب، . باز کن

با ھم می نشينيم بخاطر اينکه بدون زن و بچه ھستيم، ولی معلوم نيست تو چرا 



 

145 

گاھی . واده اتاينجا پيش ما می نشينی؟ عجب طاقتی دارد بتول، برو پيش خان

  ...اوقات می آمد، ولی چه آمدنی

پنجره کوچک را باز کردم ديدم . 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 شوھر شماست؟ گفتم

نه آقا، اول اينکه شوھرم در اين زمينه به : گفتم. ل شما را نگاه کنم و بخرميخچا

. در ضمن من تا زمانيکه اينجا ھستم يخچال را نمی فروشم. من چيزی نگفته

من مردد . باز نمی کنم: گفتم. پس درب را باز کن تا من فقط يخچال را ببينم: گفت

ھيچوقت ھيچ چيز را برای من بودم که آيا اين دوست شوھرم ھست يا نه؟ چون 

حتی نمی دانستم که . تعريف نمی کرد و مرا در جريان کارھايش قرار نمی داد

من در حالت بی اعتمادی و شک و ترديد بودم و .اين مرد راست می گويد يا نه

ببر برای بچه چيزی : بعد يک دينار به طرفم گرفت و گفت. درب را باز نکردم

نه آقا، من به پول : و به حالت کمی عصبی گفتممن خيلی مشکوک شدم . بخر

پس بچه را بده به من تا بيرون ببرم و برايش چيزی : گفت. کسی نياز ندارم

يعنی چه؟ بچه را به تو : من که خيلی ترسيده و تعجب کرده بودم، گفتم!.بخرم

باز ھم پيش شوھرت می آيم و : بدھم؟ وقتی که پنجره کوچک را می بستم گفت

او بدون حتی کوچکترين . جريان را تعريف کردم. شوھرم آمد.  کردخداحافظی

عکس العمل ناراحت کننده يا تعجب آوری که در چھره اش بوجود بيايد بسيار بی 

  . من چنين کسی را نمی شناسم: تفاوت گفت

. يعنی اين فرد آمده بود برای ورود به خانه ام وحتی بچه را می خواست بدزدد

 مصری که ھمسايه ديوار به ديوار ما بود و دو بچه نيز داشت بعد زن ھيجده ساله

اين آدم آمده بود و به من نيز ھمه اينھا را گفت، که به تو گفته است و من : گفت

  .فحشش دادم و پنجره را بستم

در ھمين زمينه بی اعتنايی شوھرم نسبت به زندگی ما موارد زياد است که يکی 

  . خانه ما رخ داداز آنھا نيز اتفاقی بود که در
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يک روز وقتی که در آشپزخانه در حال کار بودم بچه ام که در آن زمان ھيجده 

ماھه بود به طرف من آمد و چندين بار با دستش به اتاق اشاره کرد ولی من 

تا اينکه ديدم از سالن دود بلند می . چيزی نمی فھميدم و به روی خود نمی آوردم

يدم تشک ابری که نم داشت و من کنار بخاری سراسيمه به سالن رفتم د. شود

برقی گذاشته بودم، روی آن افتاده و آتش گرفته است و دود غليظ و بد بو ھمه جا 

پنجره ھا را . سريع بچه را دور کردم بخاری را از برق کشيدم. را فرا گرفته بود

دارای چون واحد ما بطور وحشتناکی . باز کرده و بچه را پيش ھمسايه انتقال دادم

  .دود و بوی بسيار بد ناشی از سوختن تشک ابری شده بود

. چرا: آيا بوی بدی احساس نمی کنی؟ گفت: وقتی که شوھرم به خانه آمد، گفتم

او حتی بدون کوچکترين . ولی به چه دليل می باشد؟ جريان را تعريف کردم

ا حتی عکس العمل حاکی از ترسيدن بخاطر آتش سوزی، يا اينکه اظھار نظری، ي

حتی گفتن کلمه ای وارد گفتن اينکه خدا را شکر شما نسوختيد و غيره، بدون 

  . من بسيار متعجب بودم که اين چه آدم بی رگ و بی خيالی است. سالن شد

از آنجايی که مسئله رمادی در خارج از عراق آنتنی و افشا شده بود، سازمان  

بودند به خانواده ھا اطYع داد که مجاھدين بوسيله افرادش که در ارتباط با رمادی 

معصومه يگانه و مجيد و بچه ھايشان در . قصد دارد آنھا را به خارج بفرستد

بعد از مدتی مجيد فراھانی از . وضعيت بدی بودند و گفتند ما ھم می رويم

آنھايی که با ما می آيند در : سازمان برای ما نقل می کرد که سازمان گفته است

  !.نھايی که نمی آيند بعد از انقYب حسابشان را خواھيم رسيدامان ھستند و آ

  : ھمينطور که مطلب سازمان را نقل کردی ، ھمينطور به آنھا بگو: به مجيد گفتم

دوم اينکه کی گفته . اول اينکه ما ترجيح می دھيم پيش عرب ھا بمانيم تا پيش شما

سوم اينکه بر . ا بپوسيداينقدر در آب نمک صدام بمانيد ت. شما پيروز خواھيد شد

  .فرض محال اگر شما پيروز شديد ما وارد ايران نخواھيم شد

پس از چندی بخاطر بيماری قلبی شوھرم، قبولی ما برای ورود به يک کشور 

  .اروپايی از طرف سازمان ملل پذيرفته شد



 

147 

دوستانی که آنجا . قاسم و حيدر نيز از طرف گروه فدائيان اقليت به ھلند رفتند

و . ًجعفر بعدا خودش را به آمريکا رساند. ندند يکی خليل بود و ديگری جعفرما

خليل پس از يک ماه اعتصاب غدا ، پذيرفتند که او را وارد يک کشور اروپايی 

  .ًکنندکه بعدا وارد دانمارک شد

چون ديگر مطمئن شده بوديم که از عراق خارج می شويم، کمی پول خرج می 

  .کرديم

در آن ھتل خارجی ھا را . در ھتلی وارد شديم. ت برويم بغداديک بارشوھرم گف

چون شوھر من می دانست که . بدون معرفی نامه از طرف کسی راه نمی دادند

ما از طرفداران آنھا ھستيم : گروه سياسی فدائيان اقليت در آنجا نفوذ دارند، گفت

  .و آنھا اطYع دارند که ما وارد اينجا شديم

را بدون مشورت با من به آنھا گفت و من در جريان البته اين موضوع 

مسئولين ھتل پيگيری کردند، شوھرم را خواستند و گفتند که گروه دوست .نبودم

و بعد آنھا با شوھرم تلفنی صحبت کردند و شوھرم . ايرانی ما شما را نمی شناسند

يار ًمن عمدا اين کار را کردم چون زن و بچه ام ھمراھم بود و آنھا بس: گفت

ناراحت شدند چون با اعتبار آنھا بازی کرده بود، ولی گفتند اين دفعه از جانب تو 

  .از مسئولين ھتل عذرخواھی می کنيم،  ولی ديگر اين کار را نکن

. من در آن زمان بچه ديگری را حامله بودم.  برويمUNقرار بود برای کاری به 

مستقيمی بود، دو طرف آن خيابان . وارد يک خيابان بسيار عريض و طويل شديم

درخت ھای زياد تبريزی و بسيار بزرگ قرار داشت و دارای پياده روھای 

ما راه زياد رفتيم و من احساس خستگی می کردم، البته شوھرم می . عريضی بود

ولی چون آدم رويايی بود قدم زدن زير اين درختان را در . توانست تاکسی بگيرد

  حاl اين عاشقانه قدم زدن با چه کسی و.  پنداشتخيابان ھای خلوت، عاشقانه می

  . در چه فضايی، برای ذھن عليلش مھم نبود

مرا با آن وضعيت و با يک بچه کوچک در گرمای زياد به آن خيابان کشاند، ھر 

چه راه رفتيم نه به رستورانی و نه به کيوسکی می رسيديم، خسته و تشنه و 
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.  خيابان يک رستوران را ديديم به آنجا رفتيمگرسنه راه می رفتيم تا اينکه آنطرف

بچه را . ولی نمی گذاشت بنشينم و خستگی در کنم. يک گوشه ای بنشينيم: گفتم

روی پيشخوان رستوران نشاند و دو ساندويچ خيلی کوچک گرفت ھمانجا سرپايی 

سه تا : بعد به کارگر آنجا گفت. صاحب آنجا با تعجب نگاه می کرد. خورديم

: ھر چه من گفتم ھمينجا بخوريم می گفت.  ديگر می خواھم با خودم ببرمساندويچ

ھمه . بعد به من گفت بچه را بردار برو بيرون، من حساب می کنم. نه lزم نيست

ھميشه فکر می کردم چون چند تا مرد . اين حرکات برايم نامفھوم و عجيب بود

ن اخYق اينگونه ھم آنجا ھستند در ذھن عقب افتاده اش فکر ھايی می کند چو

. من ھم بچه را برداشته بيرون رفتم و چند دقيقه بعد با ساندويچ بيرون آمد. 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، ھر چه من اعتراض می کردم، سرم داد 

نمی فھمم تو چرا اينجوری می کنی؟ : گفتم. ان رفتيمبه آنطرف خياب. می کشيد

من ھم . نه سريع دنبال من بيا: گفت. ھمينجا سايه است کمی بنشينيم من خسته ام

پس از طی . بناچار با يک دست زير شکمم را نگاه داشتم و تند تند دنبالش رفتم

راه بروم، من نمی توانم : مسافت زيادی که ھر دو تای ما نفس نفس می زديم گفتم

جريان چيست؟ برگشت پشت سرش را نگاه کرد و گفت، خوب است زياد دور 

پشت اين درخت بيا ساندويچمان را . کسی نمی تواند ما را دنبال کند. شديم

مگر قرار است کسی دنبالمان کند؟ من ساده دل فکر می کردم شايد : گفتم. بخوريم

می کرد که پول ساندويچ ھا را ولی او تعريف . از نفرات مجاھدين را ديده است

  !.حساب نکرده است

مسافرت رفتن ما ھم به اينگونه می گذشت، در صورتی که به اندازه کافی پول 

  .داشتيم و پول ساندويچ ھا ھم بسيار کم و ناچيز بود

.   اطYع دادند که شوھرم به دفتر آنھا در بغداد برودUNپس از چندی از طرف 

ھر چه اصرار کردم .  يک کشور اروپايی قبول شديمما در: وقتی برگشت، گفت

  !.تو خودت بايد حدس بزنی: و می گفت. اسم کشور را بگويد، نمی گفت
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آزادترين کشور " می گويند : آخر که کارم به اوقات تلخی کشيده شد، گفت

  .سوئيس: گفت. يا سوئيس است يا سوئد: گفتم". جھان

  .جربه کردم که چگونه معجونی استالبته آزادترينش را در اينجا بعد ھا ت

ً است که بعدا به مارس 1993گفتند که زمان رفتن ما ژانويه  به ما UNمسئولين 

ًتا آن موقع تقريبا بيشتر خانواده ھا به طرق . تغيير دادند) 1371اسفند  ( 1993

  .مختلف از رمادی رفته بودند و بعضی ھم منتظر بودند

روھی ھستيم که از عراق به کشورھای  گفتند که ما آخرين گUNاز طرف 

گروه ما شامل دو خانواده،  يکی ما و ديگری زن و . اروپايی اعزام می کند

 کرد ايرانی و تعدادی دويستشوھری بودند که به سوئد می رفتند، بقيه نيز حدود 

  . مجردھای جداشده از سازمان بودند

ری و زنش عراقی وسائل خانه مان را به يک خانواده عرب که از شوھر مص

بود و در ساختمان ما روبروی واحدمان اسکان داشتند، فروختيم و قرار گذاشتيم 

تا روز حرکت، آنھا حق گرفتن وسائل خانه را نداشته باشند و آنھا نيز پول را 

در مدت چند ھفته ای . پيشاپيش دادند تا مبادا ما آنھا را به کس ديگری بفروشيم

يکبار يخچال را می . ً زن آن مرتبا مزاحم ما می شدکه مانده بود حرکت کنيم،

ھر بار من بيشتر بخاطر بھنام به او جواب رد می . خواست، يک بار تلويزيون را

که شوھرم می خواست پيش شما بيايد ولی : تا اينکه يک روز آمد و گفت. دادم

 ما ھم رفتيم. چون پايش شکسته و در گچ است از شما خواسته که پيشش برويد

کمی که صحبت کرديم . ديديم برادر آن آقا به اضافه دو مرد ديگر نشسته اند

مگر وسائل خانه را شما نفروختيد و پول را نگرفتيد؟ چرا : برادر آن آقا گفت

وسائل را نمی دھيد؟ شوھرم گفت قرار است تا زمانی که اينجا ھستيم آنھا را 

. در مورد چی صحبت می کنندمن خوب نمی فھميدم ولی می دانستم . داشته باشيم

به يکباره ديدم که آن فرد دست کشيد و نيمه خيز ايستاد، شوھرم عقب نشينی کرد 

من دخالت کردم، به . با يک حربه مثل موش آبکشيده شده بود! و آن شير خانگی

شما : گفتم. شوھرم گفتم ھر چی من می گويم برای صاحبخانه ترجمه کن
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: ام اين قرارداد اين سه نفر حضور داشتند؟ آن آقا گفتقراردادی داريد، آيا به ھنگ

ًاlن طبق چه رسم و قانونی با ما اينگونه رفتار می کنند؟ و اصY به : گفتم. نه 

  اينھا چه مربوط است؟

اين خانم راست می گويد به ما مربوط نيست، : يکی از آنھا که مسن تر بود گفت

بنابراين برادر صاحبخانه خودش را . يدشما اين مسئله را بايد بين خودتان حل کن

تا : ّوقتی که شر آنھا را خواباندم، گفتم. جمع و جور کرد و ديگر ھيچ حرفی نزد

زمانيکه من اينجا ھستم از تمام وسائلم استفاده خواھم کرد تا آن روز که می 

اگر شما از اين وضع . خواھم اينجا را ترک کنم به شما واگذار خواھم کرد

زن آن . ستيد به پول شما دست نزديم ھمين اlن بياييد به شما خواھيم دادناراحت ھ

خانه که ھمه فتنه ھا زير سر او بود، عصبانی شد و به عربی چيزی به شوھرش 

گفت و شوھرش حرفش را تاييد نکرد و او ھم عصبانی شد يک سيلی محکم زير 

  .گوش بچه ھشت ماھه اش زد

از ما عذرخواھی کرد و گفت وسائل را نگه شوھر آن خانم با حالت مھربانی 

  .داريد و آخرين روز حرکت به ما بدھيد و ما ھم به خوبی با ھم خداحافظی کرديم

مادرم در اينگونه مواقع وقتی که به افرادی مثل شوھر من برخورد می کرد، می 

   ."به درون ميرزا به بيرون ھيچ : " گفت

 ساختمان ما ساکن بودند، دعوايی راه چند روز بعد بين ھمسايه ھای عرب که در

افتاد که کار به چاقو کشی آنھا کشيد، در اين حال شوھرم بدون ھيچ دليلی به 

من که دم درب واحدم . طرفداری يکی از آنھا 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 

من نمی فھمم تو سر پيازی يا ته آن؟ آخر به تو چه : گفتم. ا بستمکرده و درب ر

ما چند وقت ديگر اين مملکت لعنتی . مربوط است؟ می بينی چاقو کشی راه افتاده

آنھا گره بخورد و کارت به بيمارستان يا کار را ترک خواھيم کرد اگر کار تو به 

 کوچک و رفتن به زندان بکشد، تکليف من با اين وضعيت حاملگی و يک بچه
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ِخارج چه خواھد شد؟ کمی من و من کرد و گفت من ھمينجوری فقط حرف می : ِ

  !.آره، خدا توجيه را آفريد: گفتم. زدم، قصد دعوا نداشتم

رژيم صدام حسين بخاطر حمله به کويت و بدنبال آن حمله آمريکا و نيروھای 

الت تحريم قرار داشت در ح) جنگ خليج فارس ( ائتYف بين المللی به اين کشور 

بنابراين ما می بايست از راه زمينی از . و ھواپيماھايش اجازه پرواز نداشتند

بنابر اين بوسيله اتوبوس با گروھی ديگر راھی اردن . عراق خارج می شديم

شديم، ما تنھا خانواده ای بوديم که می بايست به کشور سوئيس برويم و حتی ھيچ 

  . با ما نبودفردی از افراد مجردھا نيز

ًتمام مسائلی که در رابطه با زندانھا و خصوصا رمادی گفتم، مسائلی است که من 

ديده يا تجربه کرده بودم، من در آن مقطع رده تشکيYتی ام را بعد از دو سال 

يدک کشيدن، ديگر نپذيرفته بودم و به عنوان ھوادار کار می کردم، و سپس در 

بنابراين بسياری از مسائل را چه در . م بودمزمان جنگ سرگرم نگھداری بچه ا

زمان جنگ خليج فارس و چه بعد از آن، در زندانھای مجاھدين خلق و چه در 

بسياری از مسائل و مشکYت حادی بر . تبعيدگاه رمادی نمی ديدم و نمی دانستم

دچار تحقيرھا ، توھين ھا و . اعضا و افراد رده باlی سازمان گذشته است

 فيزيکی زيادی شدند که من فقط جزئی از آن را ديدم و دريافت کردم برخوردھای

کسان زيادی ھستند که مسائل زندان دبس و تبعيدگاه رمادی را بھتر و بيشتر از 

  .من ديده و می دانند و بھتر می توانند توضيح بدھند و تحليل نمايند

 مورد تمام چيزھايی که تا اينجا چه در مورد زندگی خصوصی ام و چه در

  .است" مشت نمونه خروار" برخورد سازمان و افراد بيان کردم، مثال 

ًمسلما کسان زيادی بايد باشند که اگر شرايطی بوجود بيايد و يک دعوت ھمگانی 

اعYم شود، مايل خواھند بود که نگفته ھا و اسرار نھفته در اين شرايط ويژه را 

اريخ توسط گروھی فرقه گرا، دو که در دو دھه آخر قرن بيستم در گوشه ای از ت

رو و دروغگو و مافيايی بنام مجاھدين خلق صورت گرفته، برای گفتن حقايق 

  .بيشتری برای عبرت نسل ھای آينده، اعYم آمادگی خواھند نمود
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  در راه رفتن به سوئيس، ورود به اردن 

  

 در راه ورود به اردن يک بار پليس اردن به وسائل ما مشکوک شد و ما را

متوقف کرد و می خواست ھمه را ريز به ريز چک کند که راننده اتوبوس و 

مسئول ھمراه برای آنھا توضيح دادند که اين کار وقت زيادی خواھد گرفت و زن 

پليس ھم پذيرفت و فقط بعضی از . و بچه طاقت ماندن به مدت طوlنی ندارند

ه دادند که به راھمان چمدان ھا را که مشکوک می شدند، نگاه کردند و سپس اجاز

در يک محل ديگر نيز کمی ماندگار شديم سپس وارد شھر امان و . ادامه دھيم

  .وارد ھتلی شديم

ًتعداد ما شايد به دويست نفر يا کمی بيشتر می رسيد و ھمانطور که قبY گفتم فقط 

ما بوديم که به سوئيس می رفتيم اکثر آنھا وارد سوئد و تعداد کمی نيز وارد 

  .ھای ديگر می شدندکشور

به شوھرم گفتم امشب برويم . قرار بود ما فردايش به قصد سوئيس حرکت کنيم

بيرون ھم کمی در شھر قدم بزنيم  و ھم مقداری وسائل کوچک مثل خمير دندان 

  .و غيره که lزم داريم بخريم

ًاز فضای آنجا اصY خوشم نيامد چون بنظر می رسيد که شھر و . به خيابان رفتيم

در مردمانش حالت شور و نشاط . مردمانش حالت خفگی و بھت زدگی را دارند

. بھر حال ، به يک رستوران رسيديم گفتم شام را ھمينجا بخوريم. ديده نمی شد

من تعجب کردم چون فقط چند تا ميز . طبقه ھم کف شلوغ است: شوھرم گفت

من : گفتم.  ما نبودمرا به طبقه باl برد و در طبقه باl ھيچکس جز. اشغال بود

ًاصY دوست ندارم بدون حضور مردم در تنھايی غذا بخورم، آخر نمی دانم تو 

مواظب بچه باش تا من به دستشويی : چرا ھميشه از جمع گريزانی؟ سپس گفتم

. تا برگشتم يک صحنه بسيار ترسناکی مشاھده کردم. بروم، دستم کثيف شده است

ُه می خواھد سر بخورد، درست پايين آن ديدم که بچه تنھاست، روی نرده پل
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قسمت از پله، سنگ ھای بزرگی نصب شده بود، بYفاصله در يک چشم بھم 

  .زدن، خودم را به بچه رساندم او را گرفتم و پائين آوردم

بچه !! گفتم خدای من. بابات کجاست؟ درب دستشويی را نشانم داد: به بچه گفتم

اک و نزد عرب ھا که ھم خطر دزديدن می دوساله و نيمه را در اين محل خطرن

رفت و ھم اينکه او را در معرض خطر سقوط از پله قرار داد، تنھا گذاشته و 

به او گفته : وقتی برگشت از او پرسيدم اين چه کاری است که کردی؟ گفت. رفت

  !.بودم که اينجا بنشيند

ان بخريم ولی به چندين جا سر زديم تا يک خمير دند. به طرف فروشگاھھا رفتيم

  :و می گفت! حاضر نمی شد بخرد

تو خجالت نمی کشی؟ : با ناراحتی و تندی به او گفتم. نسبت به دlر گران است

من بايد بدون مسواک زدن سر کنم چون تو اين را می خواھی؟ فروشنده با تعجب 

در بين راه بچه يک ماشين . ما را نگاه کرد تا باlخره يکی از آنھا را خريديم

ھر چه نق زد و ھر چه . ليس کوچکی که دو و نيم دينار اردنی بود، می خواستپ

ما دlر آمريکا داشتيم و آنھا . من گفتم، حتی خواھش کردم ولی برای بچه نخريد

وقتی که بچه ناراحت شده و گريه می کرد در طول . دlر را ھم قبول می کردند

 فشار داد تا بچه شروع کرد به راه آنقدر بچه را نيشگون گرفت و آنقدر بدنش را

اين بيرون : من حالم بد شد گفتم. جيغ کشيدن، ولی او ھمچنان بچه را کتک می زد

  .آوردنت توی سرت بخورد، سريع به ھتل برگرديم

بعد بچه را خواباندم ،  او ھم خوابيد، ولی من ھر چه تYش کردم نتوانستم بخوابم 

برای اسباب بازی ، ھميشه جلوی چون چھره گريان بچه و اصرار کردن او 

وقتی که . چشمم مجسم می شد و من سرم را پيشش گذاشتم و يکريز گريه کردم

بعد وقتی به دستشويی رفتم خودم را در . ح بودپنج صبسرم را باl گرفتم ساعت 

  .آينه نگاه کردم از صورت و چشم ھای پف کرده ام وحشت کردم

نمی دانستم فردا چگونه در . از بين نرفتسريع با آب سرد صورتم را شستم ولی 

ھر طور شده خودم را کمی . ميان اين ھمه جمعيت بروم و با آنھا خداحافظی کنم
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صبح که شد شوھرم با ديدن صورت و چشمھای پف کرده ام . جمع و جور کردم

و در ھنگام خداحافظی ھمه با تعجب . حتی کوچکترين سؤال يا تعجبی نکرد

  عضی نيز سؤال می کردند که آيا شب بد خوابيدی؟نگاھم می کردند، ب

شوھرم بی اعتنا به اين قيافه ام مدام می . با ھمان چھره آشفته وارد ھواپيما شدم

می خواست شادی . بتول ، من يک حالتی دارم. بتول ، من يک حالتی دارم: گفت

درونی اش را بخاطر پرواز بسوی اروپا به من نشان دھد ولی من کمی نگاھش 

  .کردم و بی اعتنا سرم را برگرداندم و تا به مقصد سوئيس چيزی نگفتم
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  ورود به سوئيس

  

وقتی که وارد سوئيس شديم از طرف صليب سرخ يک آقای افغانی به عنوان 

( َوله ) ايالت ( مترجم سراغمان آمد و بعد از توضيحاتی ما را از ژنو به استان 

VALAIS ( يس انتقال و در مرکز آن ، شھر سيون در جنوب سوئ )SION ( 

  .در آپارتمانی بطور موقت مستقر کردند

ما به ھيچ وجه به زبان مردم آنجا که فرانسوی بود آشنايی نداشتيم و ھمه چيز 

  .برای ما غريب بود

در ھمين جا من تصميم گرفتم که روسری ام را که سال ھا به من تحميل شده بود، 

رم شروع به مسخره کردنم کرد که بدون روسری به توی ولی شوھ. بردارم

البته پيرزنی که يک بچه دوساله و نيمه داشت و بچه ديگرش در . نمی آيد! پيرزن

  .راه بود

ًبعدا به يک آپارتمان جديدی رفتيم که در قسمت تقريبا کوھپايه و در بلندی قرار  ً

  .داشت و تردد کردن برای ما سخت بود

 ھشت ميليون نفر جمعيت حدود کيلومتر مربع و 41.284سوئيس به مساحت 

از شمال به آلمان، از مغرب به فرانسه، از جنوب به ايتاليا و از مشرق به . دارد

در سوئيس مردم به . محدود می شود" ليختن اشتاين " اتريش و شاھزاده نشين 

ن آلمانی مانش صحبت می کنند که زباُن آلمانی، فرانسوی، ايتاليايی و رچھار زبا

. ما در قسمت فرانسوی زبان آن مستقر شديم. و فرانسوی مھمترين آن ھستند

" سوئيس بصورت فدرال اداره می شود و عالی ترين مرجع اداره کننده کشور 

می باشد که از ھفت وزير به مدت ھفت سال تعيين می شوند " شورای حکومتی 

ت وزير و سخنگوی دولت که ھر کدام در ھر سال به عنوان رئيس جمھور ، نخس

  .عمل می کند
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برای خودش يک پرچم و مرکز آن نيز دارای يک پرچم ) ايالتی ( ھر استانی 

و دارای يک ) حالت  رئيس جمھور ( ديگرمی باشد، ھر استان دارای رئيس 

ايالت ھا در امور غير داخلی تحت قوانين .  و غيره می باشد) مجلس ( پارلمان 

ھستند، ولی در امور مربوط به مسائل داخلی " ِبرن  " کلی سوئيس و مرکز آن

  .در ذھن آدم مثل دولت در دولت را تداعی می کند. استان، حق خودگردانی دارند

کاتوليک ھستند و مردمانی متعصب و ديرجوش  ) VALAIS( َمردم استان وله 

ان را آدم ھايی ھستند که ھر مسئله ای که قانونی شد می پذيرند و سرش. می باشند

  .پايين می اندازند و ھيچ اعتراضی نمی کنند

خيلی ھايشان ضد خارجی ھستند . اکثريت آنھا با راست ھا و محافظه کاران ھست

  .ولی چون در سوئيس راسيست بودن ممنوع است، آن را آشکار نمی کنند

فقط . من تا کنون ھيچ تظاھرات يا تحصن و يا اعتراضی را مشاھده نکرده ام

ع ھمجنس بازھا بود که صورت گرفت ولی چون مثل اينکه می دانستند يکبار تجم

. مردم با رای مخالف ، آنھا را شکست خواھند داد، اجازه تجمع داده شده بود

يکبار نيز تظاھراتی از طرف دانش آموزان بر عليه جنگ که توسط آمريکا عليه 

سه و با رضايت عراق راه افتاده بود، ترتيب دادند که معلوم بود از طرف مدر

در ) مثY دولت ايالتی ( گروه چپ و مخالف دولت . مقامات صورت گرفته است

  .اقليت ھستند، مثل حزب سوسياليست

ھر که مخالفتی بکند با تکيه بر دمکراتيک بودن سيستم، به آرای مردم می گذارند 

ای و از آنجا که مردمان اينجا بيشترشان راست و طرفدار دولت ھستند اکثريت ر

دھان مخالفان ! ھا بر ضد طرف مخالف دولت ريخته می شود و دمکراتيک وار

  .بسته و مھر وموم می گردد

 ) VALAIS( َوله ايالت : آنطور که وکيل مشورتی ايرانيان در برن، می گفت

  .حدود پنجاه سال عقب تر از ايالت ھای ديگری چون برن، ژنو و لوزان ھست

خيابان ھا مثل اين بود که اينھايی که راه می روند، وقتی که وارد اينجا شدم، در 

سکوت اکثر جاھا حکمفرما است و . زندگان نيستند بلکه مردگان متحرک ھستند
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من از صليب سرخ خواسته بودم که ما را به ژنو بفرستد ولی مسئول صليب گفته 

دمان اين استان ھستيد که من را به ياد قند و شکر و روغن خو! بود که شما سھميه

  .انداخت که دولت آنھا را برای استانھا سھميه بندی می کرد

ًو کY فکر می کنم کشور سوئيس، بر مبنای  ) VALAIS( َوله سيستم ايالت 

ظاھرا ً پليس نه کتک می زند و نه . ھمه مردم از پليس می ترسند. پليسی است

نقدی و شکنجه می کند، ولی در پرونده سازی استاد است و در جريمه کردن 

  .زندانی کردن افراد مھارت خاصی دارد

به . در اينجا کوچکترين دعوا يا تکانی که می خوری سر و کارت با پليس است

 ." خر بيارو باقالی بار کن" بايد بگويی حاl  .قول ما ايرانی ھا 

ھدفم .تصميم من اينست که مسائل زندگی خصوصی را کمی بيشتر توضيح دھم

ا برخورد مقامات قضايی اينجا که افکار مردساlری آن اين است که در انتھ

  .نمايان است، را نشان دھم

از موقع ورود به سوئيس ھر چه که زمان می گذشت شوھرم ھيچ تغييری در 

سر ھر موضوعی بھانه ای برای . رفتارش نسبت به بھنام و من بوجود نمی آورد

  .کتک زدن بچه درست می کرد

سائل از فروشگاھھا از من می خواست که ھمراھش برای برداشتن و دزديدن و

من اين کارھا را بلد نيستم و نيازی ھم نيست که اين کارھا را : می گفتم. باشم

مردم ھمه پولدار ھستند و می خواھم از فروشگاھھای دولتی : بکنی و می گفت

  . ًآنقدر وسائل بردارم تا وضعم کامY خوب شود

يا نيامده بود، در فروشگاھی مرا مجبور کرد که يک روز که ھنوز بچه ديگرم بدن

وقتی که . برای برداشتن جنس با او ھمکاری کنم و يک خانم ما را ديده بود

بيرون آمديم ھمان خانم پليس فروشگاه بود، ما را دستگير کرد، پول وسائل به 

  .اضافه جريمه آن را از ما دريافت کرد

ی بود که وقتی من در آشپزخانه بودم با وقتی که به خانه آمديم شوھرم آنقدر عصب

ًيک سيلی به صورت بھنام زد که بند ساعتش صورت بچه را کامY در دو محل 
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پاره کرد و خون زيادی رفت و من با زحمت زياد پس از پانسمان، او را 

  .در اين موقع بھنام زير سه سال بود. خواباندم

حتی وقتی برای مYقات با . ا آمداين وضع ادامه داشت، بچه ديگرم ـ پيمان ـ بدني

  .من به بيمارستان آمده بود بھنام را کتک زد و من آن شب خيلی گريه کردم

وقتی که کتکش می زنم او گريه : حتی بچه دو ماھه را کتک می زد و می گفت

و من بعد از آن جلويش را گرفتم ! می کند بنابراين خسته شده و زودتر می خوابد

  .دمو مانع اين کارش ش

راھی نداشتم ، از طرفی زبان بلد نبودم، از طرفی ھم می بايست خانه مان را 

نه راه و روش زندگی در اروپا را می . عوض کنيم، ھم دو تا بچه کوچک داشتم

فقط يک دوست افغانی داشتم که به او جريان .  دانستم و نه آشنايی که کمکم کند

و، چون صليب کمال سؤاستفاده مشکلت را به صليب سرخ نگ: او گفت. را گفتم

ولی من با . بلکه به پليس مراجعه کن. را در صورت تفرقه بين شما خواھد کرد

اين ھمه مشکYت و حتی ندانستن زبان فرانسه که برای کوچکترين کاری می 

بايست دنبال مترجم برويم آن ھم نه من بلکه خود او ، چگونه می توانستم اين 

  مشکل را حل کنم؟

را بدست  ) Bern( که شماره تلفن يک وکيل مشورتی ايرانی مقيم برن تا اين

و در ضمن با . نامه ای برايش بنويسم: به من گفت. آوردم و به او زنگ زدم

تو به ھر دليلی اگر : شوھرم که سرزده وارد خانه شده بود، صحبت کرد و گفت

  .بچه را بزنی در دادگاه محکوم خواھی شد

عYوه براينکه بچه را کتک می زد، او . ويه را از بين نبردولی او ھيچوقت اين ر

را فحش ، حتی فحش ھای رکيک می داد و سرش وحشيانه داد می کشيد که 

  .بيشتر اوقات بچه به حالت ترس و وحشت بسر می برد

وقتی که بچه آخرم ھنوز بدنيا نيامده بود، چندين بار از فروشگاه جنس برداشت و 

 حتی يکبار پليس به خانه ما آمد تا کارت ھويتش که .چند بار دستگير شد

شوھرم با اصرار از من خواست که کارت ھويت مرا . ھمراھش نبود از او بگيرد
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: وقتی پليس نگاه کرد با صدای بلند سرش داد کشيد و گفت. به پليس نشان دھم

دزدی را تو می کنی ، کارت ھويت زنت را نشان می دھی؟ و باlخره يک بار 

 ساله بود، او را به پنج، ششيک روز وقتی که بھنام . ز گذرش به زندان افتادني

ديدم بھنام چيزی را در . فروشگاه برده بودم تا برايش چيزی که می خواست بخرم

وقتی از او خواستم نشانم دھد، ديدم ريش . دستش گرفته و از من پنھان می کند

ولی اينکه مال : گفتم. گرفتهتراش که براق بود و او خوشش می آمد در دستش 

گفت من می خواھم با آن بازی کنم و تيغ . بزرگساlن است اسباب بازی که نيست

آن را زير لباسم مخفی می کنم تا تو به خانم پول ندھی، تعجب . را به تو می دھم

بابا اين : کرده بودم، از او سؤال کردم اين چيزھا را پيش کی ياد گرفته، گفت

  .طوری می کند

بارھا از او خواسته بودم که جلوی بچه ھا از اين کارھا نکند ولی حرفم را گوش 

  .بنابراين بچه ھا را نيز از ھمان کوچکی با دزدی آشنا می کرد. نمی کرد

حتی وقتی که جدا شده بوديم، پيمان يک بار از فروشگاه يک سوت پليس را در 

شبختانه توانستم بعد از جيبش گذاشته بود بدون اينکه من متوجه باشم که خو

  .جدايی اين رويه بچه ھا را در ذھنشان پاک کنم

با اينکه در خانه از تعادل روانی مناسبی برخوردار نبود ولی در بيرون پيش ھمه 

ًکس بدون کم وکاست، ماھرانه خودش را يک فردی کامY معمولی جا می زد و 

تنی نشان می داد و حتی رفتار و حالت چھره اش را بسيار خوب و دوست داش

  .فقط کسانی که با او دوست می شدند به اخYق او پی می بردند

وقتی که کارش به . ھميشه دوست داشت و دارد که به زور با افراد دوست شود

آنقدر اين کار . سYم و عليک رسيد بYفاصله رفت و آمد مفرط را شروع می کند

جالب اينکه دورشدن .  کندتا طرف خسته شده و ازش دوریرا تکرار می کند 

که تو خوب از آنھا پذيرايی : دوستانش رابه گردن من می انداخت و می گفت

با ھر که دوست می شد تمام دار و ندارش و لحظات زندگی خودش و . نکرده ای

زن و بچه اش را نثار آن دوست می کرد و بارھا ھم ضربه خورد مثل کارھای 
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ن رويه يعنی خوبی کردن ھای بی مورد و شکرهللا و زنش در رمادی، ولی اي

  .انتظار جواب گرفتن از آنھا را ترک نمی کرد

او در يک کشور اروپايی و دارای آزادی ھای lزم، رفتار بسيار عجيب و عقب 

دستم را به ھنگام . ھميشه مواظبم بود که يقه ام باز نباشد. افتاده ای با من داشت

می .  چون باعث نمايان شدن زير بغل می شدصحبت کردن زياد باl و پايين نکنم

با کسی حرف نزنم و . بايست لباسی نپوشم که لباس زير کمی نما داشته باشد

. نخندم و اگر با يک مردی می خنديدم جريان را مو به مو برايش توضيح دھم

نمی توانستم بطور مجزا و فردی با زنی دوست شوم و می بايست ھميشه دوست 

وقتی که به برادرم .  باشيم و او ھميشه اين امر را کنترل می کردخانوادگی داشته

ًو يا به خانواده ام تلفن می کردم حتما می بايست حضور داشته باشد و گرنه می 

بنابراين مجبور بودم به ھنگام تلفن کردن . گفت تو پشت سر من حرف می زنی

  .منتظر حضورش باشم

روی صورت بچه دومم يک غده . حتی در مسائل پزشکی دخالت بيجا می کرد

ھم صورتش را زشت جلوه می داد و ھم دردناک بود و ھم خطر . در آمده بود

ً اگر بعدا جراحی می شد اثر زخم بزرگی روی چھره اش .بزرگ شدن می رفت

ولی او مدام . ، بنابراين تصميم گرفته بودم که درجا جراحی شودشدنمايان می 

تا اينکه وقتی مصمم بودن مرا ديد پيش .  می شداشکالی ندارد و مانع: می گفت

دکتر برديم و ھنگاميکه ديد دکتر جراح ھم با من موافق است، بچه را جراحی 

  .جالب اينکه کليه مخارج آن را بيمه پرداخت می کرد. 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 . بودبرادرش ازدواج کرده 

ًھم شده بود ولی با اصرار از ما پول ازدواجش را که قبY قرض کرده بود، می 

او مرتب برای برادرھايش و . ما نيز پول زيادی برايش فرستاديم. خواست

ورد که چند م. خانواده اش از پول چندرغازی که دريافت می کرديم، می فرستاد

ًقبY به مقدار بسيار کمی به پدرم کمک کرده بودم، رسيد آن را نگه داشته بود، 
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وقتی که من گفتم ديگر حق نداری پول ما را به خانواده ات بدھی و گرنه به 

صليب می گويم، مرا تھديد کرد که آن چند رسيد را که از من دارد به صليب 

ن رسيد ھا را از او گرفتم و پاره اش سرخ نشان خواھد داد ومن ھم با مھارتی اي

  .کردم

روز به روز . اين آدم ھيچگونه تغييری نمی کرد. بچه ديگرم ـ پويان ـ بدنيا آمد

مرتب آبجو می خورد، حتی وقتی که چند بار برای . بدتر و خشن تر می شد

در يک مورد آن، من . جشنی رفته بوديم آنقدر مشروب خورد تا حالش بھم خورد

 طول اين جشن پيش يک پسر افغانی که دوست خانوادگی ما بود نشستم و در تمام

سه بچه را کنترل کردم و او در تمام اين مدت در توالت نشسته بود و نمی 

فردای آن روز کارش به بيمارستان کشيد و اين کار را . توانست خارج بشود

  .دوباره تکرار کرد

به . يان سال ، مدرسه ما را دعوت کردزمانی که بھنام دوم آمادگی بود به ھنگام پا

ھميشه گوشه ای می نشيند، با خودش . ما گفتند که بچه شما حالت طبيعی ندارد

حرف می زند و به تنھايی بازی می کند و وارد بازی و کارھای دستجمعی نمی 

ھرگز نقاشی نمی کند و رنگ آميزی بلد نيست، نمی تواند موضوعی را . شود

بنابراين ما می خواھيم که او به .  گوشه گير و منزوی استتوضيح دھد و بسيار

کYس اول ابتدايی نرود و يک سال ديگر دوم آمادگی را در مدرسه ديگر ادامه 

البته بعدھا که ديدم اينطور ( اين يکسال به آينده اش ھيچ آسيبی نمی رساند . دھد

   ).نبود ھمين يک سال تاثير بسزايی در سرنوشت و آينده اش گذاشت

بھتر است که او را ھفته ای يک بار پيش روانشناس مدرسه : ھمچنين گفتند

بفرستيد و يک بار نيز ھمراه با يک معلمی که بچه ھای اينجوری را به استخر 

وقتی اين حرفھا را . می برد ھمراه شود تا شايد در جمع باشد و چيزی ياد بگيرد

بب تمام اين بدبختيھای من و شنيدم مثل پتکی بود بر سرم و من می دانستم مس

چاره ای نبود با اينکه دچار شوک شده . بچه، رفتار وحشيانه شوھرم می باشد



 

162 

خود من ھم بخاطر اين ناراحتی . بودم ولی با اين حال چاره ای جز پذيرش نداشتم

  .ھا وضع خوبی نداشتم و دچار افسردگی و فراموشی شده بودم

  :انم خوب ومھربانی بود به من گفتدر سال بعد يک بار ، معلمش که يک خ

چرا وقتی که با بچه ات حتی با مھربانی صحبت می کنم او خودش را جمع و 

برای اينکه پدرش مرتب او را : جور می کند و از ترس عقب عقب می رود؟ گفتم

کتک می زند و سرش بی محابا فرياد می کشد بنابراين ھمين رفتار را در خانه 

ًاگر واقعا . ھيچکس حق ندارد با بچه اينگونه رفتار کند: فتگ. با پدرش نيز دارد

می بينی که رفتار خشن پدرش سيستماتيک است يا به صليب سرخ و يا به 

  .و من ھم گفتم سعی می کنم. روانشناس و يا به پليس مراجعه کن

 lواlمتأسفانه مسئول گروه روانشناس مدرسه خانم ميشل دو )Michele 

Delavallaz  ( ھر چه من اين . ه بھنام پيش آنھا می رفت زنی بود مرد دوستک

جريان را به او گفتم، او ھميشه طرف شوھرم را که مدام بر عليه بھنام حرف می 

پدر بايد : زد و با اطوار زنانه دلش را بدست آورده بود، می گرفت و می گفت

اده بودم که بچه معصومم را به آنھا د!. رئيس بودن خودش را به بچه نشان دھد

مرھمی روی زخمش باشند، با اينگونه طرفداری از پدرش، بر زخمش نمک می 

  .پاشيدند

وقتی که بھنام ھشت ساله و دوم ابتدايی بود، پيش وکيل مشورتی ايرانی در برن 

)Bern  ( رفتم و از او خواستم بيايد و کمی با شوھرم صحبت کند تا شايد دست از

  .داردًسر بچه ھا خصوصا بھنام بر

سوئيسی اش به خانه ما آمدند، شوھرم با ) معاون ( وقتی که وکيل ھمراه دستيار 

يک تعظيم جانانه و با خنده بسيار مصنوعی بطوری که آدم خيال می کرد که ده 

  .سال است با اين آقا آشنايی دارد، با آنھا دست داد و احوالپرسی کرد

گفتن و او را بوسيدن، بطوری که بعد پيش آنھا شروع کرد به بھنام پسرم، پسرم 

آقای وکيل ومعاونش که يک خانم سوئيسی بود . بچه با تعجب نگاھش می کرد
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گول ظاھر او را خوردند و فراموش کرده بودند که برای چه به اينجا آمده بودند، 

  .حرفھای شوھرم در آنھا تاثير گذاشت و بر من خرده می گرفتند

بلکه اين خودش ھم بچه را می زند و ھم سرش من بچه را نمی زنم : شوھرم گفت

فيلم ھای وحشتناک به بچه نشان می دھد و می گويد که در راه . داد می کشد

مدرسه ، اگر کسی خواست تو را سوار ماشينش کند، سوار نشو و فرياد کن و از 

بخاطر ھمين ما بحث . و بچه را با گفتن اين مسائل می ترساند. مردم کمک بخواه

ولی وقتی . ھر چه من گفتم او دروغ می گويد وکيل باورش نمی شد.  شودمان می

اگر من بچه را می زدم چرا تا حاl به کسی شکايت نکرده است؟ : که من گفتم

مگر او پدرش نيست و اين کار من نبايستی مورد اعتراض او باشد؟ ولی در 

و به ھمه گفتم عوض من به خود شما، به معلم مدرسه، به صليب، و به روانشناس 

. و شکايتش را کردم، تازه، مثل اينکه شما يادتان رفته برای چه به اينجا آمديد

اين خانم راست می : وکيل با شنيدن اين حرفھای من رو کرد به شوھرم و گفت

چون بچه به ھر دليلی حتی اگر تلويزيون را شکست . گويد شما نبايد بچه را بزنيد

ً تو او را بزنی و مخصوصا شکستگی داشته باشد يا خانه ات را به آتش کشيد،

حتی ھمسايه به پليس اطYع دھد، تو زندانی خواھی شد، چون می گويند تو چکار 

با گفتن اين حرف ھای وکيل، شوھرم . کردی که بچه دست به اين کارھا زده است

  . کمی از شانتاژبازيھايش کوتاه آمد و ساکت شد

رن رفته بودم، ھمين آقای وکيل از من مصرانه lِزم به ذکر است وقتی که به ب

البته چند سالی پس از جدايی، يکبار که برای . خواسته بود که از او طYق بگيرم

کار ضروری با آقای وکيل تماس تلفنی داشتم، از من بخاطر جانبداری از شوھرم 

  .در خانه ام عذرخواھی کرد

حاl اين وسائل ھر . ئل بودشوھرم يک رفتار بد ديگر داشت که پرت کردن وسا

ًمثY من نمی توانستم دمپايی روفرشی ام را در بياورم، . چه می خواست باشد

ًھميشه خم می شد دمپايی را برای بچه ھا پرت می کرد آنقدراين کار را مکررا 

 lتکرار کرد تا اينکه من از پوشيدن آن صرفنظر کردم و از عادت افتادم و تا حا
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چيزھای ديگری که مرتب پرت می کرد دستگاه . شی نمی پوشمنيز دمپايی روفر

حتی تلفن و وسائل سنگين مثل صندلی و . کنترل تلويزيون، ضبط و غيره بود

ُاسباب بازی بچه ھا را به ھر طرفی که می خواست ھل می داد و پرت می کرد 

متاسفانه ھر سه تا بچه اين عادت را پيدا کرده بودند و مرتب . و می شکست

سباب بازی به طرف ھمديگر پرت می کردند و سرشان ھميشه زخمی بود و من ا

نمی توانستم اين عادت را از چھار نفر بگيرم و ھيچ کنترلی به . بيچاره شده بودم

  .عنوان مادر بر روی بچه ھايم نداشتم، پاک روحيه ام را باخته بودم

 ھمشھری ام در عبداللھی ،) معصومه ( و حاl بود که به ياد حرف فاطمه  

تو را ذله خواھد کرد آنھا بربری ھستند، تو : سازمان ، می افتادم که می گفت

  ....حريفش نخواھی شد 

يک روز که آنچنان بھنام را زده بود صورت و گوشش کبود و سرش خونی شده 

در سازمان مجاھدين به من گفته بودند که تو از طايفه وحشی و بربری : بود، گفتم

من ھم به اين نتيجه رسيدم که آنھا راست می . اينکه راست گفته بودندھستی، مثل 

با گفتن اين حرفم او مثل ديوانه . تو بربری  و ھمچنين مريض احوال ھستی. گفتند

ولی . ھا عربده می کشيد، ولی من ديگر ھيچوقت اين حرف را تکرار نکردم

  :چھار سال بعد در دادگاه که چيزی برای گفتن نداشت گفت

نم به من احترام نمی گذارد، بمن می گويد بربری، يعنی به اجداد من توھين می ز

زنی : قاضی گفت. نه: آيا می خواھی طYقش بدھی؟ گفت : قاضی به او گفت. کند

  که به قول تو ، به تو و نژادت توھين ميکند چه به دردت می خورد؟

 بود، با اين وجود شوھرم با توجه به اينکه قاضی سه بار حرفش را تکرار کرده

خودش را به نفھمی زد يعنی اينکه من اين قسمت فرانسه را نمی فھمم و ھيچ 

  .جوابی به سؤال قاضی نمی داد

 )  Moix( مسئول صليب خانم مواکس . خYصه، جريان را به صليب سرخ گفتم

اگر شوھرت بچه ھا را کتک می زند و فحاشی می کند و وسائل خانه را : گفت

 اين ھمه ناراحتی و بی حرمتی به تو می کند، می خواھم بدانم چرا با می شکند و
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: گفت. آخر بچه ھا کوچک ھستند: گفتم. او زندگی می کنی؟ خوب، طYق بگير

  .خرجت را که ما می کشيم. مثل بقيه، بچه ھا را نگھدار

پس از چندی از خانم مواکس خواستم که وکيلی به من معرفی کند تا مسئله طYق 

  .يگيری کنمراپ

آيا تو چيزی برای دادگاه داری که ثابت کند که او بچه ھا را : خانم مواکس گفت

مشکل خواھد بود که قاضی حرفت را باور کند چون فکر : گفت. نه: می زند؟گفتم

 Laurant(وکيل من ھم آقای لوران اشميت . می کنند تو به او تھمت می زنی

Schmidt  ( ھم ھمين  حرف را زده بود.  

ولی وکيل گفته بود که چه برای دادگاه ثابت شود او بچه را می زند يا ثابت نشود 

  .بھرحال بچه ھا با مادر می باشند و او بايد خانه را ترک کند

شبی که مسئله تقاضای طYق را به دادگاه، به او گفتم، او تا ساعتھای زيادی از 

توجه نمی کرد تا اينکه شب گذشته، مانع خوابيدن بچه ھا شد و به تذکرات من 

وقتی که پليس آمد او سريع به دستشويی رفت و . مجبور شدم به پليس تلفن کردم

مخفی شد و بعد از مدتی از توالت بيرون آمد و گفت که ما بر سر وسائل خانه با 

بچه ھا را : پليس به او گفت. به پليس گفتم که او دروغ می گويد!. ھم مشکل داريم

ًبعدا برايشان مشکYت روحی بوجود خواھد آمد و تو ھم تا راحت بگذار چون 

ھنگام دادگاه و حکم قاضی آرام باش، ولی چون اين خانم تقاضای طYق کرده 

  .ًنھايتا تو اينجا را ترک خواھی کرد

  .روزی يک اتفاقی افتاد که مسئله دادگاه مرا آسانتر کرد

ً، تقريبا دوست شده بوديم، با يک خانواده ايرانی که در شھر زوريخ ساکن بودند

ولی مدتی بود که ديگر تمايلی برای رفت و آمد با ما را نداشتند ولی شوھرم طبق 

عادتش که به ھمه آويزان می شود، اصرار بر ادامه اين رفت و آمد را داشت و 

شوھرم مرتب يا آنھا را دعوت می کرد و يا می . به حرفھای من توجه نمی کرد

. يش آنھا برود ولی ھر بار آنھا با يک بھانه ای رد می کردندگفت که می خواھد پ

يک بار تلفنی با خانم . که راحتشان بگذار ولی ول کن نبود: ھر چه من می گفتم
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آن خانواده صحبت کردم که چند حرف معمولی و کمی سياسی و خانوادگی رد و 

  .بدل شد

ل مار زخمی به وقتی که شوھرم به خانه آمد برايش تعريف کردم ولی او مث

ھر چی او گفت می بايست تو عذرخواھی می : خودش می پيچيد و می گفت

حرف نادرست : گفتم. کردی، چون من می خواھم با آنھا رفت و آمدم را حفظ کنم

را آنھا می زنند، عذرخواھی اش را من بکنم؟ و در ضمن آنھا نمی خواھند با تو 

  .رفت و آمد کنند تو بيخود تYش می کنی

Yفاصله به منزل آنھا تلفن کرد و شروع کرد با آن خانم صحبت کردن و از ب

من . وقتی که کارش تمام شد شروع کرد به غر زدن. موضع پايين برخورد کردن

دراينموقع ھر سه تا بچه در وان حمام مشغول بازی بودند، خودم را . چيزی نگفتم

چنان غر می زد و چندين آبجو را پشت سرھم خورد و ھم. سرگرم آنھا کردم

بعد رفت آشپزخانه چند شيشه آبجو را به زمين . ھمچنان با سکوت من مواجه شد

بعد يک شيشه . ديد که من چيزی نمی گويم، ھمه را جمع کرد. زد و خورد کرد

آبجو ديگر را باز کرد وقتی که دم درب آشپزخانه بود و من در حال رفتن به 

شيشه آبجو را که پر بود به طرفم پرت کرد حمام برای رسيدگی به بچه ھا بودم، 

و صدای انفجار مھيبی بلند شد، من رفتم به حمام و درش را بستم و او آمد درب 

خواھی : را باز کرد و مرا به باد فحش ھای رکيک و ناموسی گرفت من فقط گفتم

  .ديد، شاھنامه آخرش خوش است

سالن، حتی سقف پاشيده شده آبجو به تمام . بعد بچه ھا را شستم و لباس پوشاندم

بود تمام چيزھايی مثل درھا و مبل و غيره را که می توانستم تميز کردم ، و ديدم 

صدای انفجار بخاطر مسئله ای بوده و آن اينکه شيشه آبجو به درب اتاق که بسته 

بود، خورده بود يعنی اين شيشه از باlی سرم رد شده بود و به درب اتاق اصابت 

چوبی بسيار محکم را سوراخ کرد، يعنی اگر به سرم می خورد آنرا کرد و درب 

 .می شکست و اگر به چشمم اصابت می کرد کور می شدم
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پيش خانم مواکس رفتم و . به صليب سرخ تلفن کردم و يک قرار مYقات گرفتم

گفته بوديد که دادگاه نياز به شاھد دارد از شما : جريان را توضيح دادم و گفتم

فردا می آيم ولی به : گفت. که بياييد درب را نگاه کنيد و شاھد من باشيدميخواھم 

سپس به وکيلم . آمد و نگاه کرد. شوھرت نگو که من به چه دليل به آنجا می آيم

  .گفتم و وکيلم از خانم مواکس سؤال کرد و تاييديه گرفت و به دادگاه گزارش داد

ل صليب سرخ اين استان، سعی می البته تا اينجا که خانم مواکس به عنوان مسئو

کرد طرف حق را بگيرد و از من و بچه ھا رفع تجاوز کند ولی بعد از جدايی 

شوھرم شروع کرده بود به کارکردن در بيرون و برای صليب سرخ اين امر 

خيلی مھم بود بنابراين بخاطر اينکه شوھرم را راضی نگه دارد که ھمچنان به 

 که شوھرم بر عليه من می گفت او قبول می کرد و کارکردن دلگرم باشد، ھر چه

تا اينکه حتی در برخورد با اداره حمايت از کودکان بر عليه من شھادت داد که 

  :البته وکيلم يک نامه اعتراضی نوشت و برای دادگاه فرستاد و به من گفت که

اداره حمايت از کودکان حرف فقط يک نفر را مورد بررسی قرار نمی دھد بلکه 

  .به مجموعه گفتار تمام افراد توجه دارد که بعد ھا ديدم وکيلم راست می گفت

در دادگاه شوھرم دروغ ھای زيادی را به ھم بافت و حتی کتابھايی که يک خانم 

موسيونر مسيحی برايم آورده بود و به زبان فارسی بود يا حتی کتاب انجيل را 

) فرقه ( چه ھا را وارد سکت نيز به دادگاه آورد و می خواست بگويد که من ب

مذھبی می خواھم بکنم که قاضی حرف خودش را دنبال می کرد و به او مجال 

  .اين کار را نداد

او خودش بچه ھا را می زند و . که زنم ھمه چيز را دروغ می گويد: شوھرم گفت

  .حتی فحاشی ھم می کند و اl آخر

به طرفش پرت کردی و آيا آن ھم دروغ است که شيشه آبجو را : قاضی گفت

شيشه از باlی سرش گذشت و به درب اتاق خورد و آن را شکست؟ در اينجا که 

ًاو تعجب کرده بود، چون اصY نمی دانست و حدس نمی زد که آن را به دادگاه 

گزارش کنم، غافلگير شد و بار ديگر خودش را به نفھمی زد و چيزی نمی گفت 
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بنابراين قاضی .  کرد ولی او جوابی ندادو قاضی چند بار اين حرف را تکرار

دو ھفته وقت داری برای خودت آپارتمان پيدا کنی و بچه ھا پيش : حکم کرد که

  .مادرشان در خانه ماندگار خواھند شد

به مدت يکسال با ھم ھيچ صحبتی نمی کرديم و فقط وقتی که برای تحويل گيری 

در . ادم يا در جايی می نوشتمبچه ھا می آمد در مورد مسائلشان يا توضيح می د

. اين يکسال ھر نوع آزار و شانتاژ بر عليه من می خواست و می توانست درآورد

گاھی اوقات به بچه ھا ياد می داد که به من دشنام بدھند ، گاھی نيز به آنھا ياد می 

ھمچنين به صليب سرخ و وکيلش مراجعه می کرد و . داد که حرفم را گوش ندھند

و . نم نمی تواند بچه ھا را نگه دارد، بچه ھا در خيابان ول ھستندز: می گفت

دليل اينکه می خواست بچه ھا . اصرار داشت که از بچه ھا خودش نگھداری کند

را بگيرد بخاطر اين بود که پيش دوستانش و خانواده اش خجالت می کشيد از 

نھا را از خانه چون در ايران ز. اينکه او مرد است و از خانه بيرون رفته است

بيرون می فرستند بخاطر ھمين تYش می کرد برای بعد از طYق گرفتن پيش بچه 

  .ھا بيايد و من از خانه بيرون بروم

  .بھرحال ، يک سال از اين ماجرا گذشت

در ھمين روزھا بود يک روز وقتی که با پسر کوچکم که آن موقع دوساله و نيمه 

آمد و شروع به نوازش پويان کرد و اين آشنايی بود بيرون رفته بودم، خانمی جلو 

 Michele( اين خانم که اسمش ميشل برازوl . منجر به دوستی بين ما شد

Brazzola ( است، از طرف مادر فرانسوی و از طرف پدر سوئيسی می باشد .

شوھرش قاضی است و يک پسر وکيل دارد و دو فرزند ديگر در جاھای ديگر 

  .مشغول کارھستند

ھمين ايام شوھرم از من خواست که برای دادگاه  نامه بنويسم که او حاضر به در 

  .البته من دليلش را نمی دانستم ولی برای من مھم نبود که بدانم. طYق دادن است
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دليلش را بعدھا فھميدم و اينکه برادرش تلفنی به او گفته بود زنت که طYق می 

 ساله بود، به عقدت در می بيسته خواھد، طYقش بده من خواھر زن خودم را ک

  .آورم

چند ماه ديگر، بعد از . از ميشل خواستم نامه ای از طرف من برای دادگاه بنويسد

  .يک جلسه ديگر دادگاه، باlخره طYق گرفتيم

در ھمين زمان ميشل بمن گفت که تو فرانسه را خوب بلد نيستی، روزھايی که 

ن، به تو مجانی زبان فرانسه را می بچه ھا پيش پدرشان می روند بيا پيش م

  .آموزم و من ھم قبول کردم

( ًدر اين بيابان برھوت خالی از عطوفت و نوعدوستی، مخصوصا در اين ايالت 

مردمانش سرد و کم جوش ھستند، داشتن يک دوست صميمی برای کمک ) استان 

  .و نصيحت کردن و آرامش دادن، مثل قطره آبی در شوره زار است

ی بود که نقش خودش را به عنوان يک دوست، بعضی اوقات ھمچون ميشل کس

دراينجا اگر کسی پيدا شود که آدم . مادر، و ھمفکر بخوبی بازی کرد  و می کند

را درک کند مثل اين است که جواھری بدست آدم رسيده باشد چون مردمان اينجا 

. وت می کنندزندگی تمام افراد پناھنده را با زندگی خودشان می سنجند و قضا

ًولی ميشل درکم می کند و مرا با مسائل پيچيده مردمانش و فرھنگش تقريبا 

  .توانست آشنا کند

روزی با يک دوست سوئيسی که يک خانم مسيونر مسيحی بود درمورد مسائل 

که شوھرش کارھای بدتر از شوھر : او گفت. طYق و غيره صحبت می کرديم

برای اينکه شوھرش او را تھديد . Yق بگيردمن می کرده ولی او نمی توانسته ط

اگر تھديد کردنش را به دادگاه می گفتی : گفتم. به کشتن بچه ھايش می کرده است

نه، برای اينکه دادگاه شاھد می خواھد که من : آيا می توانستی کاری کنی؟ گفت 

  .نمی توانستم ثابت کنم

د ديگر نمی کنند بلکه در خانه با توجه به اينکه اينگونه افراد تھديد را پيش افرا

دور از چشم ديگران می کنند و اينکه چگونه دادگاه در اينگونه موارد کاری نمی 
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کند، اين مسائل را سالھا بعد در برخورد با دادگاه و قضاوت اينجا فھميدم و اينکه 

افکار مرد ساlری آنھا اجازه نمی دھد که در مورد مردھا چنين سؤظنی بکنند و 

  .نه کارھا را پی گيری نماينداينگو

: دوستم ميشل که در سنين باl توانسته بود از شوھر قاضی خودش جدا شود، گفتم

شوھرم خودش قاضی بود و دارای : تو چرا از ھمان اول جدا نشدی؟ گفت

از . ، مرا تھديد می کرد که اگر جدا شوم بچه ھا را از من خواھد گرفت!قدرت

ری بچه ھا را نداشت، و خودش نيز قاضی بود و آنجاييکه او صYحيت نگھدا

قضات به حرف او توجه بيشتر داشتند نه به حرف من، خود بخود من بازنده می 

  .بنابراين صبر کردم تا وقتی که بچه ھا بزرگ شدند آنوقت از او جدا شدم. شدم

شرايط زندگی تبعيض آميز نيز برای زنان در اين گوشه دنيا ھمچون شرايط 

  !.بر زندگی زنان در کشورھای جھان سوم ديدنی بنظر می رسداسفناک 

پس از چندی شوھرم شروع کرد به من تلفن کردن و روی خوش نشان دادن، در 

ضمن او با يک آقای مسن ايرانی نيز دوست بود که حالت مريد و مرادی را 

و کم کم شروع کرد دوباره  در زندگی من رخنه کردن و آرام آرام . داشت و دارد

من ھم با خودم گفتم حاl که او جنگيدن را کنار گذاشته . پله پله به طرف من آمد

من چرا ادامه دھم؟ بچه ھا در اين وسط وقتی ديدند که بين ما آشتی شده بسيار 

خوشحال شدند و حتی بھنام چندين بار از من خواست که پدرش را دوباره به خانه 

شود، درست است که او بابای شماست بياورم ولی من ھر چه می گفتم که نمی 

   ساله ام چه می توانست بفھمد؟ده ، يازدهولی ما از ھم جدا شديم بچه 

يک روز شوھرم به من گفت که می خواھد ازدواج کند و آن يک دختر جوان بنام 

از نظر : من گفتم. سليمه است که از بستگانش می باشد و در ايران اقامت دارد

ولی دختر جوان شوھر . ، ما از ھم جدا شديم، مبارکت باشدمن ھيچ اشکالی ندارد

جوان می خواھد و به نظر من او مناسب تو نيست، بھتر است با ھمسن و سال 

( بھر حال او ازدواج کرد و وقتی که زنش با برادرش . خودت ازدواج کنی

ت از مشھد به ترکيه رسيد، پليس ترکيه او را که ويزا نداش) شوھر خواھر سليمه 
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در سوئيس يک . دستگير و زندانی کرد و دامادش را که ويزا داشت آزاد گذاشت

نفر قاچاقچی که يک کرد ايرانی بود و در ھمين شھر سکونت دارد، پولھای 

  .شوھرم را باl کشيده بود و برای آوردن زنش ھيچ کاری نمی کرد

از من پول وکيل يک روز شوھرم، البته بايد بگويم شوھر سابقم، به خانه ام آمد و 

برای : گفتم. برای آزادی زنش از زندان را به عنوان قرض درخواست کرد

می خواھم با . نگھداری بچه ھا بدون ماشين کYفه شدم و ناراحتی جسمی نيز دارم

البته بعد از طYق، چون قبل از آن پولی نداشتم ( مقدار پوليکه پس انداز کرده ام 

 چيزی که تا حاl به دlيل مختلف فرصت آن را .، گواھينامه رانندگی بگيرم)

: گفتم. قول می دھم به محض اينکه زنم اينجا بيايد به تو پس بدھم: گفت. نکرده ام

ولی برای . من اين پول را دادم و زنش آزاد شد. بشرطی که سندی را امضا کنی

م می خواھ: گفت. خرجی و تمديد ويزا پول lزم داشت که ھيچی در بساطش نبود

يک قطعه عکس . می خواھم با پاسپورت تو ويزا بگيرم. او را به سوئيس بياورم

و پاسپورت ترا به من بده و به سفارت ترکيه در ژنو بروم و وقتی که ويزا گرفتم 

. به تنھايی بدون تو به ترکيه می روم و با ويزای تو او را به سوئيس می آورم

اگر متوجه : گفت. رقانونی دخالت ندهًخواھشا مرا در اينگونه کارھای غي: گفتم

بھرحال يک قطعه عکسم به ! شدند می گويم پاسپورت زنم را در خانه اش دزديدم

: ولی سفارت ترکيه به او مشکوک شد و گفت. اضافه پاسپورتم را به او دادم

بعد وقتی . ھمسر سابقت را به اينجا بياور تا ببينيم دليل رفتن او به ترکيه چيست

 به ھيچ وجه من زندگيم را :ًنه ام آمد و جريان را گفت، نھايتا به او  گفتمکه به خا

ًبخاطر آوردن زنت به خطر نمی اندازم که بعدا وضعيت بچه ھا در نبودن من بھم 

  .بخورد و من در کارھای قاچاق انسان شرکت نخواھم کرد

انست برای بعد از آن زنش حدود پانزده ماه در آنجا ماندگار شد و او دو بار تو

کارھای قانونی اش به ترکيه برود و در اين پانزده ماه مرتب از من پول قرض 

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 منھم برايش فرستادم! ندارم
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نداشت و از من زمانی که قرار بود زنش بليط ھواپيما به سوئيس را بگيرد، پول 

گرفت و در اين مدت من تمام پس اندازم را دربست به او داده بودم و برای 

  .ًيادگيری رانندگی که قبY ثبت نام کرده بودم، چيزی در بساط نداشتم

البته قبل از آمدن به سوئيس، در ترکيه با زنش اختYف پيدا کرده بود و قصد 

خواست او را وارد خانه اش کند حتی در سوئيس نمی !. طYق دادنش را داشت

وارد کاخ خيالی خود ! که با وساطت دوست ايرانی اش، باlخره خانم پرنسس

بيست روز بعدش زنش خودش را می . ًالبته من اين جريانات را بعدا فھميدم. شد

خواست از بالکن طبقه پنجم به پايين پرت کند که شوھرش مانع شد که ھر سه تا 

ر بودند و ھمچنين از خانه قھر کرد و پيش يک دوست بچه من در آنجا حاض

افغانی رفت، بعد دوباره آشتی اش دادند و يک بار نيز خودش را از ماشين 

شوھرش که در حال حرکت بود، به بيرون پرت کرد و زخمی شد و چند روز در 

  .بيمارستان بستری گرديد

 ام که چون زنم به جالب اينکه شوھرش به من تلفن کرد و گفت که به پليس گفته

ھمسر 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 

گفتم من که از جريان بی اطYع ھستم چرا پايم  را به اين ماجرا کشيدی و گفتم 

  .و به مو شرح خواھم دادکه به پليس ماجرای زندگی شما را م

در اين حال و احوال، زنش مرتب مرا به باد فحش و ناسزا می گرفت و فکر می 

کرد اگر بدينوسيله بين من و شوھرش کدورت بوجود بيايد می تواند کم کم مانع 

  .ورود بچه ھا به خانه شان بشود

م را کردم وقتی که من ديدم تمام خوبی ھای من بی پاداش مانده، درخواست طلبھاي

  !تو در اين مملکت نمی توانی حتی يک فرانکش را بگيری: ولی شوھرم گفت

باlخره صليب . به وکيل و صليب سرخ و اداره حمايت از کودکان، مراجعه کردم

تو مجبور ھستی قرضش را بپردازی چون او : سرخ با او حرف زد و گفت که 

ًل صليب سرخ  شديدا به من البته در اين مورد وکيلم و مسئو. از تو سند دارد
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اعتراض کردند که چرا تمام پس اندازم را صرف رفع و رجوع مشکYت او 

  .کرده ام

بعدھا فھميدم تمام خوشرفتاريھای گذشته اش با من با ھمکاری و ھمفکری  دوست 

ايرانی اش، برای گرفتن پس اندازم جھت آوردن زنش به سوئيس، طراحی شده 

واست بعد از رسيدن به ھدفش مقدار پولی که برای کار بود و از اين طريق می خ

  .مھمی پس انداز کرده بودم، باl بکشد

ولی چون ديد که تمام نقشه ھايش، نقش برآب شده، به ھنگام مYقات، بچه ھا را 

  .ًخصوصا بھنام را مورد ضرب و شتم و آزار قرار می داد

ود با عصبانيت و بدون يک روز شوھرم که بچه ھا را برای تحويل دھی آورده ب

اجازه وارد آپارتمانم شد و بھنام 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

ًزنش ھم دم درب حضور داشت و اصوl وقتی که مجبور شد .  حرمتی قرار داد

ميشه زنش را برای خراب کردن روحيه قرضش را بپردازد، عصبانی شد و ھ

  .من ھمراه خودش به ساختمان ما می آورد

وقتی که دليل عصبانيت او را از بچه ھا جويا شدم گفتند بخاطر يک اسباب بازی 

کوچک و بی ارزش بوده که فکر می کرده که بھنام آن را شکسته است، 

. الم بوده استدرصورتيکه اسباب بازی در دست پسر کوچکم پويان بوده، و س

  .من ھم به پليس مراجعه کرده و به دادگاه شکايت کردم

طی گزارشی که پليس از من و بھنام تھيه کرد جريان را توضيح داديم و بھنام در 

آن گزارش به پليس گفته بود که پدرش ھميشه بدون ھيچ دليلی عصبانی می شود 

قصد : ھمچنين گفتو سرش داد می کشد و در ھر ديدار او را کتک می زند و 

شکستن اسباب بازی برادر کوچکترش را نداشته بلکه می خواسته با او شوخی و 

  .بازی کند
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شوھرم را  ) Yevs Cotaghaud" ( ُايو کتنيو" قاضی جزائی دادگاه آقای 

بخاطر تجاوز به حريم خانه، کتک زدن بچه و فحاشی، به زندان و جريمه محکوم 

  .کرد

ًادگاھی در کار نبوده بلکه قاضی غيابا بر اثر گزارش پليس البته بايد بگويم که د

  . اين حکم را صادر کرد

بنظر من يکی از اشکاlت در قوانين قضايی اينجا است که بدون حضور متھم و 

بدون گوش کردن به سخنان شھود، فقط با توجه به گزارش پليس حکم صادر می 

  .جود نداردو ھمچنين در دادگاه اينجا ھئيت منصفه و. کنند

" بخش " کار به دادگاه . براساس اين موضوع شوھرم به اين حکم اعتراض کرد

  ) . Yevs Tabin( رسيد به سرپرستی قاضی ايو تابن 

قبل از جلسه دادگاه بخش ، يک جلسه ديگر، با قاضی کتنيو داشتيم که در آن 

ک زدن جلسه شوھرم ھمه چيزھايی که پيش پليس انکار کرده بود، از جمله کت

  .بچه، را اقرار کرده بود

: حضور داشت، شوھرم گفت )  Tabin( در جلسه دادگاه بخش که قاضی تابن 

بچه را زدم بخاطر اينکه به زن فعلی ام فحش داده بود و به من نيز حرف ھای 

!. به من گفت خفه شو! ناجور زده وقتی که در خانه مادرش با اوصحبت کردم

به آپارتمان زن سابقم می ! ينکه طبق عادت ھر ھفتهوارد خانه اش شدم بخاطر ا

  . رفتم و به آنھا فحش ندادم

من به قاضی گفتم که در رابطه با بچه او دروغ می گويد گزارش پليس را اگر 

اينکه . توجه کنيد می بينيد که پسرم می گويد در ھر مYقات او را کتک می زند

ر موقع که برای تنظيم وسائل طبق عادت وارد خانه ام شده درست نيست چون ھ

اينکه می گويد فحش نداده، کلماتی .  بچه ھا می آمد به او اجازه ورود می دادم

در ضمن اسباب . رکيک به زبان فارسی گفته که من ترجمه فرانسوی آن را نيافتم

بازی بچه کوچکم را که بھانه قرار داده و گفته که پسرم آن را شکسته دروغ می 

  .ازی سالم استگويد، اسباب ب



 

175 

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 

کرده است و ھمچنين من از دليل کتک زدن بچه و فحاشی او نسبت به ما بی 

  .د حرفھای شوھرم و وکيلش صحبت کردوکيلم نيز برای ر. اطYع بودم

خYصه، در حکمی که غيابی صادر شد، قاضی ايوتابن مرا متھم کرد که اين 

خانم بدليل اينکه از شوھر سابقش ناراحت و طلبکار است اين دعوا را راه 

پسرش نيز بچه ای مھاجم، محرک و فحاش نسبت به پدر و زن . انداخته است

بنابراين پدر حق دارد . ازی برادرش را شکسته استفعلی اش می باشد و اسباب ب

در مورد  اينکه وارد آپارتمان زن سابقش شده، اين تجاوز به . که بچه را تنبيه کند

  .حريم خانه محسوب نمی شود و چون ھميشه طبق عادت وارد آن می شده است

جناب آقای قاضی بدون در نظر گرفتن گزارش پليس و صحبت ھای بھنام و 

ف شوھرم در دادگاه قبلی، حرفھای او و وکيلش را طوطی وار و مغرضانه اعترا

  :بنابراين شوھرم را تبرئه کرد و گفت که. تکرار کرده است

می يعنی قربانی  ( Victime )  در اين ماجرا آقای فYنی يعنی شوھرم ، ويکتيم

حروم آنطور که وکيلم می گفت قاضی تابن از داشتن بچه م. باشد و بی گناه است

بنابراين به سادگی دليل اين ھمه غيض و غرض نسبت به يک بچه سيزده . است

ساله را بدون در نظر گرفتن صحبت ھايش می شود درک کرد و فھميد که آقای 

  .قاضی تابن تا چه اندازه از عقده نداشتن بچه رنج می برد

فتم اين تلفن کردم و گ )  Laurent Schmidt( من به وکيلم آقای لوران اشميت 

در ضمن . آره: چه قضاوتی است که اين آدم کرده است؟ آيا او مريض است؟ گفت

ما می توانيم اين پرونده را به . اين قضاوت قاضی تابن نا عادlنه می باشد: گفت

  .دادگاه استان ارجاع بدھيم

ًدر اين شرايط که من شديدا مريض بودم و به فيزيوتراپی می رفتم، در ضمن می 

ه رتق و فتق امور سه تا بچه نيز برسم، شوھرم به زنش پر و بال می داد بايست ب
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از طرفی ديگر، دست شوھرم با تبرئه شدنش برای کتک . که ھميشه مزاحمم شود

  .زدن بچه و فحاشی باز شده بود

يک روز وقتی برای کاری دم درب خانه ما آمده بود و طبق معمول زنش را نيز 

ته زنش با وجود اينکه تقاضای چندين بار طYق کردن، با خودش آورده بود که الب

حامله ھم شده بود و به خيال اينکه او حامله است اگر به من حمله کند من نمی 

ًتوانم پاسخش را بدھم، در حضور بچه ام دم درب ساختمان ما، به من که شديدا 

  .مريض بودم حمله کرد و من ھم تا آنجا که توانستم جوابش را دادم

عليه او نيز شکايت کردم و طبق معمول يک حکم غيابی آبکی ديگری نيز از بر 

ُطرف قاضی دادگاه جزايی آقای ايو کتنيو  ِ )Yevs Cotaghaud  ( صادر شد به 

اين مضمون که چون برای دادگاه معلوم نيست که چه کسی شروع کننده دعوا می 

 زد و خورد صورت فحاشی و! باشد بنابراين بين دو تا زن بر سر ھيچ و پوچ

  .گرفته بنابراين ھر دو مساوی ھستند 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. کردم و با قاضی کنتيو صحبت کردم

؟ اول اينکه اين ، آن برای دادگاه مشخص نيست که کی شروع کننده دعوا است

دوم . خانم است که به خانه من آمده نه اينکه من به خانه اش برای دعوا رفته باشم

اينکه در اين پرونده خودش اعتراف کرده که شروع کننده دعوا است و شوھرش 

به عنوان شاھد نيز گفته که اولين بار زن فعلی اش شروع کرده، من ھم ھمين را 

م ھمين را می گويد، آيا می توانيد دليل موضع گيری اين گفتم و گزارش پليس ھ

  چنينی خودتان را برايم توضيح دھيد؟

معذرت ! شما راست می گوييد، من اشتباه کردم: آقای قاضی با کمی مطالعه گفت

معذرت خواھی شما به چه دردم می خورد وقتی که پرونده ام : گفتم. می خواھم

  را خراب کرديد؟

باره يک جلسه ديگر راه بيندازيد و حکم جديد صادر کنيد که آيا می توانيد دو

شما بايد به . من نمی توانم چنين کاری کنم: اشتباه شما را برطرف کند؟ گفت
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به دادگاه بخش مراجعه کنم که قاضی تابن، : گفتم. دادگاه بخش مراجعه کنيد

و ضد زن ا. ًقاضی اش باشد؟من قبY قضاوت او را در مورد پرونده شوھرم ديدم

بنابراين من ديگر نه به قضات ، نه به قضاوت و نه به قوانين . و ضد بچه است

بنابراين ھمين جا اين قضيه را مسکوت گذاشته و ازش . اين ايالت اعتماد ندارم

  .می گذرم و ادامه نخواھم داد

و نامه ای . قاضی چندين بار درخواستش را تکرار کرد و ھر بار من رد کردم

م نوشتم که با توجه به اعتراض به حکم دادگاه جزايی، اعYم ترک برای وکيل

  .دعوا می کنم

( در ھمين شرايط که کارم ھنوز با شوھرم تمام نشده بود و کار ما به دادگاه ايالت 

کشيده شده بود، و من مريضی ای که در سازمان دچارش شده بودم ) استان 

جديدی پيش آمد و آن اينکه صليب ھمچنان شديدتر با خودم حمل می کردم، مسئله 

  .سرخ از طرف سرويس سوسيال از من خواست که دنبال کار کردن بروم

ھر چه من گفتم که شما بد موقعی از من درخواست کارکردن می کنيد، گوششان 

بدھکار نبود، و از طرفی چون برای رانندگی ثبت نام کرده بودم و نمی توانستم 

صليب سرخ از . ول زيادی برای اين کار بپردازمآن را متوقف کنم می بايست پ

 Luis( من از دکتر متخصص لوئی متوزو . من خواست که گواھی دکتر ببرم

Matoso  ( درخواست گواھی کردم و دکتر نوشت که:  

  .بيماری مفصلی اين خانم مرتب و تکراری می باشد و تحت درمان من می باشد

موافقت نکرد و ) Hugo Heritier( مسئول سرويس سوسيال ھوگو ھريتيه 

گواھی  ) Rey( دکتر . خواست که از دکتر خانوادگی گواھی پزشکی ببرم

  :بطور خYصه نوشت که . پزشکی داد

 .اين خانم به دليل ناراحتی مھم دست نمی تواند کار کند
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 REYگواھی پزشکی دکتر 
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 مطب دکتر از با گرفتن اين گواھی پزشکی باز ھم موافقت نکردند و ھمچنين به

و از من خواستند که از يک دکتر . طرف صليب تلفن کرده و مزاحمش شدند

 .Dr( از خانم دکتر فرانسواز پردن . گواھی پزشکی تھيه کنم! متخصص ديگر

Francoise Pardon  (  صه نوشته اوYيک گواھی ديگر دريافت کردم که خ

ن چون از يک شوھر که اين خانم ناراحتی مفصلی دارد و ھمچني: چنين است

زورگو و متجاوز طYق گرفته و به لحاظ روحی جراحت برداشته است و چون 

در خانه برای بچه ھا صد در صد کار می کند که برای نگھداری آنھا دچار 

مشکل است، با اين وضعيت مريضی و روحی و نگھداری بچه ھا و کارخانه 

  .نمی تواند بيرون ھم کار کند

سوسيال مشکل تراشی کرد و گفت اين ھا چيزی را ثابت ولی باز ھم سرويس 

اين در حالی بود . و برای ما ثابت نمی شود که تو واقعا مريض ھستی!! نمی کند

که من گواھی و گزارش پزشکان و عکس ھای راديولوژی بيماری ھايم را با 

  .خود داشتم

 ....گواھی 
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بخواھم 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 کندسیاين خانم می تواند : ترسد، باlخره نوشت که 

مسئول سرويس سوسيال، ھوگو ھريتيه، در غياب و بدون آگاھی من به دکتر 

Reyگواھی پزشکی ديگری غير از اين   تلفن کرد و او را مجبور کرد که يک 

  .بنويسد و او اين کار را ھم کرد

وقتی که من متوجه شدم، تلفنی با مسئول سرويس سوسيال صحبت کردم و گفتم 

در اين . شما حق نداريد چنين شانتاژی را بر عليه من با دکتر من بکار ببريد

ستيد و آقا شما مريض ھ: مورد خيلی صحبت کرديم و من با عصبانيت گفتم

  .دوست داريد مردم آزاری کنيد

 رفتم و به او اعتراض کردم و او را به ھمدستی با سرويس Reyپيش دکتر 

سوسيال بر عليه بيمارش يادآوری کردم و وقتی که ديدم می خواھد به طرفداری 

از سرويس سوسيال صحبت کند و مثل بقيه سوئيسی ھا حسادتش را نسبت به 

 او اجازه تمام کردن حرفش را ندادم و وسط حرفش بلند خارجی ھا نشان بدھد، به

  .شدم و مطبش را ترک کردم و ديگر ھم پيشش نرفتم

با خواندن اين مسائل شايدکسی بگويد که اين يک جريان معمولی است که ممکن 

صدای . نيست! ولی بايد بدانيم که سوئيس مثل ھر جا. است در ھر جا اتفاق بيفتد

اين گونه .  آزاد بودن آن گوش فلک را کر کرده استطبل دمکراتيک بودن و

برخوردھا نشان دھنده وجود يک سيتم پيچيده و مافيايی مدرن و قانونی می باشد 

آنقدر . که حتی سرويس سوسيال می تواند دکترھا را بترساند و به خدمت بگيرد

مسئول سرويس سوسيال به دکترھای مختلف من که گواھی پزشکی داده بودند 

ار آورده بودکه بعد از آن ھر موقع من برای گرفتن گواھی پزشکی مراجعه فش

  .می کردم آنھا وحشت کرده و نمی دادند

در اين مدت سرويس سوسيال مقداری از حقوقم را قطع کرده بود و مرا با ھمه 

  .مشکYت زندگی در مضيقه مالی قرار داده بود
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ن قسمتی که با من کار می کرد مسئول آ . IPTمن به اداره کاريابی رفتم بنام 

ِخانمی بود به نام موريل اوکو  ِ( Murielle Evequaz )  ِخانم اوکو مرتب با ِ

بعد از شش ماه .  نشست می گذاشت و من اعتراض می کردم صليب و سوسيال

که نتوانست برايم کاری پيدا کند يا بدستور سرويس سوسيال  و با دسيسه مسئول 

و با ترتيب دادن بھانه ھای مختلفی، ) Hugo Heritier( آن ھوگو ھريتيه 

  .ھمکاری خود را با من قطع کرد

به اين جھت می گويم دسيسه مسئول سرويس سوسيال بخاطر اينکه سوسيال می 

و به ) تمام روز ( خواست مرا به کاری وادار کند که به لحاظ کاری صد در صد 

نمام می شد در صورتی که لحاظ حقوق پنجاه در صد می شد که به نفع سوسيال 

اگر من خودم کاری پيدا می کردم  طبق گواھی پزشک سی در صد می شد که 

بنابراين حتی وقتی که قرار بود من جايی کار . سوسيال نفع زيادی از آن نمی برد

کنم و مسئول آن موافقت کرده بود ولی نفر صليب به دستور سوسيال با نفر 

پيگيری کردم مسئول آن قسمت به من گفت که مسئول آن صحبت کرد و وقتی که 

در صورتی که فقط دو روز قبل به من گفته بود که ! ديگر جای خالی وجود ندارد

  .می توانی بيايی اشکال ندارد

وقتی که صليب مانع کار کردنم شد دوباره حقوقم را، البته بايد بگويم حتی حقوقی 

.  می شد، را نيز کم کردندکه از طرف کارفرمای پدر بچه ھا برايشان واريز

وقتی که من اعتراض کردم و گفتم چرا حقوق بچه ھا را کم می کنيد؟ گفتند قانون 

  .چنين چيزی را حکم می کند

ھم اکنون که اين سطور را می نويسم به اين نتيجه رسيدم و به صليب سرخ نيز  

، نه گواھی از اين به بعد نه اسم دکترھايم را به شما می گويم: اعYم کردم که

باlخره مردم . پزشکی می گيرم، و نه کار می کنم، ھر چه دلتان می خواھد بکنيد

  .آزاری ھم حدی دارد و تحمل انسان نيز نامحدود نيست
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در ھمين زمانھا بود که در سايت ھای مجاھدين در اينترنت می خواندم که به من 

تو به وزارت می گفتند، مگر زندگی کردن در اروپا چقدر خرج دارد که 

  ؟!روی آوردیجمھوری اسYمی اطYعات رژيم 

از آنجايی که خود مجاھدين خلق ھر وقت به لحاظ اقتصادی به مشکل بر می 

خورند به مزدوری به بيگانه روی می آورند،  مثل مزدوری برای صدام حسين و 

 گرفتن ميلياردھا دlر پول نقد و اسلحه، برای پيش بردن اھداف صدام حسين بر

عليه کشور ايران ، يا ھم اکنون که صدام سرنگون شده و آنھا خلع سYح شدند و 

در کمپ اشرف در عراق زندانی آمريکاييھا ھستند، ديگر بار به آمريکا برای 

خوش رقصی و کاسه ليسی روی آوردند، فکر می کنند که ھمه مردم مثل 

".  کيش خود پنداردکافر ھمه را به" بقول ضرب المثل خودمان، . خودشان ھستند

در تمام اين گرفتاری ھای زندگی فردی ام که مسبب اصلی آن شوھرم بود تنھا 

کسی که مرا به لحاظ روحی و چه به لحاظ نوشتن نامه ھا، حتی نامه ھای چند 

صفحه ای و راھنمايی ھای lزم برای شناخت بيشتر مردم و فرھنگشان، کمکم 

ھا کسی بود وقتی که گرفتاريھايم را به او می او تن. می کرد ھمانا خانم ميشل بود

در نمی آورد و به فکر چاره می افتاد ) ضد خارجی بودن ( گفتم، راسيست بازی 

و از ھمه مھمتر مرا درک می کرد و به من حق می داد و از برخورد مقامات 

  .قضايی و سوسيال و صليب احساس شرم و ناراحتی می کرد

جامعه اينجا نيست که رفتار زيگزاگی و ناراحت کننده البته فقط ھمين دو بخش از 

مثل بخش . ای دارند، بلکه جاھای ديگری ديدم که بی شباھت به اين ادارات نيست

 .بيمارستان و ھمچنين قوانين مربوط به مدارس" اورژانس " 

يک روز که بھنام و پسر کوچکترم، پويان، بسيار مريض بودند و تب داشتند تا 

 بعد از نيمه شب حالت اسھال و چھارشب گذشته تا حتی ساعت ساعت ھا از 

استفراغ داشتند، من به خانه ھمسايه ام رفتم و او را از خواب بيدار کرده و از او 

خواستم که بچه وسطی ام را نگھدارد تا من اين دو تا را که ديگر رمقی برايشان 

  .انتقال دھمنمانده بود و فقط آب زرد باl می آوردند به بيمارستان 
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به بخش آمبوlنس تلفن کردم و آنھا بچه ھا را به بيمارستان قسمت اورژانس 

من ھر کی را صدا می کردم بی . ھر چه منتظر شديم کسی نمی آمد. انتقال دادند

شما ھا برای چه اينجا : تا اينکه صدايم را کمی بلند کردم و گفتم. اعتنا رد می شد

بايد سرم : گفتم. استفراغ می کنند، چيزی نيستبچه ھای تو : ھستيد؟ يکی گفت

يک زن بی خيالی به نظر . ًبعد يک زنی آمد که ظاھرا دکتر بود. وصل شود

. اين اپيدمی است: ميرسيد، بدون اينکه بچه ھا را مورد معاينه قرار دھد، گفت

من نمی فھميدم مريضی ای که اپيدمی باشد چگونه ممکن است !. اشکالی ندارد

مگر نمی بينی رنگشان زرد شده و نفس شان : با اصرار گفتم. داشته باشداشکال ن

ًو ھمچنين سؤال کردم که خانم اصY شما دکتر . به شماره افتاده است، کاری بکنيد

ھستيد؟ با گفتن اين حرف من که عصبانی بنظر می رسيد رفت دو شياف آورد و 

نان من شوکه شده بودم آنچ!. برای بچه ھايت مصرف کن: به دست من داد و گفت

که نمی دانستم چه بگويم، بھت زده نگاھشان می کردم و شياف را برای بچه ھا 

به آنھا کمی آب و : استفراغ می کنند چکار بايد بکنم؟ گفت: گفتم. مصرف کردم

گفتم اينکار کمی آرام می کند ولی استفراغ آنھا که قطع نمی شود و . بده! نوشابه

. فردا برو از داروخانه بگير:  ضد استفراغ نوشت و گفتبا اصرار من يک نسخه

  !.ھمين

ھر موقع که گذرم چه برای خودم و چه برای بچه ھايم به قسمت اورژانس 

بيمارستان افتاد، ديدم که پرستارھا و افراد آنجا ھمچنان عYف و بيکار می گردند 

تظار می در صورتی که مريض ھا تا ساعت ھا در اتاق ان. و کاری نمی کنند

چيزی که خيلی جالب است و باعث تعجب ما شرقی ھا می شود ساکت . نشينند

بودن مردم و تحمل ساعت ھا ناراحتی و نگفتن حتی يک کلمه بر عليه اين 

ھمه . مسائل، يعنی عدم رسيدگی به موقع به مريض در بخش اورژانس می باشد

ھم يکی بيايد شلوغ کند به طريقی می خواھند نشان دھند که متمدن ھستند، و اگر 

ولی من که از ھفت . و اعتراض نمايد او را تھديد به تلفن کردن به پليس می کنند
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خان زندگی گذشتم، ھر موقع در اينگونه موارد قرار گرفتم، از اين تھديدھا 

  .نترسيدم بلکه با اصرار مشکلم را حل کردم

م، اين دختر که ی بودر بيست ساله سوئيسی ھم اتاقدر بيمارستان من با يک دخت

پس از روزھا . 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 ! دريافت دستگاه آن دختر را به اتاق عمل منتقل کرده، او را بدون بيھوشی

ردند که وسط کارشان دستگاه خراب شد و آن دستگاه ليزر، شروع به عمل ک

و وقتی . دختر بيچاره می گفت که از شدت درد زياد به خودش می پيچيده است

که دکتر برای بررسی به اتاقمان سرکشی می کرد، آن دختر با حالت گريان و 

آقای دکتر شما کار درستی نکرديد، شما مرا شکنجه : اشک ريزان به دکتر گفت

  !.متاسفم: با حالت خونسردی فقط می گفتدکتر . کرديد

در يک جامعه متمدن، آن ھم کشوری که به ثروتمند بودن و آزاد بودن شھرت 

جھانی دارد، نداشتن دستگاه ليزر در بيمارستان و قناعت داروی بی ھوشی و 

  .شکنجه مريض، جای بسی شرمساری دارد

که شوھرم با دريافت تبرئه و اما برگرديم به جريان دادگاه، برای اينکه می ديدم 

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 اظھارات بھنام 

پيش پليس، فقط يکبار يا يک سيلی نزده بوده بلکه بطور مداوم صورت می گيرد 

ھرم دريافت که می تواند به اذيت و آزارش ادامه دھد، و ولی با وجود اين شو

  .شروع به اذيت کردن حتی بچه ھای ديگرم کرد

اگر برای مYقات نمی فرستادم، که . من ديگر نمی دانستم به چه کسی مراجعه کنم

ًقانونا حق مYقات برای او وجود داشت و اگر می فرستادم قاضی تابن دستش را 

  .باز گذاشته بود

 مراجعه ( Chambre Pupillaire )" اداره امور کودکان " براين من به يک بنا

کردم و از دوستم ميشل خواستم که يک نامه از کليه مشکYت من بنويسد، و اين 
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و از اين اداره درخواست شروع حمايت مجدد از بچه !  شدA4نامه ھشت صفحه 

اداره " ور کودکان به اداره ام.  قطع کرده بودند، کردم2002ھا را که در سال 

  بدون اشاره به نامه و Office des mineurs" حمايت از کودکان خردسال 

  .، دستور بررسی و تحقيق را داد!درخواست من

اداره حمايت از کودکان خردسال، از کليه افراد، از صليب سرخ تا پزشکان و 

  :شت که و در گزارشش اينگونه نو بچه ھا و خود ماھا، مصاحبه بعمل آورد

خوب بوده و بچه ھا ) پدر و مادر بچه ھا ( قبل از آمدن سليمه، روابط بين اين دو 

و خانم ملکی به شوھر سابقش کمک مالی . را با کمک ھم نگھداری می کردند

بعد از اينکه خانم سليمه به . کرده تا زن جديدش را از ترکيه به سوئيس بياورد

ه ھا شروع به بحث و جدل کرد و مسائل اينجا رسيد بر اثر حسادت با مادر بچ

  .مالی نيز به اين مشکYت افزوده شد

دو بار دست . روانپزشک مراجعه می کند.سليمه مريض است و به روانشناس و

  .به خودکشی زده است که يک بار کارش به بيمارستان کشيده است

به شوھر سليمه نيز به لحاظ روانی طبيعی نيست و ما پيشنھاد می کنيم که 

روانشناس مراجعه کند و اين آقا ھر وقت که ناراحت است به الکل پناه می برد و 

بنابراين بھتر . در خطر می باشد) بچه شيرخواره ( زندگی دختر کوچک آنھا 

عYوه بر حمايت از سه فرزند خانم ملکی از " امور کودکان " است که اداره 

  .فرزند شيرخواره شان نيز حمايت به عمل آورد

ھمچنين ھر سه بچه از دعوايی که بين پدر و زن : ر مورد بچه ھای من نوشتد

فعلی اش و ھمچنين دعوايی که بين اين زوج با مادرشان راه انداخته شده اظھار 

 .ناراحتی و نگرانی می کنند

ترتيب داده شد که " اداره امور کودکان " براساس اين گزارش، جلسه ای در اتاق 

 Dominique(ه ميشد که رئيس آنھا آقای دومينيک فاورادار! توسط سه قاضی

Favre ( بود.  
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و آقای  )  Gilberte Roh(  دو تای ديگر بنامھای خانم قاضی ژيلبرت روح 

  .بودند )Pierre Lorenz(   قاضی پيير لورنز 

قاضی لورنز که فقط تشر می زد و اصY . قاضی فاور  سؤال و جواب می کرد 

لبته بھتر اين بود که اين آقای قاضی می رفت در مغازه ا. حرف زدن بلد نبود

و خانم روح ھم که مرتب حرفھای قاضی . بغلی به عنوان فروشنده کار می کرد

  .فاور را طوطی وار تکرار می کرد

باlخره من نفھميدم برای چه بخاطر يک درخواست که مسائل خانوادگی را در 

اداره " و رئيس "  امور کودکان اداره" پيش داشت، سه قاضی به اضافه نفر 

  .آنجا جمع شده بودند" حمايت از کودکان خردسال 

  .بعد از مقداری صحبت کردن قرار شد حمايت بچه ھا را از سر بگيرند

ولی در اين جلسه نکات ظريفی بود که با ھمه ظرافتش نشان دھنده از يک مسئله 

 پدر ساlری نھفته و حاد و بغرنج جامعه ايالت وله است و آن مردساlری و

و نشان دھنده عمق افکار . پنھان است که در ھمه جای اين محيط ديده می شود

قضات اينجاست که با داشتن ھمه افکار تساوی حقوق زن و مرد باز ھم خودش 

  .را بارز می کند

با اينکه من درخواست حمايت از بچه ھا را بخاطر تعدی و تجاوز پدر و زن 

بچه ھا کرده بودم بدون اشاره به نامه من، ابتدا قاضی فاور از بابايشان به حقوق 

  ؟!شوھرم پرسيد آيا تومايلی که ما از بچه ھا حمايت کنيم

ـ مثل اينست که من از دست ھمسايه ام به پليس پناه ببرم و پليس از ! جل الخالق

  ھمسايه ام بخواھد که آيا رضايت می دھد که مرا پناه دھد يا نه؟

 و اينکه وانمود کند که بين دو تا زن گير   نشان دادن مظلوميت خودشوھرم برای

البته نمی دانم بر سر چی؟ ! ( که اين دو به ھم حسادت دارند: کرده به قاضی گفت

  چرا؟: قاضی گفت). lبد بر سر تحفه ای مثل خودش 
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. ھر وقت که زنم کنار خانه اش می رود به ھم حسادت می کنند: شوھرم گفت

تو زندگی ات را مرتب کردی . خوب زنت را پيش خانه اين خانم نبر: تقاضی گف

  .بگذار اين خانم نيز زندگی خودش را بکند

در اينجاست . آخر زنم خودش می آيد: شوھرم که در اينجا قافيه را باخته بود گفت

او خودش می آيد؟ يعنی : که قاضی عقايدش را خوب بروز می دھد و می گويد

  !.به او اجازه نده!. و ھستیت! چه؟ مرد خانه

ولی يک قاضی که . اگر اين حرف را يک بقال سر کوچه گفته بود اشکال نداشت

می بايد حساب ھر کس را به جای خودش بپردازد، مرتکب خطا شدن جائز 

تو به : در اينجا قاضی بجای اينکه زنش را صدا کند و از او سؤال کند که. نيست

ن خانم ھستی؟ و از خود او بخواھد که از اين کار چه حقی مدام دم درب خانه اي

دست بردارد، از شوھرش می خواھد، چون او مرد خانه است پس بايد جلوی 

ھمان حرفھايی که در يک جامعه عقب افتاده مردساlری و يا . زنش را بگيرد

  .پدرساlری مرتب بيان می شود

ر گرفت و از آن گذشته در وقتی که اداره امور کودکان، پشتيبانی بچه ھا را از س

گزارشش شوھر سابقم و زنش را روانی معرفی کرد، برايم يک امتياز بزرگی 

اول اينکه به ھر که می گفتم که اين دو تا مريض ھستند کسی . محسوب می شد

ولی حاl يک . ًحرفم را باور نمی کرد مثY به دکتر، به صليب سرخ و به قاضی

  .را مريض و روانی معرفی کرده بودمرجع قانونی بطور رسمی آنھا 

ھمچنين می توانستم آن را برای دادگاه بفرستم تا در جلسه بعدی، ديگر به تصميم 

اداره (  تصميم اين اداره 2002در سال .  تکيه نکنند2002ھمين اداره در سال 

اين بود که از حمايت بچه ھا دست  ) (Chambre Pupillaireامور کودکان ـ 

يده بود که بين پدر و مادر بچه ھا تفاھم حاصل شده است و اين بردارد چون د

گزارش بطور مرتب ھم از طرف شوھرم و ھم از طرف وکيلش که يک آدم 

از آن بر عليه  ) Michel de Palma( حراف و پرچانه ای بود بنام ميشل دوپلما 

 تصميم و بنابراين من از وکيلم آقای اشميت خواستم که. من سؤاستفاده کرده بودند
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گزارش جديد اين اداره مبنی بر حمايت مجدد از بچه ھا را برای دادگاه ارسال 

می گفت lزم نيست، ! ولی ھر چه اصرار کردم نمی دانم وکيلم به چه دليلی. کند

آقای . در صورتيکه بيشترين توجه را داشت!. دادگاه به اين چيزھا توجه ندارد

ميشل را که يک نامه ھشت صفحه ای وکيل اشميت زحمات من و دوستم خانم 

  .نوشته بود و دوندگی ھای زيادی برای به ثمر رسيدن آن کرده بودم، به ھدر داد

در ھمين زمانھا بود که بدليل مشغليات ذھنی و گرفتاری روحی، بخاطر اين 

مسائل و ناراحتی جسمی از طرف ديگر و اذيت و آزارھای سرويس سوسيال و 

جمع شدند و باعث شدند که تمرکز حواسم از بين برود و صليب سرخ، ھمه با ھم 

  .با وجود پرداخت پول زياد، در جلسه امتحان رانندگی رد بشوم

) بعنوان شاکی ( روزی نامه ای از دادگاه دريافت کردم مبنی براينکه من و بھنام 

  .حاضر باشيم) دادگاه ايالتی ( در جلسه دادگاه برای دادگاه نھايی استان 

يل اشميت خواستم که برای دادگاه بنويسد از اينکه بھنام ھنوز بچه ای نابالغ از وک

  .است نمی خواھم او در دادگاه حاضر شود و وکيل نيز اين کار را کرد

شوھرم تا ديد که بھنام قرار است به دادگاه بيايد، شروع کرد مرتب به او پول 

طور مداوم او و ديگر دادن، او را مرتب بوسيدن، با او خوشرفتاری کردن و ب

  .و غيره بچه ھايم را به رستوران بردن

. اينقدر lزم نيست تقY کنی، چون بھنام به دادگاه نخواھد آمد: يک روز به او گفتم

ًضمنا از تو می خواھم که بچه ھا را در جريان دادگاه قرار ندھی تا با خيال 

  .راحت مشغول درس و مشقشان باشند

مامان جريان دادگاه چيست؟ : نگام ناھار، بھنام به من گفتولی چند روز بعد به ھ

در اين مورد چه کسی با تو صحبت کرده : من با تعجب نگاھش کردم و گفتم

  است؟

بابا گفته که تو او را به دادگاه کشاندی برای اينکه در پروسه قبلی شکست : گفت

با شما در ميان به پدرت گفته بودم که اين ماجرا را : من ھم گفتم. خورده بودی

حاl که ذھنت را خراب کرده بايد بگويم . نگذارد تا شما به فکر اين چيزھا نباشيد
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که جريان دادگاه بر می گردد به دعوای سه سال پيش که پدرت تو را در منزل ما 

  .کتک زده بود

: بھنام که در اين موقع توسط پدرش در مدت زيادی حسابی شارژ شده بود، گفت

. صحبت کنم! من دوست ندارم در دادگاه بر عليه والدينم. گذشتهگذشته ديگر 

  .تو به فکر اين چيزھا نباش برای اينکه در دادگاه نخواھی آمد: گفتم

قابل ذکر است که به ھنگام دادگاه ھمانطور که گفتم، به خيال اينکه بھنام ھم در 

که عيد آن حاضر می شود، پدرش شروع به ولخرجی می کرد ولی دو ماه بعدش 

نوروز پيش آمد با اينکه ھر سه تا بچه منتظر دريافت عيدی از طرف پدرشان 

: من گفتم!. بودند، نه به بھنام و نه به بچه ھای ديگرھيچگونه عيدی يا کادو نداد

چه شد؟ موقع دادگاه حاتم بخشی می کردی، چرا حاl بچه ھا را ناراحت ول 

داند جوابم را نداد چون چيزی يا کردی و به آنھا عيدی ندادی؟ سرش را برگر

  .توجيھی برای اين کارش نداشت

با توجه به اين مسئله من سعی کردم عيدی ام را برای بچه ھا کمی بيشتر بدھم تا 

  .احساس کمبود نداشته باشند

خانم قاضی فرانسواز . تعداد قاضی سه نفر بود. روز دادگاه ھمه حضور داشتيم

  .رئيس آنھا بود ) Francoise Balmer Fitoussi( بلمر فيتوسی 

سپس وکيلم ھم در مورد . چند دقيقه ای من و سپس شوھرم صحبت کرديم

تھاجمش به منزل و فحاشی و کتک زدن بچه و ھم در مورد گزارش اداره حمايت 

  .مفصY توضيح داد ) Office de Mineurs( از کودکان 

(  ميشل دو پلما بود بنام! ّسپس وکيل شوھرم که يک مرد حراف و مھاجم

Michel de Palma   ( بچه را زده که زده، من ھم : ضمن صحبت ھايش گفت

من به قاضی بلمر نگاه کردم ديدم ھيچ عکس العملی نشان !. بچه ام را می زنم

افتاد و ! وقتی که شوھرم دوباره می خواست صحبت کند به حالت گريه. نمی دھد

 مثل نگاه يک مادر به پسرش، او را قاضی بلمر فيتوسی با حالت دلسوزانه ای

  .نگاه می کرد و چھره ای ترحم آميز به خود گرفته بود
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من از رفتار قاضی و عکس العمل نشان ندادن او به حرف ھای وکيل دوپلما 

  .احساس کردم که اين ھم بايد مثل قاضی بخش يعنی قاضی تابن باشد

  :ھمچنين وکيل دوپلما گفت که

 اختYف افتاده ، در حالی که با انگشت دستش به من بين اين زن و شوھر که

  .است! باعثش ھمين زن. اشاره کرد و با تحکم گفت

وکيلم در جواب گفت که ھمسر اين آقا با . من و وکيلم ھر دوتايمان در جا خنديديم

کمک مالی اين خانم توانسته وارد سوئيس شود چگونه مسبب اين نابسامانی 

 صورتيکه در گزارش اداره حمايت از کودکان، آمده زندگی آنھا می باشد؟ در

ھمسر اين آقا مريض و روانی است و خودش ھم نياز به روانشناس دارد و در 

ھمچنين چندين مورد ديگر بطور . پناه می برد مواقع ناراحتی و افسردگی به الکل

 ھمچنين اسباب بازی ای که گفته بودند بھنام آنرا. مختصر در دادگاه گفته شد

  .شکسته به دادگاه نشان دادم و ديدند که سالم بوده است

به ھنگام خروج از دادگاه وکيل دوپلما و شوھرم ابتدا، خداحافظی کردند و قاضی 

بلمر با خوشرويی و خنده از آنھا خداحافظی کرد و دو قاضی ديگر که به ھنگام 

قاضی بلمر دادگاه مثل مجسمه نشسته بودند و چيزی نمی گفتند، به تبعيت از 

 ولی !ولی وقتی که ما خارج می شديم دو بار من گفتم خداحافظ. خداحافظی کردند

بطوری که آنقدر من . ًقاضی بلمر سرش را عمدا پايين انداخت و چيزی نگفت

شوکه شده بودم وقتی که بيرون آمدم ديدم يادم رفته ساکم را بردارم و وکيلم رفت 

  .آن را برايم آورد

قاضی بلمر فيتوسی با وقاحت و بی .  حکم قاضی بدستمان رسيدبعد از دو ماه،

. شرمی خاص غربی ھا، تمام گفته ھای قاضی بخش، قاضی تابن را تکرار کرد

ھمچون عروسک کوکی که انگار از خودش فکر و اراده ای ندارد طوطی وار 

  .حرف ھای گذشته دادگاه قبلی را بازخوانی کرد و شوھرم را تبرئه نمود

اين حکم غير عادlنه و اشتباه است ولی چون : وکيلم گفت. وکيلم تلفن کردممن به 

  .از طرف قاضی ايالت صادر شده، بھتر است که ديگر چيزی گفته نشود
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من نامه ای برای قاضی بلمر فيتوسی نوشتم و گزارش اداره حمايت از کودکان 

رسال نکرده ، ا!را که وکيلم بر اثر سھل انگاری يا ساخت و پاخت پشت پرده

و گر چه ديگر دير شده بود و تمام موارد آن توسط من و وکيلم در . بود، فرستادم

ًدادگاه گفته شده بود ولی چون قاضی عمدا ازش گذشته بود و به گزارش آن در 

 که به نفع شوھرم تمام می شد متوسل شده بود، برای يادآوری و نشان 2002سال 

 .تم برايش اين گزارش را ارسال نمايمدادن ناحق بودن حکمش، تصميم گرف
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :متن ترجمه شده نامه به قاضی بلمر فيتوسی

  20.04.2006: تاريخ

  بتول ملکی: از 

  خانم قاضی فرانسواز بلمر فيتوسی: به 

  خانم،

من بر عليه ھمسر سابقم بخاطر تجاوز بر حريم . را دريافت کردمحکم شما 

. منزل، کتک زدن پسر بزرگم و فحاشی به ما به زبان فارسی، شکايت کرده بودم

  .د رمتن قضاوت شما، شما از او حمايت کرديد و او را تبرئه نموديد

، ھمسر سابقم يک مريض روانی است و با نزديکانش بدرفتاری ميکند به اضافه

او يک دزد در جامعه می باشد، با وجود اين، شما باعث آن شديد که از عدالت 

  .بگريزد

  :در متن حکم و قضاوت شما، شما به مسائل زير توجه نکرده ايد

   04.12.2003ـ گزارش پليس 1

ـ حکم قاضی دادگاه جزايی، قاضی ايوکتنيو که او را به زندان محکوم کرده 2

  02.04.2004: به تاريخ . بود

ـ در جلسه دادگاه ديگر با قاضی ايوکتنيو شوھر سابقم تمام چيزھايی را که به 3

  06.09.2005: به تاريخ. پليس دروغ گفته بود، اعتراف نموده است

که در اين گزارش آمده که " اداره حمايت از کودکان خردسال " ـ گزارش 4

صبی است الکل شوھر سابقم مريض است و به روانشناس نياز دارد و وقتی که ع

زنش نيز خيلی مريض است و زندگی دخترشان در خطر می . مصرف می کند

  16.02.2005: به تاريخ. باشد
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بر طبق درخواست من، تصميم گرفته که از بچه ھای " اداره امور کودکان" ـ 5

متاسفانه . 05.04.2005: به تاريخ. من از دست پدر و نامادری شان حمايت کند

 توجه کرديد بخاطر اينکه می 2002ره امور کودکان سال شما به تصميم ادا

  .خواستيد شوھر سابقم را تبرئه نماييد

ـ به دفعات زيادی شما تکرار کرديد که پسر بزرگم اسباب بازی برادر کوچکش 6

را شکسته، اما من اين اسباب بازی را برای اثبات به نادرستی آن به دادگاه آورده 

  .ده بودبودم و ديديد که شکسته نش

. قاضی ايوتابن توجه کرديد" بخش " برعکس، شما به حکم و قضاوت قاضی 

  ).صادر شده بود !  که قب2004Yحکم مربوط به سال  ( 10.11.2004

در متن حکم شما، شوھر سابقم بارھا بر عليه پسرم و من دروغ گفته است و 

  .ھمچنين به پليس نيز دروغ گفته بود

ھای شوھر سابقم را در دادگاه تکرار کرده است و وکيلش آقای دوپلما دروغ 

  .ھمچنين مرا به دروغ مورد اتھام قرار داده است

ًھمچنين شما در قضاوتتان دروغ ھای شوھر سابقم و وکيلش را مکررا تکرار 

آقای تابن در مورد من و " بخش " کرديد و ھمچنين به اتھامات دروغين قاضی 

  .پسرم توجه داشته ايد

  . توجھی به توضيحات من و وکيلم نداشته و اعتنايی نکرديدو شما ھيچ

اين قضاوت شما نشان .ھمچنين قضاوت بد شما ھميشه در حافظه ام خواھم ماند

شرم . دھنده اين نيست که گفته می شود کشور شما يک کشور دمکراتيک است

  .آور است

آنھا .  خوانديک روز بچه ھايم آن را خواھند. من تمام مدارک را نزد خودم دارم

تمام . رفتار پدرشان را و ھمچنين بد عملی قانون و عدالت شما را خواھند شناخت

  .اينھا در حافظه شان خواھند ماند
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خانم قاضی بلمر، شما از يک مريض پشتيبانی کرديد و باعث از بين بردن عدالت 

خدا، اميدوارم يک روز خواھيد فھميد و در روح و وجدان شما و در مقابل . شديد

  .پشيمان خواھيد شد

شايد يک روز تصميم بگيريد که ھميشه جنس مذکر نبايستی قدرت داشته باشد و 

  .ھميشه حق با آنھا نخواھد بود

  بتول ملکی

  :فرستاده می شود

  آقای وکيل لوران اشميت:کپی به

  اداره حمايت از کودکان خردسال: کپی به

  

: نگار مراجعه کنم، وکيلم گفته بودوقتی که به وکيلم گفتم می خواھم به روزنامه 

چون . ولی من نمی توانم. اگر می خواھی با روزنامه نگار، صحبت کنی، بکن

بعدی که پيش می آيد برای رفع آن انرژی زيادی مصرف ! ناراحتی و مشکYت

  .خواھد شد

که يک روزنامه سراسری است  ) le Neuveliste( به محل روزنامه نووليست 

  .ا خواستم که اين نامه را در روزنامه شان چاپ کنندرفتم، و از آنھ

به محض اينکه سطرھای اول را ديد و فھيمد که برای اعتراض به قاضی است، 

: چرا؟ گفت: گفتم. ما نمی توانيم اينگونه چيزھا را در روزنامه چاپ کنيم: گفت

لی خواھيم شد، ما فقط چيزھای تجارتی و يا چيزھای ک! برای اينکه دچار مشکل

ًقضات اينجا تقريبا : گفتم. که برای مردم جالب است در روزنامه چاپ می کنيم

در طول اين . ھمه مثل ھم ھستند و قوانين اينجا نيز درست برخورد نمی کند

در . سالھا، شايد ھزاران نفر مثل من باشند، بنابراين مورد پسند آنھا که ھست

گر سيستم اينجا دمکراتيک ضمن مگر در اين مملکت آزادی مطبوعات نيست؟ م

ما نمی ترسيم ولی برای اينکه يک کشوری که : نيست؟ چرا شما می ترسيد؟ گفت

برای اکثريت اين چيزھا . دمکراسی دارد به اقليت و اکثريت توجه می کند
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فکر می کنم سيستم شما . اين حرفھای شما برايم قابل نيست: گفتم. خوشايند نيست

سيستم . ی شبيه است تا به يک سيستم دمکراتيکبيشتر به يک سيستم مافياي

مافيايی بخاطر اينکه يک عده بعنوان اکثريت ھميشه حرفشان در صدر قرار 

  .دارد

روزنامه نووليست : ًبعدا وقتی که جريان را برای ميشل تعريف کردم، ميشل گفت

 .يک روزنامه دست راستی است و از دولت و قانون دفاع می کند

فر آشنا شماره تلفن و نام روزنامه نگاری را داده بود تا با من در سال قبل يک ن

ولی چون من نمی . مصاحبه ای در مورد مسائل داخلی سوئيس داشته باشد

وقتی . خواستم زياد در رابطه با مشکYت حرفی بزنم زياد چيز خاصی نگفتم

، ولی امسال می خواستم با آن روزنامه نگار مصاحبه ای در اين مورد انجام دھم

ًاز ھمان فرد مجددا شماره تلفنش . متاسفانه اسم و شماره تلفن او را گم کرده بودم

  :را خواستم ولی آن فرد گفت

که اين آقا ديگر کار روزنامه نگاری را کنار گذاشته است، برای اينکه چون يک 

شده و بنابراين خودش را خانه نشين ! روزنامه نگار مخالف بوده دچار مشکYت

است و ديگر نمی خواھد چيزی بنويسد، بنابراين متاسفانه نمی توانم باعث کرده 

  .مزاحمتش شده و شماره اش را به تو بدھم

شماره تلفن محلی را که مشکYت 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

زيرا ھر چه در اين مورد تحقيق می کرديم، تنھا بوديم ودچار . ی کنمکار نم

زيادی شديم بنابراين به ناچار از اين کار يعنی رسيدگی به مشکYت ! مشکYت

خانوادگی و غيره دست کشيديم و خانمی که مثل من اين کار را می کرد نيز 

  .کارش را بخاطر ھمين مشکل متوقف کرده است

 است که حزب چپ و حزب مخالف است بنام حزب در اينجا يک حزبی

  .سوسياليست
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در يک ساختمانی که در قسمت محله قديم اين . به دفتر حزب سوسياليست رفتم 

. شھر قرار داشته، و ساختمانش بسيار قديمی و کھنه است و با سيستم بنايی قديمی

ان ھای ًاصY با ساختم. در اتاق ھای محقرانه وسائلش روی ھم چيده شده است

وارد اتاق شدم و با خوشرويی . مدرن و امروزی افراد دولتی مطابقت ندارد

از من سؤال کرد که مشکلم چيست؟ . توسط خانمی مورد استقبال قرار گرفتم

. جريان را کمی تعريف کردم و نامه من به قاضی بلمر فتيوسی را نشانش دادم

ما با کمال ميل : گفت. می خواھم اين نامه در دسترس عموم قرار گيرد: گفتم

دوست داريم که اين خدمت را برای شما بکنيم ولی در کشوری زندگی می کنيم 

ھر چيزی را که در جايی گره می خورد به رای مردم . حاکم است! که دمکراسی

می گذارند، از آنجايی که دولت دست راستی داريم و قضات نيز طرفدار دولت 

 وله اکثريتشان دست راستی ھستند و به نفع ًھستند و مردم اينجا خصوصا مردم

ًدولت و قانون رای می دھند و اصوl ھر طرف که باد بوزد، به آن طرف 

روگردان می شوند، اگر ھمين اlن حزب سوسياليست دولت را در دست داشته 

پارسال حزب ما از حقوق پناھنده ھا به دفاع . باشد مردم به طرف آنھا می چرخند

اعث اعتراض دولت قرار گرفت، و از ھمين اکثريت مردم برخواست ولی ب

استفاده کرد و آن را به رای گذاشت و اکثريت به نفع دولت رای داد و حزب ما 

در ضمن توسط ھمين . در اين کار يعنی دفاع از حقوق پناھنده ھا شکست خورد

. خانم بلمرفيتوسی شوھرم نيز يکبار در يک پروسه ای شکست خورده است

شما می . انه از دست ما با اين وصف در اين مورد ھيچ کاری ساخته نيستمتاسف

لوزان ھستند و شھر آنھا در . تلفن بکنيد ) Le matin( توانيد به روزنامه لومتن 

بنابراين تو ھمه توضيحات را بده به احتمال . با بعضی چيزھای اين ايالت مخالفند

  .زياد قبول خواھند کرد

ما مسائل مربوط : گفت. فن کردم و جريان را تعريف کردمبه روزنامه لومتن تل

! ًبه قضات و اين جور چيزھا را نمی توانيم بنويسيم چون بعدا دچار مشکYت 

من تعجب می : گفتم. بعدی می شويم و باعث به ھدر رفتن انرژی از ما می شود
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می کنم، آخر اين چه مملکت دمکراتيکی است که ھمه مردم آن از پليس و قاضی 

  ترسند؟ من نمی دانم چه قانونی داريد که روزنامه نگار ھا در آن آزاد نيستند؟

شايد حق با شما باشد، ولی . متاسفانه نمی توانم بيشتر از اين توضيح بدھم: گفت

  .مدير روزنامه لومتن گفته که اين کار را نخواھد کرد

سلر خواسته ِ آنتوان گقبل از اين ماجرا، يکبار از روزنامه نگار سوئيسی بنام آقای

بودم که می خواھم کنفرانسی ترتيب بدھی که از دوستانم که در خارج از سوئيس 

در کشور ديگر ھستند، دعوت کنم تا در مورد مسائل ايران مصاحبه ای داشته 

با حالت خنده معنی داری . باشيم و شما آن را در روزنامه تان به چاپ برسانيد

فکر می کردم : گفتم. من خيلی تعجب کرده بودم!. محال است، ممنوع است: گفت

طبق قانون : گفت. فقط در کشور من چيز نوشتن در روزنامه ممنوع است

خارجی ھا نمی توانند اينجا بيايند و در مورد کشورشان و غيره مصاحبه کنند 

. ولی خود شما که مقيم اينجا ھستيد اين کار را به تنھايی می توانيد انجام دھيد

  .، lاقل اين قسمت آخر را آزاد گذاشتنه اند!چه عجب: گفتم

آيا : گفتم. يک روز به دادگاه تلفن کردم و با قاضی بلمر فيتوسی صحبت کردم

  نامه ام را خوانده است؟

خانم : گفتم. بله ، ولی ديگر حکم داده شد و از دست من کاری ساخته نيست: گفت

م دروغ ھا و اتھامات قاضی تابن را شما که تما. اين چه حکمی است که شما داديد

.. معرفی می کند) قربانی ( قاضی ای که شوھر مھاجم را ويکتيم . تکرار کرديد

اين تصميم توسط سه قاضی گرفته : گفت. اين آدم قاضی نيست بلکه مريض است

نه خانم، اين تصميم توسط خود شما گرفته شد و آن دو مجسمه ھايی : گفتم. شد

من ديگر با شوھرم مشکل .  در قضاوتتان مرتکب اشتباه شديدشما. بيش نبودند

ھر جا که بتوانم و ھر چيز که از . بعد از اين مشکلم با شما خواھد بود. ندارم

اگر شد در اينترنت يا در روزنامه يا در . دستم برآيد بر عليه شما خواھم کرد

ردھا ھستيد و شما طرفدار م. کتابی مسائل سؤ قضاوت شما را برمY خواھم کرد

ًشما عمدا گزارش اداره حمايت از . درست افکار طالبان در افغانستان را داريد
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 ھيچ توجھی 2005 توجه کرديد و به گزارش آن در سال 2002کودکان در سال 

شما چندين بار تکرار کرديد که پسرم را که پدرش کتک زده بخاطر . نداشتيد

در صورتی که اسباب بازی را . ستشکستن اسباب بازی برادر کوچکترش بوده ا

شما ھمه . ًدر دادگاه آورده بودم و به ھمه نشان داده بودم که اصY نشکسته بود

نه اينطور نيست، اين گونه مسائل دليل کافی برای : گفت. چيز را ناديده گرفتيد

. ما سه نفری اين تصميم را اتخاذ کرديم. مجرم کردن شوھر سابقتان نمی باشد

به ھنگام . ً اصY در دادگاه، قبل از تصميم گيری طرفدار شوھرم بوديدشما: گفتم

خداحافظی با خنده و روی گشاده با او خداحافظی کرديد و آن دو قاضی نيز با 

بعد وقتی که من دو بار گفتم خداحافظ شما چيزی نگفتيد . شما ھمين کار را کردند

ضی نيز از شما پيروی و خودتان را مشغول کاری کرديد و آن دو باصطYح قا

بنابراين شما که می گوييد ما سه قاضی تصميم . کردند و با من خداحافظی نکردند

گرفتيم، من می گويم آن دو قاضی وابسته به شما بودند و ھيچگونه نقشی در اينجا 

نداشتند و اين تصميم فقط به شما بستگی دارد که يک عده آدمھای راستگرا در 

اگر فکر می کنی که من : گفت.  چه دلتان می خواھد می کنيدآنجا نشسته ايد و ھر

: گفتم. در حکمم اشتباه کردم می توانی به دادگاه فدرال در برن شکايتت را ببری

وقتی که دادگاه بخش اين حکم عوضی را داد، وکيلم گفت که به دادگاه ايالت 

ديديم که بدتر ما فکر می کرديم که شما می توانيد خوب قضاوت کنيد ولی . ببريم

بنابراين دادگاه فدرال بدتر از شما خواھد کرد و در . از دادگاه قبلی عمل کرديد

  .ضمن من نه به قضاوت شما ھا اعتماد دارم و نه توان مالی اش را

من در زندگی ام مشکYت و مبارزات زيادی را پشت سر گذاشته : ھمچنين گفتم

جايی که باشد ابايی ندارم و نه از شما و از افشای نام شما و سيستم شما در ھر . ام

اينجا کشور دمکراسی : گفت. نه از قضات و نه از قانون شما ھراسی ندارم

: حرفش را قطع کردم و گفتم... ما طبق اين سيستم  تصميم گيری می کنيم!. است

. مردم از پليس و قاضی و دادگاه می ترسند!. می بينم دمکراسی شما را! آری
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 حتی دھان روزنامه نگارھا را بسته  و آنھا آزاد نيستند آنچه که می دمکراسی شما

  .بعد از اين من سر و کارم با شما خواھد بود، خواھيد ديد. بينند آزادانه بنويسند

  

ًمثY برای مدارس نيز قوانينی وجود دارد . ھمه مشکYت به اينجا ختم نمی شود

 که وارد اينجا می شوند مشکل خارجيانی. که برای ما مشکل است که قبول کنيم

بنابراين بچه ھای آنھا نيز که وارد سيستم . اصلی شان ندانستن زبان است

بچه ھای خارجی . تحصيلی شان می شوند ھميشه با اين مشکل برخورد می کنند

نمی توانند مشکل درسی شان را مثل بچه ھای سوئيسی حل کنند چون وقتی که 

 بايد والدين بتوانند توضيح دھند تا بچه بتواند  .ندبچه از پدر و مادر سؤال می ک

اکثر بچه ھای خارجی بخاطر اين مشکل . ھمزمان با درس معلم و بقيه پيش برود

ھميشه عقب ھستند و چند سال را در مدارس ابتدايی و سيکل، يا معدل کم می 

  .آورند يا اينکه مردود می شوند

تحصيYت اجباری و ) وم سيکل س(  سالگی شانزدهطبق قانون اينھا تا سن 

در دوره سيکل حداکثر نمره و معدل را برای بچه ھا گذاشته اند که . رايگان است

اگر اين نمرات و معدل معين شده را . بايد بتوانند اين نمرات را داشته باشند

 سالگی شانزدهنتوانند بياورند نمی توانند ادامه تحصيل بدھند و اگر سن آنھا به 

د ولی حتی به سوم سيکل نرسيده باشند شانس ادامه تحصيل فقط با رسيده باش

ولی اگر شاگردی نتواند با داشتن معدل . وجود داشتن معدل باl امکان پذير است

) کارفرما ( کم ادامه تحصيل بدھد بايد برود دنبال کار بگردد و از سرکارگر 

ار را فرا بگيرد تا بعد سال آنھا را بکار گيرد و آن ک سه يا چھار بخواھد که مدت

  .از پايان يادگيری مدرک پايانی ھمان کار را بدھد

مشکل اصلی اينجاست که در جامعه جاھای زيادی برای بکارگيری اين شاگردان 

اگر شاگردی نتوانست چنين کارفرمايی يا کاری مناسب گير بياورد . وجود ندارد

نين اگر بچه ھايی که در ھمچ. بايد عYف و سرگردان به جمع بيکارھا بپيوندد

سال ھای ابتدايی يا اوايل سيکل مردودی داشته باشند قبل از رسيدن به سوم سيکل 
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 سال آنھا تمام می شود و مدرسه آنھا را بيرون می کند و از ادامه تحصيل شانزده

  .محروم می شوند

با توجه به اکثريت خارجی ھايی که اينگونه مشکYت را دارند، می شود متوجه 

بچه ھايی که نيز کاری . شد که وخيم بودن اوضاع و قوانين تحصيلی چگونه است

 سالگی بايد تن به کارھای سخت و ساعات زياد داده شانزدهپيدا می کنند در سن 

و حتی ممکن است بخاطر نبودن کار مورد عYقه شان، مجبور شوند تن به 

نبودن کار مورد کارھای سخت و ساعات زياد داده و حتی ممکن است بخاطر 

از آنجايی که بھنام بخاطر . عYقه شان، مجبور شوند تن به ھر کاری بدھند

بدرفتاری پدرش حالت طبيعی اش را در دوران کودکی از دست داده بود، يکسال 

يعنی زمانی که پدرش بود . را در کودکستان و يک سال را در دبستان دو ساله شد

ز رفتن پدرش توانستم از صفر شروع دوسال از عمرش به ھدر رفت و بعد ا

  .کرده و او را به درس و مشق متوجه کنم

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 

عدل مورد نظر که  سالگی اش تمام شد و از آنجايی که مشانزدهسوم سيکل 

حداکثر نمرات تعيين شده مدرسه است نياورده بود مدرسه اجازه ادامه تحصيل را 

( البته من در جريان اين قانون نبودم و مدير مدرسه آقای گيوم فاور . نداد

Guillaume Favre (  مرا در جريان امر قرار نداد و فقط دو ماه مانده بود که

  !.ط به بھنام ابYغ کردمدارس تعطيل شود جريان را فق

  ) Michel Thytaz( با اينکه چندين بار با مدير و معلمش آقای ميشل تی تا 

صحبت کردم، ھر بار يک بھانه ای آوردند و ھمکاری lزم را برای پيشرفت 

بھنام انجام ندادند و بنابراين بچه ام بھای قوانين نادرست مدارس اينجا به اضافه 

  . يکجا پرداخت کرده استتجاوز و تعدی پدرش را

من فکر می کنم چنين قوانينی وضع می کنند برای اينکه جوان ھای زيادی جذب 

از آنجايی که . فقط نخبگان بتوانند وارد مدارس عالی و دانشگاه شوند. کار شوند
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سيستم اينجا سرمايه داری است دست سرمايه دار برای شکار جوانان با حقوق 

راين سرمايه دارھا، سرمايه دارتر و پولدارھا، پولدارتر کمتر باز می ماند، بناب

خود دولت نيز از . می شوند و از اين کار ماليات بيشتری به دولت می پردازند

که يک    )  Christophe Blucher( سرمايه دارھايی چون کريستف بلوشر 

) ضد خارجی ( ميلياردر است، اداره می شود که اين فرد راستگرا و راسيست 

 نفره می باشد که وزير حکومتی ھفتآقای بلوشر عضو شورای . است

سرويس سوسيال نيز تحت نظارت اين قسمت از .  و پليس می باشد!دادگستری

  .سيستم او می باشد

آزادترين " و اما، آن روز که شوھرم در رمادی در عراق مژده قبول شدن در 

ھمان  شک کرده بودم و دررا داده بود، بيخود نبود که من درجا " کشور جھان 

حاl نيز . لحظه گفته بودم ای کاش به جای ديگری غير از سوئيس قبول می شديم

  .اگر امکانی پيدا کنم از اين ايالت و شايد از اين کشور بيرون بروم

فکر می کردم که زندانھای مجاھدين خلق و شھر تبعيدگاه آنھا يعنی رمادی حالت 

سوئيس ادامه ھمان برزخ است ! ينم که کشور آزادبرزخ را دارد ولی حاl می ب

  .که بايد سپری شود

تمام چيزھايی چه در مورد صليب و سرويس سوسيال و رفتار دکترھا و محافظه 

کاری آنھا و ھمچنين در مورد قضاوت و قانون اينجا توضيح دادم، سعی کردم 

خواستم بصورت خYصه نوشته شود و از نوشتن جزئيات پرھيز کردم فقط می 

اگر بھشت نسبت . اين شبھه را که سوئيس بھشت است از اذھان خيلی ھا پاک کنم

به کشورھای عقب افتاده را می گويند شايد درست باشد ولی اگر بھشت به معنی 

  .خود کلمه را در مد نظر داشته باشند، بايد بگويم که اشتباه است
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  نکات پايانی در خاتمه

  

  .ور مختصر چند نکته را بنويسمبط در خاتمه می خواستم

افرادی ھستند که سيستم تربيتی و فکری شان طوری است که مسئوليت پذير نمی 

در حالی که ھمه کارھا را بنا به خواست خودشان يا بعضی اوقات در . باشند

شرايط ناجور محيطی انجام می دھند حتی چند در صد از آنھا را که خودشان نيز 

انسان مسئول کاری است که انجام می .  را قبول نمی کننددر آن سھيم بوده اند

مگر اينکه او را در شرايط شکنجه ھای جسمی و روحی و شرايط اجبار . دھد

مثل شرايط کپی کردن دست نوشته ھای سازمان در زندان دبس . قرار داده باشند

  .مبنی بر اينکه ما درخواست رفتن به رمادی را داده ايم

ن درست است که سازمان مجاھدين خلق شرايط نادرست در زندگی خصوصی م

و نابسامان ازدواج را راه انداخت و مسئوليت اساسی و ريشه ای با مجاھدين می 

باشد، ولی آيا ادامه اين مسير را نيز مجاھدين دخالت داشته اند؟ آيا خود انسان 

  رد؟نبايد ھيچگونه مسئوليتی در قبال کاری که انجام داده ، به عھده بگي

  مگر در رمادی ، در اردن و در سوئيس ما زير سايه تشکيYت مجاھدين بوديم؟

رفتار ناھنجار شوھرم . ھر کس که کاری انجام می دھد بايد خود او جوابگو باشد

ًبا بچه حتی زير يکسال و شکستن دستش و ھزاران کار ديگر و نھايتا منحرف 

 روانشناس مدرسه و سپس کردن مسير زندگيش و کشاندن بچه خردسال به نزد

ًتلف شدن عمرش و محروم شدن از تحصيYت، ھمه و ھمه مستقيما به عھده او 

بار تمام اين اعمال نادرست بر دوش او گذاشته می شود و اوست که . می باشد

حاl ھر چقدر بخواھيم ريشه يابی . مسئول تغيير مسير زندگی و آينده بچه ام است

Yف انجام داده ھمراه با گمراه کننده اصلی آن مجرم باlخره آنکه عمل خ. کنيم

  .است
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با ھمه ناراحتی ھا و : نکته ديگری که در خاتمه می خواستم بگويم اينست که

تباھی ھايی که در زندگی فردی ام به چشم ديده ام، ولی يک دوستی، رفيقی، 

ھمه ياوری از دور پيدا شده با اينکه نه ھمزبان ھستيم و نه ھم فرھنگ، با 

مناسباتی که در سيستم غربی برقرار می کند، ولی با اين حال شاخه گلی شاداب 

و قشنگ به طرف من گرفته  و مرا تشويق به ادامه مسير زندگی می کند و از من 

می خواھد که زشتی ھا را به کناری بگذارم و با چشم باز و روی گشاده زيبائيھا 

يل اين شاخ گل زيبا را از او می پذيرم و را مد نظر داشته باشم، من ھم با کمال م

برای ھميشه از او تشکر می کنم و برايش آرزوی موفقيت و شکفتن ھا را دارم و 

 lاين دوست خوب کسی نيست جز خانم ميشل براز)Michele Brazzola ( .   
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  )تيرباران  ( 1361 ـ تاريخ وفات اسفند 1332حسين ملکی دبير دبيرستان ـ تاريخ تولد 

  

 بتول ملکی در سال دوم تحصيلی
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  داماد ، بتول ملکی در حال امضا عقدنامه، فائزه خياط حصاری: از راست به چپ

  ـ بغداد ـ عراق1366 دی ماه 25

  
   ، داماد در حال امضا عقدنامه1366 دی ماه 25
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  عباس داوری عاقد عقد ـ داماد بتول ملکی

  قد مشاھده می کنيد، عکس مسعود و مريم رجوی ميباشدقاب عکسی که در سفره ع

 

  :از راست به چپ

  داماد، بتول ملکی ، فائزه خياط حصاری ، مادر مريم رجوی ، سودابه خدمه مادر مريم رجوی 
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  به عنوان شاھد عقد )  فاطمه ورنوس ( مادر مريم عضدانلو معروف به مادر جون 

  در حال امضا کردن است

  

   کاشانی از از اعضای قديمی  سازمان مجاھدين خلق که به عنوان شاھد عقد  محمد سياسی

بچه ای که کنار سودابه، روبروی سيدی کاشانی ايستاده، . در حال امضا کردن عقدنامه می باشد

  اشرف ابريشمچی دختر مريم رجوی می باشد
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اد ـ بتول ملکی ـ فخری ـ دام) ثريا ( سعيد فرزند شمسی ـ زھرا استاد حسن : از راست به چپ 

  مسئول دفتر عباس داوری ـ شمسی ھمسر وحيد باطبی

نفر چپ امين که . در راست ايرج که در عمليات فروغ جاويدان کشته يا مفقود شد: دو نفر پشت 

  .يکی از معترضين با سازمان مجاھدين بود

  

 

 

 

 

 

 

 


