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کودکان مجاهدین که از بدو خروج از خاک عراق در 

به کشورهای مختلف جهان منجمله  0991سال 

آمریکا، کانادا، استرالیا، اسکاندیناوی و سایر 

کشورهای اروپایی تبعید شده بودند، به سرنوشت و 

تعدادی از آنان . روزگار عبرت انگیزی گرفتار شدند

حی برای طبق معمول تحت فشارهای عاطفی و رو

ها گسیل شده و به گدایی  کار سازمانی و جمع آوری پول از مردم به خیابان

پرداختند؛ تعدادی برای جذب هواداران شرمنده، به آنان سپرده شدند که در این 

موارد انبوه سوء استفاده های جنسی از کودکان توسط هواداران و اعضای باالی 

ان پس از ختِم آموزِش دوره های تعدادی از کودک. سازمان، گزارش شده است

دوباره به عراق اعزام شده و توسط سازمان به دولت  ،تروریستی و ایدئولوژیک

تعدادی آواره و بی سرپرست و روانی روی دست . صدام حسین فروخته شدند

دست به  ،جوامع غربی باقی ماند و تعدادی نیز در غم غربت و هجران خانواده

به نام آذر غراب، که  كودكان کی از نمونه های بارِز آنخودکشی زدند و باالخره ی

گفته و مورد غضب " نه" ،به خواست تروریستی سازمان برای اعزام به عراق

سازمان واقع شده بود، بر اثر ضعِف قوای جسمی و روانی، به بیماری مزمن 

ی های شهر کلِن آلمان، بستر های زیادی در یکی از بیمارستان گرفتار شده و مدت

 .بود تا این که تابستان امسال به درود حیات گفت
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 پیشگفتار

     

بس بزرگ بر دلم مانده، آرزویی که هیچ گاه  سال آزگار است آرزویی 32

امروز اما، این جرقه در . فرصت و رغبت انجام دادنش در من وجود نداشته است

دلم زده شد و این فرصت و رغبت، به وجود آمد تا بتوانم توسط تنی چند از دست 

، اندرکاران مسایل کودکان، به گفت و گو بنشینم و از غم و اندوه کودکان مجاهدین

انبوه تالم و حرمانی که طی این سال های شلوغ و پر هیاهو، نه . بیش تر با خبر شویم
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از جانب قربانیان که تا به امروز خود نتوانستند قطره ای از دریای رنج و دردشان 

را بازگو کنند و نه حتی از جانب کارشناسان و متخصصین امور، این رغبت و 

رانجام این پرونده، یعنی پرونده زخم های کهنه حساسیت به وجود نیامد تا این که س

 .کودکان ایرانی، به زیر انبوه غبار مدفون ماند

هم اکنون که این پرونده غبار گرفته را تکانی می دهیم و باز می گشاییم، 

اگرچه این یکی از آرزوها و عالیق دیرینه ام بود، با این وجود، همکاری و همیاری 

ان و مادران داغدیده را نمی توان از نظر دور داشت و تنی چند از دوستان و پدر

کودکانی ، و به قول یکی از سوته دالن گشودممن در این پرونده ای که . نادیده گرفت

از دوستان و عزیزانی که با آنان به  ،هم چنین! که با داشتن پدر و مادر یتیم شده اند

حتی تنی چند از دوستان و در این رابطه، . گفت و گو نشستم، کمال تشکر را دارم

از آنان نیز  یا از نظر دور ماندند، دند وشركت نكراین همکاری  درعزیزانی که 

تشکر می کنم و مطمئنم که در ادامه این راه و در آینده ای نه چندان دور، همیاری و 

 .همکاری آنان را نیز به همراه داشته باشم

، در آینده نیز به دامه خواهم دادامن از این کاری که شروع کرده ام و باز هم 

 .نیاز دارم عزیزان همت و تشویق آن

چنین در این کار، از کمک و یاری و تشویق فراوان همکارانم در کانون  هم

بر خوردار بودم و بی شک بدون کمک و یاری این عزیزان قادر به انجام این " آوا"

 .پروژه نبودم

در این گفت و گو شرکت کردند  ضمن تقدیر و تشکر از همه دوستانی که من

کمکم کردند، بایست اذعان نمایم که اگر در این کار " آوا"و دوستانی که در کانون 

که مسئولیت آن را تقبل کرده ام، کمی و کاستی وجود داشته باشد، از این قلم  بزرگی

است و هر آن چه نقاط قوت و قابل ارج نهادن باشد، بی شک از جانب دوستانی بوده 

 . ست که مرا در این امر یاری نموده اندا
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با امید این که بازگشودن پرونده کودکانی که با داشتن و یا بدون داشتن پدر و 

یتیم و آواره و حقیر شده اند، این، تنها آغاز کار باشد و خاتمه اش را مابقی  ،مادر

یک روزی  دوستان و عزیزان دست اندر کار و یا این که خود قربانیان که عنداللزوم

 .به امید آن روز. بزرگ و بزرگ تر خواهند شد، به انجام برسد

واقعیت امر این است كه باغ همیشه خزان . اما انگیزه این نوشتار از كجا آغاز شد

 14گل نوشکفته ای که تنها . مجاهدین خلق، یکی دیگر از گل هایش را پر پر کرد

راسر پاییز و در فصل تنهایی و بهار از عمرش گذشته بود و سرانجام در ایامی س

 . غربت و بیماری، تن بیمار و نحیفش را برای همیشه ترک کرد

های نوشکفته مانند آالن محمدی و  مرگ این شقایق مانند مرگ دیگر گل      

 بوددیگران که در اثر جبر و قهر مناسبات فرقه ای مجاهدین خلق، پرپر شدند، ن

 .ده و ناگفته ای را به همراه داردبلکه عمق درد و فاجعه ای ناشنی 

آذر غراب، یکی دیگر از همین نونهاالن کاشته در باغ همیشه خزان 

مجاهدین خلق بود و هنوز بهار زیبایی و زندگی را ندیده و تجربه نکرده بود، در 

 . غربت و تنهایی و بی کسی، به درود حیات گفت

قالبیون مجاهد بودند، او جا که پدر و مادرش از ان از آن. سال داشت 14آذر 

. ناچار همراه پدر و مادر چند سالی نزد انقالبیون مجاهد در کشور عراق به سر برد

، به دلیل مرگ استراتژی بزرگ مجاهدین خلق در راه رسیدن بدون 3197در سال 

دردسر به تهران، رهبری مجاهد برای سرپوش نهادن به این شکست و فریب، دست 

ها را در الک تدافعی برده و با طرح مسئله  آن ،م به نیروهاپیش گرفت و با تهاج

چنان ضعیف تر از گذشته در چنگ  ها، در صدد بر آمد تا اعضایش را هم طالق

های  از سال ،های درون سازمانی پروسه طالق. باقی بدارد ش،سازمانخود و 

راضی به جا که بعضی از خانواده ها  به درازا کشید و از آن ،3171تا سال  3197

جداشدن از زوجین خود نبودند، مسئله کودکان شان را بهانه قرار می دادند و از این 

طریق دست سازمان به ویژه رهبری سازمان را برای جدا کردن خانواده ها، می 
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رهبری مجاهد به خاطر این که بهانه ای برای نیروها باقی نماند  ،در این میان. بستند

نسبت به سازمان باقی بمانند، به بهانه جنگ خلیج  و همیشه در موضع بدهکاری

فارس، همه کودکان مجاهدین را که در عراق و نزد والدین شان به سر می بردند، با 

انواع حیله و فریب و وعده های دروغ، وادار به کوچ اجباری به کشورهای مختلف 

م طالق از حذف کودکان از کشور عراق، بهانه زوجین را در راستای عد. جهان کرد

اما در این بین سرنوشت کودکان مهاجر، رقت بارتر . همدیگر، از دست شان گرفت

از والدین شان شد که آنان این بار تنهاتر از گذشته در میان تارهای عنکبوتی 

 . سازمان، گیر افتاده بودند

به بهانه خروج کوتاه مدت از میدان  3193کودکان مجاهدین از اواخر سال 

 32ماهه الی  1کودک  711ق، ابتدا وارد خاک اردن سپس از میان جنگ در عرا

 .ساله، وارد خاک آلمان به عنوان سر پل سازمان، شدند

سال اقامت  32سرنوشتی که کودکان ایرانی و کودکان اعضای مجاهد طی 

کتاب نمی گنجد و از این شان در کشورهای مختلف غربی، دچار آن شدند، خود در 

دکان قادر به افشای حجم درد و حرمان شان نبودند و یا نیستند، جا که خود کو آن

دست روی  ،به غایت انسانی و سیاسی متاسفانه تاریخ و حقوق بشر در این موارد  

های تاریخ بشر، به راحتی گذشته  دست گذاشته و از کنار یکی از مهیب ترین جنایت

 .است

شورهای مختلف کودکان مجاهدین که از بدو خروج از خاک عراق به ک

جهان منجمله آمریکا، کانادا، استرالیا، اسکاندیناوی و سایر کشورهای اروپایی تبعید 

تعدادی از آنان طبق . شده بودند، به سرنوشت و روزگار عبرت انگیزی گرفتار شدند

معمول تحت فشارهای عاطفی و روحی برای کار سازمانی و جمع آوری پول از 

ده و به گدایی پرداختند، تعدادی برای جذب هواداران ها گسیل ش مردم به خیابان

شرمنده، به آنان سپرده شدند که در این موارد انبوه سوء استفاده های جنسی از 

کودکان توسط هواداران و اعضای باالی سازمان گزارش شده است، تعدادی از 



 

12 

اق دوباره به عر ،کودکان پس از ختم آموزش دوره های تروریستی و ایدئولوژیک

اعزام شده و توسط سازمان به دولت عراق فروخته شدند، تعدادی آواره و بی 

سرپرست و روانی روی دست جوامع غربی باقی ماند و تعدادی نیز در غم غربت و 

 دست به خودکشی زدند و باالخره یکی از نمونه های بارز آن ،هجران خانواده

 ،ازمان برای اعزام به عراقبه نام آذر غراب، که به خواست تروریستی س كودكان

گفته و مورد غضب سازمان واقع شده بود، بر اثر ضعف قوای جسمی و " نه"

های  های زیادی در یکی از بیمارستان روانی به بیماری مزمن گرفتار شده و مدت

 .قبل به درود حیات گفت ماهشهر کلن، بستری بود تا این که چند 

بر خاک سرد بگذارد، گو  ش رارنجورتن بی جان و آذر اما قبل از این که 

این که تقاضایی از سازمان مجاهدین کرده بود و آن این که برای یک بار هم که شده 

و برای آخرین بار او بتواند قبل از مرگش مادر و برادرش را که در عراق و نزد 

ا ج آذر از آن. سازمان اسیر بودند را ببیند و جز این او دیگر آرزویی در سر ندارد

ها مورد غیظ و غضب رهبران سازمان قرار داشت و تن به خواست  که سال

سازمان جهت اعزام به عراق را نداده بود، سازمان برای نمک پاشیدن بر زخم آذر، 

همیشه با وعده های توخالی او را امیدوار و چشم به راه نگه می داشت که در این 

و شاید آذر نمی دانست که اگر  رابطه آذر خوش باور، همیشه یک چشمش به در بود

سازمان بتواند به خواست انسانی و عاطفی یک بیمار رو به مرگ، اجابت نماید، این 

التماس و درخواست همه اعضای مجاهدین که در عراق اسیرند و ایضاً همه خانواده 

های چشم به راهشان در ایران نیز هست و سازمان در این رابطه نمی تواند و نمی 

که به دست خود سر کالف را باز کند تا همه رشته های دروغ و دبنگ و خواهد 

 .دجالیتش، پنبه شود

رفت و تنها آرزویی که در دل داشت با خود به گور سرد . سرانجام آذر رفت

باخته مرگ و درد و  آذر وقتی مرد، مجاهدین خلق که عاشق و دل. بردو تاریك 

نی رسانده و مانند همیشه خواستند نان ریاضت اند، سراسیمه خود را به جسد قربا
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چه که سالیان دراز در ایران و عراق کرده  مرگ و شهادت و غیره بخورند، آن

 برای خاک. بودند و از این طریق خیل اعضاء و هواداران شان را فریفته بودند

سپاری آذر، سازمان مراسم رسمی و ویژه ای بر پا کرد و در این رابطه بسیاری از 

منجمله وکیل سازمان به نام آقای مرتنز و خانمش نیز حضور  ءان و اعضاهوادار

جا نیز مانند عراق تحت ارعاب و دروغ قادر  سازمان به باورش که این. داشتند

 خواهد بود منویاتش را به خورد اعضاء و هوادارانش بدهد و از مرگ آذر برای

ن برای مرگ آذر سرمایه چه که سازما ولی بر خالف آن. کالهی از نمد ببافد خود

سپاری آذر به مراسم نفرت و انزجار از سازمان بدل شد  گذاری کرد، مراسم خاک

به ویژه زمانی که اکثر هواداران و میلیشیاهای سازمان و ایضاً آقای مرتنز و سایر 

مهمانان، وقتی فهمیدند سازمان حتی قادر نبوده که به تنها خواست آذر که دیدار از 

سپاری را ترک کردند و  ادرش بود را تن دهد، با سردی تمام مراسم خاکمادر و بر

 .به گوشه ای از ماهیت خطرناک و مناسبات فرقه گرایانه سازمان پی بردند
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 شقایق های زخمی

 

مهرماه سال  19یک روز خزان، . همه چیز از یک روز سیاه آغاز شد

که قرار شد، بادهای بی رحم خزان، شروع به وزیدن کنند، ریشه ها  ، روزی3197

را بسوزانند و گلبرگ ها را همراه خود ببرند، ببرند به زوالی که خود نیز از آن سر 

 .بر آورده بودند

بنا به وعده دیرینه رهبری مجاهدین، حذف آیت هللا خمینی از قدرت سیاسی، به 

باآلخره آیت هللا خمینی، روز . می منجر می شدسقوط تمام عیار نظام جمهوری اسال

چند ماهی از این ماجرا گذشت، . چشم از جهان فرو بست 3197خردادماه سال  34

رهبری . ولی نظام اسالمی بدون کم و کاست و مانند گذشته به راه خود ادامه داد

و پاسخ مجاهدین، در این میان فکر و تاملی دیگر کرد و به جای چاره جویی عاقالنه 

گویی صریح به نیروها و مردم و خلق استراتژی دیگر، او این بار نیز مانند همیشه 

نیروهایش را مورد سئوال و مذمت قرار داد و آن این که یک انقالب ایدئولوژیک 

دیگر به راه انداخت و توسط آن، نیروهایش را در خودشان و به مخفی ترین 

چیزی شبیه به زندان های تو در تو، تا . خلوتکده های اعماق ذهن شان فرو برد

نیروها هیچ گاه قادر نباشند به دنیای بیرون فکر کنند و راه خروج از بن بست را 

رهبری مجاهد، به ازای آن چه که به زعم خود به نیروهایش ارزانی کرده و . بیابند

را آن را رهایی می نامید، به خاطر واقعی شمردن آن ماجرا، متقابالً دستاوردی 

او از نفراتش . طلب می کرد و از نیروهایش درخواست بهاء و مقابله به مثل کرد

 خواست که به ازای آن چه که من در این انقالب 
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به شما ارزانی کرده ام ـ که آن ارزانی موهبت نجات و ثابت قدم ماندن در 

کرده و میدان مبارزه نامیده می شد ـ از این پس می بایست شما زوجین خود را رها 

 . به رهبرش وصل باشد" تنها"هر فرد می بایست 

یک سال و نیم از این تالش رهبری مجاهد برای جدا کردن خانواده ها از هم 

چون . او موفقیت چندانی در الیه پایین تشکیالت به دست نیاورد  .دیگر گذشت

ردند، افرادی که در الیه پایین تشکیالت و بدون رده و مسئولیت مهمی به سر می ب

آنان کودکان خود را بهانه قرار . با این فتوای رهبری مجاهد به مخالفت برخواستند

کودکانی که می توانستند فواصل عاطفی زوجین را کاهش دهند و انقالب . می دادند

بنابراین، در . ایدئولوژیک مسعود رجوی را با تمرد و تردید و شکست، مواجه نمایند

کودکان تضاد اصلی و دشمن انقالب شمرده می شدند ایدئولوژیک رهبری، انقالب 

حذف و . که می بایست با توسل به هر ابزاری از سر راه انقالب برداشته می شدند

پر هزینه دوباره سازی کودکان در غیاب والدین دل سوزشان، طی چند مرحله 

 :صورت پذیرفت که به اختصار به آن می پردازم

گان های نظامی سازمان در عراق زندگی ـ کودکان مجاهدین در داخل پاد3

می کردند که در آن ایام روز آخر هفته با مادران اصلی یا تشکیالتی شان
٭
به داخل  

حضور کودکان بهترین تنوع و سرگرمی برای . لشکرهای نظامی می رفتند

                                                 
در کتاب خود  دکتر مسعود بني صدر عضو سابق شوراي ملي مقاومت ٭

چاپ انتشارات خاوران در پاريس، در " خاطرات يک شورشي"به نام 

 :اين مورد مي نويسد

در مورد بچه هايي که به خارج فرستاده شده بودند، در نشريات " 

ايراني مطالبي نوشته شده بود، ولي من آن را به عنوان تبليغات 

يک . ات کردميکبار يکي از اين بچه ها را مالق. دشمن رد مي کردم

 .از او در مورد والدينش پرسيدم. ساله بود 31پسر 

 کدام يکي؟: پاسخ داد

 .نمي توانستم سؤالش را درک کنم 

و بعد از آن من با . خوب، پدر واقعي من در ايران کشته شد: گفت

مادرم ازدواج کرد، و من پدر جديدي . مادرم به عراق منتقل شديم

ه شد و پدر دوم من ازدواج کرد و بعد از مدتي مادرم کشت. يافتم

من مادر جديدي پيدا کردم و سپس من هر دو را در عمليات فروغ 

 .از دست دادم و بعد دوباره پدر و مادر جديدي به من داده شد
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رزمندگان مجاهد بود و افراد نظامی، به ویژه مردان مجرد در روز آخر هفته با 

. با کودکان، کمبودهای روحی و عاطفی شان را جبران می کردند بازی و شوخی

کودکان در طی هفته یا ماه، وقتی که والدین آنان در ماموریت به سر می بردند، از 

دیدار و مالقات خانواده ـ اگر خانواده داشتند ـ محروم بودند و اکثراً توسط مادران و 

دنیای خارج از قرارگاه و مجاهدین  پدران تشکیالتی و ایدئولوژیک، بسر برده و با

آنها با سالح های جنگی و مناسبات تشکیالتی رفته رفته خو می . آشنایی نداشتند

از دوران کودکی تحت آموزش های تشکیالتی و ایدئولوژیک قرار می . گرفتند

این کودکان اجازه انتخاب سرنوشت خود و . اجـازه ادامه تحـصیل نداشتند. گـرفتند

آنان سربازان آتی . ه انتخاب همسر و زندگی خانوادگی را هم نداشتندحتی اجاز

سالگی تحت جاذبه های مختلف  32از سنین . انقالب در پشت جبهه شمرده می شدند

تشکیالت به ویژه رده خواهی، می بایست به صورت میلیشیا برای سازمان کار می 

رضاء و کنترل دختران قبل رسیدن به سن قانونی می بایست جهت ا. کردند

 . فرماندهان، به ازدواج یکی از افراد وفادار در می آمدند

کودکان مجاهد، در داخل ایران و درون خانه های تیمی نیز برای توجیه 

تردد و حضور نفرات نظامی در درون پایگاه، استفاده می شدند که در این رابطه 

شت کودکان را بدون تلفات جانی نیز متحمل شدند و، صدها موارد دیگر که سرنو

 .داشتن قدرت انتخاب، به سرنوشت والدین انقالبی شان مرتبط کرده بود

. ، مصادف با جنگ پر سر و صدای خلیج فارس بود3193ـ زمستان سال 1

در این حین رهبری مجاهد، اگر چه در این . جنگ نیروهای ناتو علیه کشور عراق

دعوا بود، چون که ارباب اصلی اش جنگ فراوان متضرر شد و النهایه بازنده اصلی 

به غایت تضعیف گشته بود، ولی او با مهارت سعی کرد ورق  بازی را طوری را 

برگردانده و از آن آب گل آلود، صیدی کرده باشد و آن، حذف کودکان، همان دشمنان 

 . انقالب ایدئولوژیک، از خاک عراق و باال بردن تضمین انقالب بود
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ه ای که مجاهدین خلق علی الظاهر، خود را آماده می در آن ایام پر مخاطر

کردند و از هیبت جنگ و سردرگمی درمنطقه، سالح ها و نیروهای شان را به زیر 

زمین های صحرای کفری در خاک عراق، اختفاء و استتار می کردند و در آن 

 شرایط خطیر؛ تمامی ستادهای مجاهدین، جنگ و مراقبت از خود را رها کرده و با

حداکثر انرژی و امکانات و صرف میلیون ها دالر هزینه مهاجرت، به انتقال 

 .کودکان از خاک عراق مبادرت ورزیدند

تن بالغ می شدند، ابتدا مدارس و  711ـ کودکان مجاهدین که قریب به 1

سپس آنان . تفریحگاه و آشیان های دیگر آنان به دلیل شرایط جنگی، تعطیل اعالم شد

امکانات برای زنده ماندن و شرایط آسیب پذیر روانی، با خوف و را با حداقل 

 . سراسیمگی به درون سنگرهای ضد موشک داخل قرارگاه انتقال دادند

. چند هفته از حضور کودکان در داخل سنگرهای نمور و تاریک گذشت

آنان، با وجود این که سال ها در مناطق نظامی و محیط های رعب انگیز زندگی 

ند، با محیط جدید نیز عادت کرده و فضای ساختگی را با بازی های کرده بود

کودکانه شان به لوث کشیده بودند به ویژه این که حتی یکی از هواپیماهای متحدین 

بنابراین حیله سازمان برای کوچ . محض نمایش در آسمان قرارگاه ظاهر نشد

راضی نمی شدند و بهانه والدین کودکان . اجباری کودکان تا اینجا ناکام مانده بود

در مرحله بعد، سازمان ناچار شد تا این بار . کافی در دست سازمان باقی نبود

 . کودکان را به مرکز ثقل بمباران هوایی متحدین، یعنی بغداد، انتقال دهد

پرواز بر آسمان عراق داشتند که از آن  1211ـ در آن ایام متحدین، روزانه 4

بود و ضمناً هر هواپیمای متحدین که در هر کجای خاک  پرواز عملیاتی 3111تعداد 

عراق، قادر نبود هدفش را بمباران کند، راکت های خود را به شهر بغداد می زدند 

به بهانه این که کاخ صدام حسین را بمباران کرده اند، سپس به سمت آشیان های خود 

 . ها را تحمل کرد ترین حجم بمباران با این وجود شهر بغداد بیش. باز می گشتند
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تن از کودکان در پایگاه ها و هتل های شهر بغداد،  711با اسکان بیش از 

طی چند هفته اقامت آنان چندین راکت به اطراف پایگاه های کودکان اصابت کرد که 

با این . در مواردی شیشه ساختمان ها شکسته شد، ولی آسیب جدی به کسی نرسید

سازمان، سرعت مهاجرت کودکان و رضایت والدین اقدام انقالبی و ایدئولوژیک 

شان که تا چند روز قبل راضی به جدا شدن از کودکان خود نبودند، به اوج خود 

از والدین راضی شدند که هر کجای دنیا که سازمان % 31در این مرحله، . رسید

می پایگاه هایی که کودکان در آن به سر . مصلحت دانست، کودکان آنان انتقال یابند

آب، برق، پوشاک و سایر . بردند، هیچ کدام از آن پایگاه ها سنگر ضد راکت نداشتند

بهانه هم طبق معمول . لوازم زندگی وجود نداشت، جیره غذایی به حداقل رسیده بود

تحریم کشور عراق بود و این در حالی بود که خود رهبری سازمان، مایحتاج زندگی 

 . ویژه از کشور فرانسه وارد عراق می کرد رتصوو مواد غذایی و سیگارش را به 

کودکان روزانه می بایست دهها بار با شنیدن آژیر قرمز، همراه با ترس و 

ضجه های حزن انگیز به زیرزمین های تاریک پناه می بردند، سپس با شنیدن آژیر 

کودکانی که . سفید، به درون اتاق های تنگ و سرد و مملو از نفرات، باز می گشتند

پدر و یا مادر داشتند، این فرصت برایشان پیش آمد تا برای آخرین مرتبه، با والدین 

 ندکودکانی را دیدم علیرغم این که به مدرسه نرفته بود. شان تودیع تلخی داشته باشند

و قادر به نوشتن نبودند، در آن فضای قهرآمیز و خطرناک، تمرین نامه نوشتن می 

کودکی را دیدم که . های ارتباطات عاطفی قطع نگردد کردند تا بدین وسیله، حداقل

با مظلومیت و لحن کودکانه از والدین خود التماس می کرد، حال که زندگی این قدر 

سخت است، چه خوب می شد یکی از هواپیماها بمبش را باالی ساختمان ما می 

 !ریخت و من زودتر به بهشت می رسیدم

قلب مترصد آن بود که یا سرنوشت  عجبا این که رهبری مجاهدین با قوت

کودکان مجاهدین را مانند یکی از سنگرهای دستجمعی در بغداد، که در همان 

زن و کودک بی  711روزهای پر مخاطره با اصابت یک راکت هواپیمای متحدین، 
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گناه در آن سوخته و جزغاله شدند، رقم بزند و با به راه انداختن یک عاشورا بازی 

رهبر عاشورا نامیده و توجه افکار عمومی را به وضعیت نابسامان دیگر، خود را 

خود در داخل خاک عراق معطوف دارد، یا این که کودکان را به سالمت به 

کشورهای غربی رسانده و ضمن داشتن گروگان های سیاسی و سربازان آتی 

به . کندهای باد آورده تبدیل " پول"انقالب، همزمان مظلومیت و آوارگی آنان را به 

هر حال وقتی والدین کودکان به زیر بمب هواپیماها، در قرارگاه ها و زمین های 

مانور، زیست می کردند و در سر هوای رهایی ایران از چنگ استبداد را داشتند و 

همه مردم دنیا با نگرانی سرانجام جنگ ناتو علیه عراق را دنبال می کردند، کودکان 

دند تا گوشه ای از آرزوهای بلند رهبری مجاهدین ایرانی از خاک عراق خارج ش

 .خلق را جامه عمل بپوشانند

. ـ اولین ماًمن کودکان پس از خروج از خاک عراق، امان پایتحت اردن بود2

جا کودکانی که سال ها با همدیگر انس گرفته و خاطرات تلخ و شیرینی را در  در آن

ند، از هم جدا شده و گروه گروه به محیط های تشکیالت و انقالبیون به همراه داشت

از . کشورهای مختلف اروپایی، اسکاندیناوی، استرالیا، کانادا و آمریکا فرستاده شدند

کودک به بهانه خروج از صحنه جنگ خلیج فارس، به  111این تعداد نزدیک به 

هم چنین خاک آلمان . صورت غیر قانونی و با مدارک جعلی وارد خاک آلمان شدند

 . دوم کودکان مهاجر بعد از کشور اردن بودسرپل 

ـ کودکان در کشور آلمان، ابتدا در شهر کلن که این شهر مرکز فعالیت های 9

سیاسی، تبلیغاتی و جاسوسی مجاهدین بود و در پایگاه های موسوم حاتمی، موسوی 

ز این تعدادی از کودکان را به خانواده های هوادار سپردند تا ا. اسکان داده شدند... و

طریق حلقه های وصل هواداران سازمان را توسط کودکان جنگ زده با سازمان 

سال داشتند و در پایگاه های شهر  32ماه تا  1کودکانی که سن تقریبی . محکم کنند

آنان می بایست . کودک به سر می بردند 31کلن زندگی می کردند، در هر اتاق 

ات تشکیالتی و ایدئولوژیک، باقی ضمن تحمل فشارهای عاطفی و روحی تحت تعلیم
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در این رابطه انبوه اسناد و مدارک دال بر این که کودکان در خاک آلمان . می ماندند

به صورت گروگان سیاسی و تروریست تربیت می شدند، وجود دارد که در ادامه 

انواع اذیت و آزار و فشارهای . این نوشتار به بخشی از آن اسناد پرداخته خواهد شد

انی و عاطفی و تربیتی که بر کودکان روا داشته شد، شهود و نوشته های زیادی رو

وجود دارد که از آن جمله به کتاب عشق ممنوع از نادره افشاری، مجاهدین خلق در 

، زمزمه های زیر درختان نگارندهآیینه تاریخ اثر علی اکبر راستگو، کنترل نیرو از 

ک بغداد از محمدحسین سبحانی و موارد زیزفون از میترا یوسفی، روزهای تاری

 . دیگر می باشد

کودکان اعزامی به خاک آلمان، توسط رهبران مجاهدین خلق به بیگاری در 

درون پایگاه ها و به کارهای جمع آوری پول از مردم در خیابان های کشور آلمان 

ان، می گمارده می شدند که در رابطه با سوء استفاده مالی از کودکان در کشور آلم

توان از انجمنی به نام انجمن حمایت از کودکان آواره در شهر کلن اشاره کرد که 

اران كبا کوشش تنی چند از سیاست  3331مجاهدین خلق آن انجمن را در سال 

آلمانی به راه انداخته بودند به بهانه اینکه کودکان ایرانی، یتیم و بی سرپرست و 

 .ند کمک های مالی از جانب مردم هستندجنگ زده و آواره اند و لذا نیازم

ـ در نتیجه، مجموعه باال شمه ای از دریای رنج و حرمان کودکانی بود که 7

در راستای منافع فرقه ای که رهبران مجاهدین خلق دنبال می كردند، از والدین شان 

جدا شده، از غربتی به غربتی دیگر کوچانده شدند، آواره و بی پناه شدند، به 

ست و مزدور صدام حسین بدل شدند، دست به خودزنی و خودکشی زدند و تروری

انواع بالیای دیگری که در ادامه این داستان به شرح زوایای دیگر این تراژدی از 

 .زبان دیگر قربانیان و شاهدین دست این جنایت عظیم، پرداخته خواهد شد

نگیز كوچ شان یکی از همین کودکان قربانی که شرح کوتاهی از داستان غم ا

این میلیشیای مجاهد خلق، در اوج تنهایی در . آورده شد، آذر غراب، نام داشت

. در یکی از بیمارستان های شهر کلن آلمان، به درود حیات گفت 1112تابستان سال 



 

22 

مرگ دل خراش آذر غراب، در اصل دستاویز و بهانه این نوشتار و سلسله گفت و 

بار دیگر گشوده شود و به قضاوت افکار عمومی  این کارنامه باید یک. گو هاست

کودکانی که هیچ گاه قادر نبودند و یا نیستند، انبوه رنج و درد شان را خود . برسد

 .اعتراف کنند

در همین رابطه و به بهانه مرگ جانگداز آذر غراب، در نظر داریم تا یک 

زوایای دیگر و از زبان بار دیگر این پرونده خاک گرفته و ناتمام را باز گشوده و از 

دیگر کارشناسان مسایل کودکان، و موقعیت جدیدی که هم اکنون مجاهدین خلق، در 

آن به سر می برند، مجموعه نظرات و گفت و گوهایی را ترتیب داده و به اطالع 

 . افکار عمومی برسانیم

اشیم با امید این که با زنده کردن دوباره رنج نامه کودکان مجاهدین، توانسته ب

بخشی از دینی را که نسبت به کودکان جنگ زده مجاهدین خلق و مردم ایران داریم، 

 .را ادا کرده باشیم
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بتول احمدی 
    

                 

شما كه به عنوان . می خواستم سئواالتی را خدمت تان عرض كنم ■

در كه متاسفانه یكی از بچه یك عضو سابق مجاهدین خلق و به عنوان یك ما

های تان در درون سازمان به دلیل عدم رسیدگی پزشكی، معلول شده، وضعیت 

 كودكان در سازمان مجاهدین را چگونه ارزیابی می كنید؟

آن زمان مرا به علت بارداری، . ماهه باردار بودم 7فرزند اولم را  □

یكی از شب ها، . ه بودندبه قسمت امداد یا همان بهداری سازمان، به كار گمارد

مهدی ابریشم چی، توسط عفت جوادی كه این زن در آن زمان مسئول باالی 

وقتی همراه عفت . امداد بود، برایم خبر فرستاد كه باید به دفتر كارش بروم

سپس . جوادی به دفتر ابریشم چی رسیدم، محبوبه جمشیدی نیز آن جا بود

با اجرای نمایشی ساختگی و  ابریشم چی رشته سخن را به دست گرفت و

مضحك، خبر مرگ برادر یا بهتر بگویم خبر مرگ همه چیزم را كه داوود 

                                                 

او در سال . بتول احمدي، از اعضاي سابق مجاهدين خلق است 

 زماني که هنوز به سن بلوغ نرسيده بود، توسط برادرش که 3123

بتول . عضو سازمان مجاهدين بود به هواداري از سازمان پرداخت

سال فعاليت با سازمان در داخل ايران، سپس از جانب  2پس از 

سازمان مامور شد تا خود را به عراق برساند و در ارتباط حرفه 

عازم عراق شد و تا  3194وي در سال . اي با سازمان قرار گيرد

با سازمان مشغول بود و از اين سال به همکاري حرفه اي  3193سال 

. خواستار جدايي از سازمان شد و توانست خود را به سوئد برساند

بتول احمدي، در درون خانواده اي رشد و زندگي کرد که بسياري 

از اعضاي آن خانواده، يا عضو مجاهدين خلق بودند و يا تعدادي 

توسط  3129عباس در سال . در مسير مبارزه به شهادت رسيده اند

توسط رژيم جمهوري اسالمي و سرانجام  3193رژيم شاه، رضا در سال 

توسط ديکتاتور نوپا مسعود رجوي، به شهادت  3197داوود در سال 

ايشان هم . رسيده اند، از جمله برادران بتول احمدي بودند

اکنون با دو فرزندش در کشور سوئد زندگي مي کند و يکي از 

با افشاي ماهيت تروريستي مجاهدين خلق  فعالين سياسي در ارتباط

 .مي باشد

 



 

24 

من در این رابطه سعی می كنم در فرصت های دیگر . احمدی بود، به من داد

در پایان نمایش، . ریز این ماجرا و نمایش مضحك را در اختیار مردم قرار دهم

ه در مورد مرگ برادرم فعالَ سكوت كنم تا ابریشم چی به من خاطرنشان كرد ك

زمانی كه آنان خودشان شرح جریان را به من اطالع دهند كه چگونه باید این 

در آن هنگام من كامالَ شوكه بودم و . خبر را به گوش اعضای مجاهد رساند

 . اصل خبر را باور نداشتم

 غم خانه درد شد این دل من

 آگاه نشد هیچ كس از مشكل من

سعید از . اَ یك ماه بعد از فاجعه مرگ برادرم، پسر اولم سعید، به دنیا آمددقیق

همان بدو تولد، دچار كم خونی و بیماری زردی شد و از روز دهم تولدش هم تهوع و 

یعنی این كه سعید بعد از . هم عفونت داشت و نهایتاَ خون ریزی هم شروع شد

الت لرزش به او دست می داد و خوردن هر وعده شیر، حتی به مقدار یك قاشق، ح

شروع به عطسه زدن می كرد و شیر را از طریق بینی و دهانش به بیرون می 

به تدریج رگه های عفونت نمایان شد و طولی نكشید كه بعداَ به همراه شیر، . ریخت

در واقع برای من . خون نیز از بینی و دهان این طفل معصوم به بیرون می ریخت

تناكی بود، زمانی كه هنوز داغ مرگ یا قتل برادرم داوود روزهای سخت و وحش

 . احمدی را بر دل داشتم و نتوانسته بودم این فاجعه را درك و هضم كنم

 وه كه درد این غم سنگین را

 با دردی دگر درمان كرده ام

بیماری سعید، مصادف با زمانی بود كه ما تصمیم به ترك سازمان گرفته و 

به همین دلیل، رهبران سازمان از . از سازمان كرده بودیم باصطالح اعالم جدایی

در این رابطه . هر گونه رسیدگی پزشكی نسبت به فرزندم امتناع می ورزیدند

 . سازمان حتی اجازه وزن كردن نوزاد یك ماهه ام را به من نمی داد

 گر اثر می داشت فریادم به گوش آسمان
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 از خدا با یك تمنا صد دهن می خواستم

انجام پس از تالش های فراوان، نوزادم را نزد متخصص عراقی به بغداد سر

بردم و زمانی كه نوزاد به سن دو و نیم ماهگی رسیده بود، در بیمارستان مشخص 

شد كه بچه دچار بسته شدن خروجی معده به روده، شده كه بعد از آن بالفاصله بچه 

بعد . دقیقه به درازا كشیده بود 32را مورد عمل جراحی قرار دادند و مدت عمل نیز 

 .از این عمل، مشكل گوارشی بچه بهبود یافت

دوران بریدگی و خروج از سازمان را كه همه ما می دانیم دوران به  ■

غایت هولناك و شكننده ای در سازمان است و به قول رهبری سازمان این دوران 

تان طی این دوره با فرزند هر روزش برابر با صد بار مرگ را طلبیدن است، آیا 

 شما بود؟

كودكم تمامی دوران جداشدن و ریاضت های آن دوران، با من و شریك  □

جرمم بود و خالصه كالم این كه، بعد از مشكالت نامبرده و سپری كردن یك دوره 

عذاب آور، كه خود به جایش در درون سازمان شكننده بود، به كشور سوئد منتقل 

 . شدم

ینكه بچه ام بزرگ تر می شد، اثرات كینه توزی و در سوئد به مرور ا

ماهیت انتقام جویانه رجوی ها در وی نمایان تر شد و سعید كه روزگاری مرهم زخم 

هایم به هنگام از دست دادن برادرم بود، به دلیل عدم رسیدگی به موقع پزشكی، دچار 

پزشكان . ده شدعقب ماندگی ذهنی شد و در این رابطه زخمی دیگر بر زخم هایم افزو

سوئدی تشخیص دادند كه سعید در ایام طفولیت به علت كاهش وزن در ابتدای 

تولدش، دچار عوارضی شده كه آن ها تا به آخر اثراتش را بر زندگی و سالمتی 

گرم بود و در سه  4121سعید، وقتی متولد شد، وزنش . سعید، باقی گذاشته بود

گرم رسیده  3731ی، وزنش ناگهان به ماهگی یعنی پس از سپری كردن عمل جراح

 . بود
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این گوشه ای بود از نگاه و توجه ای كه مجاهدین نسبت به مادر و به ویژه 

و سرانجام و در ادامه این امر دیدیم كه مادر  ندفرزندش در درون سازمان، داشت

 .بودن و فرزند داشتن در داخل سازمان به طور مطلق حرام و ممنوع اعالم شد

شید كه داغ دل تان را تازه كردم، با امید این كه هیچ كودكی و از می بخ ■

هیچ مادری بیمار و معلول به دنیا نیاید و با امید بهبودی بیش تر معلولیت جسمی و 

روانی كودكان مجاهدین، از شما تشكر می كنم كه به این بخش مهم از سرنوشت 

 شوم كودكان و مادران مجاهدین، اشاره كرده اید؟

ن هم از شما تشكر می كنم بابت اهمیتی كه به سرنوشت كودكان جنگ م □

 .زده و آواره مجاهدین، قائل شده اید
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گفت و گو با خانم نادره افشاری
 

 

می خواستم . شما تماس می گیرماز كلن آلمان خدمت . خسته نباشید ■   

می دانیم شما زمانی که . کودکان مجاهدین را با هم مرور کنیمیک بار دیگر پرونده 

در سازمان مجاهدین خلق فعال بودید، یکی از وظایف تان کار با کودکان مجاهدین 

اگر خبر داشته باشید، یکی از . باصطالح مربی و معلم کودکان مجاهدین بودید. بود

دید به نام آذر غراب، همان کودکانی که سال ها قبل شما مربی و سرپرست شان بو

اخیراً در همین شهر کلن و در تنهایی و بیماری به درود حیات گفت که این فاجعه 

می خواستم اگر خاطرتان آزرده نمی . غم انگیز، بهانه ای برای این گفت و گو شد

شود و تا آن جا که به یادتان مانده است، چه خاطراتی از وضعیت کودکان و 

 مجاهدین در ذهن تان باقی مانده است؟نوجوانان در مناسبات 

من سال ها قبل . من هم متاسفم از این که این خبر اسفناک را می شنوم □

زمانی که مربی کودکان مجاهدین در شهر کلن بودم، یکی از شاگردانم آذر غراب 

                                                 

شمسي در  3191نادره افشاري تحصيل كرده اقتصاد؛ از سال   

وي پس از يك . پرداختايران به هواداري از سازمان مجاهدين 

براي  3194دوره فعاليت سياسي در ايران به نفع مجاهدين، در سال 

 3197ن جا در سال ادامه فعاليتش وارد كشور آلمان شد و از آ

وارد خاك عراق شد تا به همكاري حرفه اي با سازمان مجاهدين 

نادره پس از اين كه از عراق خارج شد، دوباره وارد . بپردازد

با مجاهدين خلق همكاري داشت و در اين  3174آلمان شد و تا سال 

سال بود كه با سياست هاي سازمان به مخالفت برخواست و در اين 

سال است كه با منش و انديشه مجاهدين خلق و  31د رابطه حدو

در طي اين . نيروهاي مشابه، درگير است و مخالفتي ريشه اي دارد

جلد كتاب را به رشته  7ها مقاله و  سال ها، نادره افشاري، ده

نام دارد كه " عشق ممنوع"تحرير درآورده است كه اولين اثرش 

در ارتباط با  كودكوق اهم اين كتاب در ارتباط با نقض فاحش حق

نام دارد " رنسانس وارونه"كودكان مجاهدين است و آخرين كتابش 

 .كه اين كتاب طي هفته هاي آينده از زير چاپ بيرون خواهد آمد
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متاسفانه تعدادی دیگر از شاگردانم . یعنی همین قربانی که شما از آن نام بردید. بود

الن محمدی و چند تای دیگر که اآلن یادم نیست، به چنین سرنوشتی در مثل آ

 . مناسبات و بیرون از سازمان مجاهدین، گرفتار شدند

می خواهیم ببینیم ریشه این فجایع از کجاست؟ آیا خاطرتان مانده و می  ■

توانید به گوشه ای از خاطرات تان مراجعه کنید و برایمان مجدداً شرح بدهید که 

ماجرا از کجا شروع شده و در آن ایامی که شما مربی این کودکان بودید، این  این

 ها در چه شرایط  و وضعیتی به سر می بردند؟

نمونه ها، دالیل و اسنادی که از عملکردهای غیر انسانی و خیانت  □

مسعود رجوی به آرمان های ملی و انسانی وجود دارد، چنان روشن و غیر قابل 

اگر آدم واقعاً ـ و نه برای فریب مردم ـ به منافع عالیه ملت بیندیشد، انکار است که 

از آن جا که من در قرارگاه . نمی تواند و نباید بیش از این در مقابلش سکوت کند

اشرف هم معلم فرزندان مجاهدین، معروف به میلیشیا بودم، در آن ایام دو سال تمام 

ف کردم اما در آن روزها گوش کسی نسبت به زندگی این بچه ها اعتراضات مختل

بعد از آن، من در پایگاهی به نام موسوی در شهر کلن، به مدیریت زن . بدهکار نبود

عقب افتاده ای به نام طیبه رحمانی الهوت، معروف به اعظم، کار می کردم و تعداد 

اتاق متوسط  31ساله را در یک خانه بزرگ که فقط  37ماهه تا  1بچه معصوم  321

من مسئول امداد این بچه . کوچک داشت، به صورت کامالً کنسروی چپانده بودندو 

تمام . تن دیگر پسر بچه ای بودم که در پایگاهی دیگر به نام حاتمی بودند 11ها و 

فشاری که روی من بود، ناشی از حال و روز خجالت آوری بود که این بچه ها 

بعد از آن از این پایگاه . نیان بودین قرباهمجزو نیز دختر کوچک خود من . داشتند

 . آمدم بیرون و بصورت غیر حرفه ای و هوادار با مجاهدین همکاری کردم

قبل از این که به سرنوشت این بچه ها در آلمان بپردازیم، آیا می توانید  ■

 کمی از وضعیت همین بچه ها در کشور عراق بگویید؟
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تن  711ه اردن، بیش از در جنگ خلیج فارس، زیر بمباران سنگین جاد □

ظاهر . از این بچه ها را با صرف بیش از یک میلیون دالر به اردن منتقل کردند

. قضیه این بود که بچه ها در قرارگاه اشرف و یا قرارگاه های دیگر، کشته نشوند

حال آن که از آن همه بمب که هر ساعت نیروهای متفقین روی عراق می ریختند، 

حاال امداد غیبی . اصلی و پایگاه های مجاهدین اصابت نکرد حتی یکی به قرارگاه

 . بود یا خلبانان این نقاط را روی نقشه بمباران نداشتند، بماند

 مگر اصل قضیه چه بود، چرا این جور فكر می كنید؟ ■

برای این که آقای رجوی بر مبنای اختیارات دیکتاتورمنشانه اش، هسته  □

این بچه ها نباید به . اهدین به کلی از بین می بردخانواده را داشت در صفوف مج

عنوان بندهای عاطفی دست و پاگیر و مانع پیشبرد این طرح غیر انسانی، نزد والدین 

 !چه بهانه ای بهتر از بمباران. خود باقی می ماندند

در آن شرایط جنگی، از کشور اردن چگونه این بچه ها را به اروپا  ■

 منتقل کردند؟

اکثراً . وپا نبود، آن ها را به آمریکا و استرالیا و کانادا هم فرستادندفقط ار □

با پاسپورت های جعلی و همراه افرادی با پاسپورت های جعلی و یا پاسپورت های 

 .واقعی، كه از اردن پرواز می کردند

 

 در این رابطه بیشتر بگویید؟ ■              

شه توتالیتر رجوی و برداشتش از برای پاسخ به این پرسش، باید به اندی □

در . موضوع انسان و نوع بهایی که او به انسان می دهد، یا اصالً نمی دهد، برگردم

اصطالح رایج رهبری مجاهدین در . دستگاه فکری این جناب، انسان تنها ابزار است

بار " بار هم"خب، این . یعنی حمالی کردن است" بار بیشتر برداشتن"مورد افرادش 
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در چنین دستگاهی، طبعاً بچه ها . الب یعنی اسم مستعار مسعود رجوی استانق

 . مزاحم والدین اول، دوم و یا سوم شان بودند

 والدین دوم و سوم چه صیغه ای است؟ ■

اما واقعیت این است که اگر پدر ! شما می توانید فکر کنید، صیغه مبالغه □

شوهر دیگری می كرد، بچه ای در عملیات نظامی کشته می شد، مادر باید 

بنابراین بچه پدر یا مادر دوم و سوم پیدا می کرد، گاهی هم پدر . یا بالعکس

و مادر هر دو در نبردهای بی سرانجام کشته می شدند و بچه باز هم باید پدر 

و مادر تازه پیدا می كرد، آخرش هم با آن وضع آن ها را از همان والدین 

 .کردندجدا کردند و عمالً قربانی شان 

این طور كه تعریف می كنید، بر سر عواطف و تربیت این بچه ها در  ■ 

 غیاب والدین شان، چه می تواند آمده باشد؟

 .ویرانی و ویرانی، خالء و درماندگی و افسردگی و عصیان □

بچه را از قرارگاه اشرف به خارج از عراق منتقل  311گفتید که بیش از  ■   

تن از آنان را در پایگاه های آلمان نگه می  051دید فقط کردند، همچنین اشاره کر

 داشتند، پس بقیه چه شدند؟

بقیه را به ضرب و زور به خانواده های هوادار سازمان دادند که بعضی  □

شان جا افتادند و آن ها را به عنوان والدین جدید قبول کردند، اما اکثرشان در 

را تحمل می کردند و توانستند پدر و مادر  ناسازگاری و حرمان شدید، این خانواده ها

اصلی یا حتی والدین دوم شان را از خاطر ببرند و رشته های عاطفی شان را با آن 

البته بعضی پدر و مادرها، یا فقط مادرها و پدرها به تنهایی، پس از . ها بگسلند

جان خارج شدن از پادگان اشرف، تهمت های خائن، مزدور، پاسدار و غیره را به 

 .خریدند و توانستند در نقاط مختلف جهان بچه هایشان را تحویل بگیرند
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بچه در آن پایگاهی که خود شما در آن  051از سرنوشت و زندگی آن  ■

 کار می کردید کمی حرف بزنید؟

اتاق که به دو اتاق بزرگ، یک سالن  31در نظر بگیرید خانه ای را با  □ 

تقسیم شده بود، یعنی اتاقی که در آن صبحگاه و غذاخوری، نمازخانه و اتاق سرود 

شامگاه اجرا می کردند، سه اتاق هم دفتر کار مسئولین پایگاه بود، یک اتاق هم محل 

امداد، یعنی امور پزشکی و کمک های اولیه، در بقیه اتاق ها، بچه ها بر اساس 

ان هزینه در حالی که دولت آلم. تقسیم بندی سنی و جنسیت باید زندگی می کردند

این بچه ها . نگهداری و خورد و خوراک بچه ها را در حد مطلوب پرداخت می کرد

 .در فقر شدید و فقدان امکانات، روی زمین و تنگ هم می خوابیدند، عین زندان

 صبحگاه و شامگاه یعنی چه؟ مگر آن جا سربازخانه بود؟ ■

د که چیزی شبیه سربازخانه و به جای شیپور، نواری پخش می کردن □

مارش بود و معنایش این بود که برای اجرای صبحگاه و شامگاه، آماده 

در قرارگاه اشرف و سایر پایگاه های مجاهدین، بزرگ ترها باید . شوید

جلوی عکس های بزرگ مسعود و مریم رجوی، به صف می ایستادند و 

را می خواندند و بعد هم " فرمان مسعود"سرودهای مختلف، از جمله سرود 

عین همین کار را بچه های ! یاد می کشیدند، ایران رجوی، رجوی ایرانفر

گناهی که هنوز نمی دانند، یا نمی دانستند، چه بالیی دارد سرشان می  بی

 .ساله شان 37ساله بگیر تا  7آید، باید انجام می دادند، از 

 که مثالً چه بشود؟ ■ 

 .که بچه های مردم شست و شوی مغزی بشوند □

درس خواندن و اوقات فراغت بچه ها چه می شد، آیا  پس تكلیف ■

 فرصتی برای این امور بچه ها وجود داشت؟
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از بچه ها چنان بیگاری می کشیدند که هیچ وقتی برای درس خواندن  □

از این گذشـته، بحـران های عاطـفی و تـفـاوت طاقت فرسا میان . نداشتند

چ تمرکزی برای درس فضای پایگاه و محیط مدرسه و جامعه آلمان، هی

 . خواندن شان باقی نمی گذاشت

اگر این بچه ها درس نمی خواندند، کودن نبودند و ضریب هوشی شان       

پایین نبود، علتش همان فشارهای غیر انسانی ای بود که در قلب اروپای مرکزی به 

در مورد گذران اوغات فراغت هم فکر می کنم طرح . این بچه ها وارد می شد

این بچه ها حتی عین زندانی ها وقت . ن پرسشی بیش تر به شوخی شبیه باشدچنی

برای این که دار و دسته مسعود رجوی فکر می کردند همسایه ها . هواخوری داشتند

بنابراین پایگاه های . با دیدن دسته جمعی بچه ها وحشت کنند و به پلیس اطالع بدهند

و پایگاه های دیگر، باید مثل یک خانه  موسوی و حاتمی و پایگاه خیابان پل فینگر

آن چه بیش تر باعث فشار روی من و بقیه ای که در همین . امن، مخفی می ماندند

پایگاه ها بودند و جدا شدند، می شد، طرز تربیت و نوع رفتاری كه با این بچه ها 

در نظر بگیرید یک حرمسرای عربی را که همه باید در داخل آن . می شد، بود

اگر یکی از برادران می آمد و نامه ای، بسته ای یا چیزی می . ی می گذاشتندروسر

آورد، تا زنگ در به صدا در می آمد، همه دختران می باید توی راهروها و اتاق 

کسی حق نداشت بدون جوراب راه برود و . دنبال یک متر روسری می دویدند

مسئول پایگاه یا خواهر اعظم،  آستینش را باال بزند و یقه لباسش را باز کند، همیشه

آماده بود که بچه ها را تحقیر کند، آنها را تنبیه فیزیکی کند و یا در یک اتاق از 

موارد بسیاری از تنبیه فیزیکی و شدیداً غیر . همان پایگاه، عمالً بازداشت شان کند

 .انسانی این بچه ها را من خود به چشم دیدم

 را توضیح بدهید؟ می توانید چگونگی این رفتارها ■

از طریق تلقین و توضیح و تصویر و صدا، کوشش در ایجاد هیجان ها  □

و " مسعود و مریم"و اعتمادهای کاذب، سعی می کردند تا این بچه ها را پر کنند از 



 

33 

برای این . آنها را انسان هایی مطیع و جانباز و گوش به فرمان رهبری بار بیاورند

زوی و بحران زده که از کمبودهای شدید عاطفی رنج بچه های خسته و مانده و من

از رهبری و . از اسالم می گفتند. می بردند، شب ها تا نیمه شب، نشست می گذاشتند

از این که ما هیچ چیز نیستیم و هر چه داریم از رهبری داریم، می . مردم می گفتند

بازی و تفریح می بچه هایی را که می بایست از نظر ذهنی آزاد می بودند و . گفتند

برای رسیدن به این . کردند تا دنیا را بهتر بشناسند، در رهبری خالصه می کردند

عصرها هم . نتیجه، آنان را در سخت ترین شرایط تربیت تشکیالتی قرار می دادند

که نماز جماعت بود و خبردار جلو تمثال مبارک رهبری ایستادن، البته شرایط 

مدرسه و محیط اروپایی رفته رفته چشم و گوش شان را بیرون و رابطه بچه ها با 

بچه ها کم کم متوجه می شدند امکاناتی وجود دارد که متعلق به آن . باز می کرد

می دیدند جامعه ای دیگر وجود دارد که در آن . هاست و از آن ها دزدیده می شود

اطرافیان بدون  آزادانه می توانند لباس بپوشند، ارتباط اجتماعی بر قرار کنند، با

بیرون از پایگاه، بچه ها می توانستند . مزاحمت حرف بزنند و بچگی شان را بکنند

همین باعث شده بود که ماموران مسعود رجوی آن ها را قانع می کردند . بچه باشند

که باید اعمال و گفتار و ارتباط های یک دیگر را به آن ها گزارش بدهند و در واقع 

این درست همان شیوه ای است که مسعود رجوی در . ا بکنندجاسوسی هم دیگر ر

هر مجاهد خلقی وظیفه داشت اعمال، . مورد رزمندگان و مجاهدین به کار می برد

. گفتار، افکار و همه حرکات مجاهد دیگر را بطور مشروح به مسئولین گزارش بدهد

در واقع . حتی اگر این مجاهد دیگر، همسرش، برادرش، پدرش یا خواهرش باشد

نیمی از وقت ماموران ویژه یا مسئوالن مسعود رجوی، به بررسی این گزارش ها 

 .بچه ها هم مشمول همین قانون اهریمنی می شدند. می گذشت

دوستی و ارتباط بچه ها با هم دیگر چه می شد، با این فضایی كه شما  ■

مجاهدین، پایگاه تصویر می كنید آیا اصالَ دوستی هم وجود داشت یا این كه پایگاه 

 تربیت تروریست بود؟
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بچه ها اکثراً به مدرسه ای می رفتند به نام مارتین لوترکینگ در شهر  □

کیلومتر با پایگاه شان فاصله  32کلن، که بر خالف معمول کشور آلمان، حداقل 

. ساعت از وقت شان در رفت و آمد به هدر می رفت 2به این ترتیب دست کم . داشت

خیلی از این بچه ها که با هم . پایگاهی دیگر به همان مدرسه می رفتند پسرها هم از

که اگر مسئول پایگاه . دیگر خواهر و برادر بودند، اجازه نداشتند با هم تماس بگیرند

هدیه هایی هم که بچه ها به هم می دادند، فقط . می فهمید، پدرشان را در می آورد

تنها تجمل بچه ها که در . وانی بودعکس های مسعود و مریم رجوی و فهیمه ار

هرگز اجازه نمی دادند بچه . سراسر اتاق هایشان به چشم می خورد، قاب عکس بود

من بارها شاهد گریه و زاری دختر بچه ها . ها با هم یا با مسئوالن شان مانوس شوند

" اعظم"بودم که با هم حرف زده بودند ـ حال چه حرفی نمی دانم ـ و همین خواهر 

ضو شورا، برده بودشان زیر سین جیم که چرا با هم حرف زده اند و چه حرفی با ع

. این البته رسم قرارگاه اشرف بود که در مورد بچه ها هم اجرا می شد. هم زده اند

همه پیوندهای عاطفی را می گسستند تا بتوانند عواطف را فقط به مسعود و مریم 

 .وصل کنند

، رهبران مجاهدین، 0831در اواخر دهه همان گونه كه واقف هستید،  ■

زمانی كه در كشور عراق جنگ حاكم بود و آن جنگ بحران نیرویی و شرایط 

شكننده ای را بر سازمان تحمیل كرده بود، متقابالَ برای حفظ نیرو، اعضای شان را 

در انتخاب مابین دو راه قرار داده بودند، كسانی كه به خاطر سازمان از همسر و 

با . جدا شوند و البد كسانی به خاطر همسر و فرزند از سازمان جدا شوندفرزند 

توجه به علم امروزمان كه می دانیم نیاز انسان های متمدن به داشتن خانواده است 

و نیاز انسان های تروریست به نداشتن خانواده؛ آن زمان كدام گروه درست عمل 

د گذشتند یا، آنان كه به خاطر كردند، آنان كه به خاطر سازمان از همسر و فرزن

 همسر و فرزند، از سازمان گسستند؟
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از مهر . همه ما در یك دوره ای به خاطر سازمان از همه چیزمان گذشتیم □

و محبت خانواده، پدر، مادر، برادر، خواهر، شهر و مملكت و شغل و سایر 

نجات همان ها  وابستگی و رابطه ها را كنار زدیم، با این تصور كه می خواهیم برای

اولین قیمت این اقدام ما، مشكالتی بود كه برای خانواده مان ایجاد . مبارزه كنیم

پدر و مادر و خانواده و عواطف شان را قربانی كردیم، كسانی كه در این فاز . كردیم

كسانی كه باید عواطف شان قربانی می شد و هم چنین رنج های از . شریك ما نبودند

. این فاز اول بود. و انتظار دیدار خانواده به آنان تحمیل می شد دست دادن عزیزان

خودخواهی خودمان به عنوان عناصر مجاهد و مبارز، این مسئله را دائماَ دامن می 

به ما احساس به خصوصی می داد مبنی بر این كه ما آدم های ویژه، فوق العاده . زد

سازمان، به ما تحمیل می كردند تا این احساس را در بدو ورود به . و قهرمانی هستیم

روابط عاطفی مان را زیر پوشش خودخواهی مان و با ارضاء خودخواهی مان، 

وارد تشكیالت كه شدیم، باز هم مرحله سركوب های . این قدم اول بود. سركوب كنند

به طور مثال، . دیگر به طور موازی و ارضاء خودخواهی های دیگر، عمل می كرد

تگاه زن و شوهری با هم بودند، اگر اتفاقاَ یكی از آنان رده تشكیالتی وقتی در این دس

اش از دیگری باالتر بود، سازمان سعی می كرد از این تفاوت، برای سركوب 

نمونه های زیادی داشتیم كه به خاطر همین . دیگری و جدا كردن زوجین استفاده كند

 .تغییر مدار تشكیالتی مرتباَ تجدید فراش می شدند

، در قرارگاه 3197عاصفه در سال . مونه بارزش، زنی بود به نام عاصفهن

تا آن وقت به دلیل این كه چهار بار ازدواج تشكیالتی كرده . اشرف فرمانده لشگر بود

بود، یعنی مردها به لحاظ تشكیالتی از او عقب مانده بودند، این منجر به جدا شدن 

اچار می شد عاصفه را به مردان عاصفه از آن مردان می شد و سپس سازمان ن

مسعود رجوی در همین رابطه، در یك نشست تشكیالتی از خواهر . دیگر بدهد

این همان ارضاء خودخواهی و جاه . عاصفه به عنوان سرهنگ عاصفه یاد كرد

طلبی های عاصفه در برابر چهار مورد پیاپی به هم ریختن خانواده اش تا سال 
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ن از سرنوشت این خواهر مجاهد خواهر عاصفه، از آن پس دیگر م. بود 3197

 .اطالعی در دست ندارم و جایی هم اسمش را نشنیدم

این ارضاء خودخواهی و نمایش آن در نشست های جمعی، به حسادت ها و 

دیگران نیز به نوعی سعی می كردند با . رقابت هایی مابین افراد دیگر دامن می زد

انسانی، خودشان را برای گرفتن رده های فراتر رفتن از این پروسه های غیر 

 .تشكیالتی، به رهبری سازمان عرضه بكنند

در نهایت، هر كسی كه كم تر كسی را دوست می داشت، كم تر عشق و 

عاطفه به همسر و فرزندش ابراز می داشت، امكان رشد تشكیالتی اش بیش تر از آن 

دارد با خانواده اش در كسی بود كه از سازمان درخواست می كرد تا اگر امكان 

ایران و یا در سازمان، ارتباط تلفنی یا نامه ای برقرار كند، و اگر كسی چنین 

درخواست و پیگیری هایی را از سازمان می كرد، باصطالح سازمانی، خلع رده می 

مسعود رجوی، در بازی با این گونه عواطف، خواست ها و . می خورد RPGشد و 

ور عمد در نشست های جمعی انجام می گرفت، دو برنامه تمایالت نیروها كه به ط

اول این كه نیروها را لحظه به لحظه، روز به روز و . مشخص را پیگیری می كرد

دوم . ماه به ماه، از عواطف انسانی شان جدا می كرد و مابین شان فاصله می انداخت

شتن عواطف این كه از آدم هایی كه برای ارضاء حس خودخواهی شان، اقدام به ك

شان می كردند، در پی شست و شوی مغزی شان از آنان عناصری سرسپرده و 

چون كه عضو هر گونه احساس و روابط عاطفی . تروریست تمام عیار می ساخت

را در خود سركوب كرده بود، بنابراین به راحتی می توانست خود را فدای 

مام این ها زیر پوشش خودپرستی و خودخواهی رهبرش بكند و جالب این است كه ت

 .مبارزه و آزادی و اسالم و انقالب و غیره، توجیه می شد

اسالم . واقعیت این است كه هیچ كدام از این مراحل، ربطی به اسالم ندارند

هیچ گاه و در هیچ مرحله ای از كسانی نخواسته است كه روابط عاطفی شان را با 

ه در قرآن آمده است كه زن و چند مورد آیه ای هم ك. خانواده شان قطع كنند
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فرزندتان در جهاد ارجحیت ندارند، باز هم به معنای جدایی استراتژیك از خانواده 

نیست، بلكه تاكتیكی است و بعد از خاتمه جنگ، نیروها بر اساس همان آیه های 

اما زمانی كه جنگی وجود ندارد . قرآنی می توانستند به آغوش خانوده شان برگردند

، هیچ آیه ای در قرآن نیست كه نیروها را موظف به جدایی از خانواده شان یا نداشت

بكند و آنان را مجبور كند كه دائماَ در سربازخانه و جدای از خانواده و جامعه، باقی 

 .بمانند

خودخواهی های ما یا نیروهای قدیم و فعلی سازمان، به جز ضربه زدن به 

ردن خودمان از پشتیبان های عاطفی خودمان به لحاظ روحی و عاطفی و تهی ك

به طور نمونه، ما كه باصطالح . مان، ضربه های اساسی به بستگان ما وارد كرد

فداكاری كرده و همراه با خانواده و فرزندان مان به روابط سازمان و به قرارگاه 

مجاهدین رفته بودیم، در یك منطقه جنگی رفته بودیم، با این فضا كه هر روز كسانی 

جنگ می رفتند و كشته می شدند، بستگان ما كه هیچ انتخابی نكرده بودند، اساساَ  به

هیچ گناهی نداشتند و فقط فرزند و همسر و اقوام ما بودند؛ بنابراین می بایست دائماَ 

در یك خالء عاطفی و نگرانی در از دست دادن ما به سر می بردند و این اضطراب 

ن غیر تشكیالتی در یك نگرانی و وحشت به سر باعث می شد كه بچه ها یا همسرا

اگر این آخر هفته پدر و مادرشان را می . این فشارها روی بچه ها بیش تر بود. ببرند

چون كه یكی از همكالسی شان در یكی از . دیدند، هیچ امیدی به دیدار بعدی نداشتند

 . همین آخر هفته ها، پدر و یا مادرش را از دست داده بود

كودكان در قرارگاه اشراف، پر بود از بچه هایی كه آخر هفته كسی  پانسیون

را نداشتند كه آن ها را تحویل بگیرد و در واحد اسكان، چند ساعت و یا یك شبانه 

به بچه ها یاد داده بودند كه در مالء عام حق ندارند پدر و یا مادرشان . روز، نگهدارد

برای من كه در مدرسه مجاهدین كار می به خصوص . را بابا و یا مامان، صدا بزنند

ساله ام مرا در آغوش  7، 9دختر . كردم، این فشار برای بچه های من بیش تر بود

می كشید و با آن كه در مدرسه ناچار بود مرا خانم معلم نادره صدا بزند، گاهاَ به 
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این . بهانه بوسیدنم، به من نزدیك می شد و در گوشم ده بار، مامان مامان می گفت

سال است كه  31ساله است و بیش از  14اضطراب اكنون كه او یك دختر دانشجوی 

من مرتباَ باید خودم را . ما از سازمان فاصله گرفته ایم، هنوز هم در او كار می كند

به نوعی تلفنی یا نامه ای و یا هر گونه دیگر اعالم موجودیت و اعالم وضعیت بكنم 

 !كه من هنوز زنده هستم

. سئله، قبل از این كه خطای سازمان باشد، خطای خود ما نیروهاستاین م

خودخواهی . كسی در لحظه ورودمان به سازمان ما را مجبور به این كار نكرده بود

به . و توهمات كج و معوج مان، ما را به این گونه رفتار ضد انسانی وادار می كرد

ا ما چنین معامله ای را بكند، نظرم اگر سازمان این اجازه را به خودش می داد كه ب

 . در قدم نخست این ما بودیم كه با خود و بستگان مان چنین معامله كثیفی كرده بودیم

كشاندن بچه های نوزاد و كوچك به منطقه جنگی، كشاندن همسر و برادر و 

خواهر و مادر و پدر به منطقه جنگی، در حالی كه هیچ كدام شان هیچ گناهی جز 

در درون روابط سازمان هم با . ا نداشتند، خود مقدمه جنایات بعدی بودوابستگی به م

پتانسیلی كه ما در این رفتار كثیف نشان می دادیم، سازمان به خودش اجازه می داد 

كه همه گونه با ما و وابستگان مان بازی بكند، در واقع ما را بازیچه خودخواهی ها 

ما در . از آن به عهده خود ماست جرمی كه نیمی. و قدرت طلبی های خود بكند

ورود به سازمان، جنایت اول را مرتكب شدیم و به خاطر سازمان از فرزند و 

خانواده مان گذشتیم و آن ها را زیر پای قدرت طلبی های مسعود رجوی، قربانی 

البته بعضی ها نتوانستند تا آخر . پروسه های بعدی، نتیجه همین رفتار ما بود. كردیم

سه ادامه بدهند تا جایی كه تیغ تیز تشكیالت بر گلویشان گذاشته شد و به این پرو

خاطر فرزند و وابستگان شان، فرار را در ماندن در روابط ضد انسانی مجاهدین، 

اما، بسیاری كه دیگر از جنس خود مسعود . ترجیح دادند و از آن سازمان گسستند

دش را در چنگال رژیم رجوی شده بودند، همان مسعود رجوی كه زن و فرزن

گذاشته و از ایران گریخته بود، خیلی ها خانواده شان را در پای قدرت طلبی و جاه 
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طلبی رهبر و خودشان، قربانی كردند و فرزند و همسر و وابستگان شان را در دام 

گرگ رها كردند تا به تبع آن، رده های كمدی بیابان های عراقی را چند صباحی به 

 .   یدك بكشند

به عنوان آخرین سئوال، شما که سال ها در مورد مجاهدین خلق مطالعه  ■

می کنید و باصطالح کارشناس مسایل تروریستی و کودکان هستید، می خواستم 

بدانم آیا کینه و دشمنی رهبران سازمان نسبت به کودکان، یک امر شخصی و 

ی و دوباره سازی روانی بود و یا این که سازمان در این رابطه یعنی داغان ساز

 شخصیت کودکان، به دنبال منافع سرشار نظامی و اقتصادی و نیرویی و غیره بود؟

انسان نزد آنان حالت . رهبران سازمان برای انسان ارزش قائل نیستند □

جدا از . دستمال یك بار مصرف را دارد كه بعد از استفاده دور انداختنی است

زمانی که به آن زنان نیاز . مین رفتار را کردندکودکان، آنان در مورد مادران نیز ه

داشتند از آنان نیروگیری کردند، از هیچ نیروگیری کردند، سپس وقتی که نیروها پیر 

البته که ریشه روانی قضیه را هم نمی توان از . و فرتوت شدند، آنان را دور انداختند

 . ه وجود می آوردبی ارزش دانستن جان انسان ها، معضل روانی ب. نظر دور داشت

این ها در ابتدا سعی کردند والدین کودکان را مثل خودشان بار          

مثالً در همین شهر کلن، . چرا این که کودکان مزاحم و سد راه هستند. بیاورند

زمانی که بچه ای اذیت می کرد، والدین کودک را از طریق بغداد روی خط می 

در این میان سازمان . ند تا آن ها تمکین کنندآوردند و با بچه ها برخورد می کرد

مسعود رجوی، . سعی می کرد تا رابطه عاطفی مادر و کودک را خراب کند

او در زندان شاه نیز برای جان هم . ایدئولوژیك مان، برای انسان ارزشی قائل نیست

رزمانش ارزش قائل نبود و با لو دادن رفقای سازمانی اش، سعی در نجات جان 

در دستگاه مسعود رجوی، انسان هیچ حق و حقوقی ندارد، اال یک حق . اشتخود د

  .و آن این که فدایی به قدرت رساندن مسعود رجوی باشد

 داستان عجیبی است، البد در این رابطه گفتنی زیاد دارید؟ ■
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. باز هم از بچه های مجاهدین كه اآلن بزرگ شده اند، حرف خواهم زد □

وسیله به قدرت رساندن چنین افرادی باشند و سرانجام عصیان چرا باید این بچه ها 

 بكنند، مانند آذر غراب كه صحبتش رفت؟ 

 .بنابراین منتظر گفت و گوهای بعدی هستیم ■
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گفت و گو با آقای هادی 

شمس حائری
 

                                                 

سابقه فعاليت سياسي هادي شمس حائري، به سال هاي   

هنگام نخست وزيري دکتر اميني و فعال شدن جبهه ملي دوم،  3113

، به دنبال دستگيرشدن آيت هللا 3141خرداد  سال 32در  .بر مي گردد

خميني که به دنبال خود تظاهرات مردم عليه دستگيريش در سبزه 

ميدان تهران را به همراه داشت، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 

 .زخمي شد

، به عضويت حزب ملل اسالمي که يک 3144هادي شمس حائري، در سال 

نه و خواهان سرنگوني رژيم شاه و حزب مخفي با مشي مسلحا

سال زندان محکوم  4برقراري حکومت اسالمي بود، دستگير شد و به 

به عضويت سازمان مجاهدين درآمد و در  3124وي در سال . گرديد

سال حبس محکوم  32دستگير شد و در دادگاه نظامي به  3122سال 

 .گرديد

اوين آزاد گرديد  بهمن، از زندان 11در جريان انقالب  3127در سال 

سال در تهران  1و همکاري خود را با مجاهدين  ادامه داد و مدت 

از  3191به صورت مخفي و در خانه هاي تيمي به سر برد و در سال 

ايران خارج شد و به ترکيه و سپس به فرانسه و بعد به دستور 
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باط با آقای حائری همان گونه که واقف هستید، این گفت و گو در ارت ■

مرگ آذر غراب که وی  چند ماه گذشتهوضعیت کودکان مجاهدین خلق است و در 

در همین . نیز ایامی یکی از کودکان مجاهدین بود، بهانه این گفت و گوها شده است

 رابطه ما می دانیم که شما دو کودک در داخل

ازمان پایگاه مجاهدین در عراق داشتید و اآلن که هر دو جوان شده اند، اسیر س

می خواستم به عنوان سئوال اول از شما خواهش کنم که جواب بدهید، آیا . هستند

وضعیت یا تکلیف بچه هایی که صغیر و کوچک بودند و در پادگان های انقالبیون 

  می زیستند، چی بود و در این رابطه چه فشارهایی روی آن بچه ها وجود داشت؟

درون پادگان ها، محیط های به طور کلی، بردن کودکان خردسال به  □

نظامی و جنگی، به عقیده من یک خیانت است که به این کودکان و آینده و خانواده و 

زیرا کودکان در محیط های جنگی، احساسات شان . سرنوشت آن ها شده است

جریحه دار شده و آموزش هایی که می گیرند و به خاطر خون و خون ریزی و از 

عزیزان شان که در کنارشان کشته می شوند، دچار ترس و دست دادن پدر و مادر و 

اضطراب می شوند، دچار مشکالت روحی و روانی می گردند و دائماً باید در 

. استرس به سر برند و هر لحظه منتظر باشند که خبر مرگ والدین خود را بشنوند

ردند و این یک سیستم غلطی بود که مجاهدین خلق ابداع کردند و همه را به عراق ب

                                                                                                                           
، به علت فساد 3171در سال . مجاهدين خلق، به عراق عزيمت نمود

ي و ديکتاتوري خاص الخاص مسعود رجوي و کرد کشي و رواج تشکيالت

زندان و شکنجه در درون مجاهدين خلق، از سازمان مجاهدين کناره 

گيري کرد و پس از تحمل زندان و تبعيد در اردوگاه رمادي عراق، 

 .سپس به کشور هلند پناهنده شد

وي پس از رسيدن به هلند،  فعاليت هاي سياسي خود عليه 

وري حاکم بر کشورش را ادامه داد و دو جلد کتاب در مورد ديکتات

افشاي روابط تشکيالتي و فساد درون سازماني مجاهدين، نوشت و 

اکنون نيز در دو جبهه عليه ديکتاتوري و نفي خشونت و تروريسم، 

 . فعاليت دارد
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در پادگان های محصور نظامی اسکان دادند و حال آن که مجاهدین خلق و یا هر 

سازمان انقالبی دیگر می بایست اعضای خودش را در شهرها و در خانه های 

 . معمولی اسکان می داد

در چنین حالتی، پدر و مادر، روز می رفتند دنبال اعمال تروریستی و 

اساساً این یک ظلمی به بچه . ن مصون می ماندجنگی، اما خانواده از عوارض آ

هاست که پدر و مادر وارد فعالیت های تروریستی و جنگی شوند و بچه ها را 

کودک، طاقت دیدن خون و کشته شدن . قربانی اهداف تروریستی خود بنمایند

والدینش را ندارد و تا آخر عمر عوارض این صحنه های دل خراش همراه کودک 

 .اندباقی خواهد م

مورد دیگری که از وضعیت هالکت بار کودکان مجاهدین در ذهنم مانده،       

مربوط می شود به ایام مبارزه مسلحانه مخفی که ما در تور دشمن به سر می بردیم 

 و کودکان مان نیز محکوم بودند هر آن چه را ما تحمل می کنیم آنان نیز

بارزات مخفی خودم را شرح می یکی از مشاهدات و خاطرات تلخ م. تحمل بکنند 

ما وقتی . اتفاق افتاد 3191خرداد سال  11در جریان  مبارزه مسلحانه بعد از . دهم

در خانه های تیمی زندگی می کردیم، بچه ها مدام تحت فشار بودند و باید خود را با 

 نباید زیاد گریه می کردند و سر و صدا راه می. شرایط امنیتی خانه تطبیق می دادند

نباید مدرسه . نباید به کوچه می رفتند و با کودکان همسایه  بازی می کردند. انداختند

جمعیت خانه و کودکان آن خانه، نباید زیاد به چشم می آمد تا . یا مهد کودک می رفتند

کودکان نمی بایستی در حیاط خانه بازی می کردند تا معلوم . همسایه ها شک نکنند

این شرایط گاهی اجباری . هم در یک جا زندگی می کنند نشود که چند خانواده با

بود، زیرا خانه های تیم های دیگر، می سوخت و چند خانواده مجبور می شدند در 

 .یک خانه جمع شوند تا خانه جدید بگیرند و بروند

این شرایط، در مقابل شرایطی که بعداً برای من پیش آمد، برای کودکان  زیاد سخت 

هنگامی که  همه خانه های تیمی سوخت، به . الح بهشت بودنبود و به اصط
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ما مجبور شدیم هر چند شب خانه " مالک و مستأجر"خصوص بعد از طرح معروف 

زندگی در این خانه ها هم برای ما و هم برای کودکان . یکی از اقوام مان برویم

مانی از به محض این که زنگ درب به صدا در می آمد و مه. بسیار طاقت فرسا بود

راه می رسید، باید هر سه نفرمان، به سرعت برق در یکی از اطاق ها مخفی می 

زیرا نمی خواستیم دیگران از حضور ما در آن خانه اطالع پیدا . شدیم تا مهمان برود

گاهی ما مجبور می . این،  هم برای ما خطرناک بود و هم برای صاحب خانه. کنند

اعت ها زندانی شویم و بچه خانه حق نداشت شدیم در یک اطاق تنگ و کوچک، س

. زیرا سر و صدا راه می افتاد. سرفه یا گریه کند و یا حتی با اسباب بازی، بازی کند

بعداً، به تجربه دریافتیم که هنگام رفتن . ما حق گریه را نیز از فرزندمان گرفته بودیم

هم یادمان می رفت و  گاهی. به اطاق، باید ظرفی برای ادرار فرزندمان همراه ببریم

گاهی هم مهمان روده درازی می کرد و . یا آن قدر عجله داشتیم که فرصت نمی شد

ساعت ها می نشست و صاحب خانه مجبور می شد دزدکی و با هزار فوت و فن، 

اگر هوا تاریک بود، ما نباید چراغ روشن می کردیم و . شام را به اطاق ما برساند

م و غذا می خوردیم، زیرا اطاق روشن حس کنجکاوی باید در تاریکی می ماندی

اگر بچه تشنه اش می شد، آب نداشتیم که به . مهمان و همسایه ها را تحریک می کرد

این وضعیت برای کودک، بسیار . او بدهیم و باید کودک هم چنان صبر می کرد

ت ساله من دیگر شرطی شده بود و هر وق 1فرزند . دردآور و در حکم شکنجه بود

صدای زنگ به صدا در می آمد، خودش اتوماتیک فرار می کرد و به همان اطاقی 

او نمی دانست دلیل این کار چیست، اما می دانست که . که زندان ما شده بود، می آمد

نمی دانم از کجا فهمیده بود که مسئله مرگ و حیات .  مسئله خیلی مهم و حیاتی است

 .کرده  بود شاید به طور غریزی این را حس. است

شما گفتید که وجود کودکان در پادگان های مجاهدین و محیط های  ■

می خواستم بدانم که این خیانت از جانب چه کسی . جنگی، خیانت به کودکان است

است، از جانب سازمان و یا خانواده آن کودک؟ مثالً سازمانی که دارد کار نظامی 
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دارند و ناچارند با کودکان شان وارد می کند، با این حال خانواده هایی که بچه 

تشکیالت و پایگاه های نظامی بشوند یا این که در مبارزات مخفی، کودکان شان را 

وسیله و محمل مبارزه قرار بدهند؛ با این همه، آیا آن والدین مقصر و مسئول 

 نیستند؟

ی در واقع و در ابتدا این دستور تشکیالت. طبیعتاً والدین هم مقصر هستند □

سازمان نظامی است که برای عادی سازی، به پدر و مادرها تکلیف می کند که برای 

در سال های شروع مبارزه مسلحانه . ترددها کودکان خود را همراه خود داشته باشند

شمسی، بسیاری از این کودکان به همراه والدین شان در  3191مجاهدین در سال 

حتی مسئولین سازمان بچه های دیگران را در این رابطه . همین ترددها کشته شدند

همراه یک خانم سوار ماشین هایشان می کردند و گاهی هم ماشین مورد شک گروه 

های گشتی قرار می گرفت و با رگبار مسلسل همه سرنشینان اتوموبیل و از جمله 

 .کودکان کشته می شدند

اهداف  به نظر من والدین این کوکان حق نداشتند کودکان شان را وسیله

. انقالبی خود کنند، یا آن ها را به عراق برده و در محیط های جنگی وارد می کردند

کسانی که می خواستند مبارزه کنند، می بایست خانواده خود را برکنار از این مسایل 

در این سیستم حتی . به نظر من اساساً این سیستم مبارزه اشتباه است. نگه می داشتند

کشته هم نشوند، باز هم هر لحظه و هر روز کودکان در انتظار  اگر والدین کودکان

کشته شدن یا باصطالح مجاهدین خلق، منتظر شهید شدن والدین شان به سر می 

شما حساب بکنید که اگر یک کودک روزانه منتظر شهید شدن والدینش باشد، . برند

 .دیگر از آن کودک چه چیزی باقی می ماند

ساله  31سازمان به سر می بردم و گاهاَ كه فرزند من خودم هنگامی که در 

ام را می دیدم، او خودش را به من می چسباند و می گفت، بابا خوبه که تو هنوز 

 ! شهید نشدی
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بعضی از این سازمان های فرقه ای و یا تروریستی که در تاریخ هم  ■

جرد آمده است، مثل فرقه تروریستی حسن صباح، اعضایش را از میان نفرات م

به نظر شما وقتی که . انتخاب می کرد و نه افرادی که دارای زن و فرزند باشند

سازمان تروریستی مجاهدین خلق، خانواده ها را هم عضوگیری می کرد، تکلیف 

می کرد؟ آیا عمد داشت تا پس از کشته شدن  خصبچه های خردسال را چگونه مش

هتر شکار کند و از آنان فدایی والدین کودک، بچه های بدون قیم و سرپرست، را ب

 بهتری بسازد و کودکان را به خونخواهی و انتقام گیری تشویق کند؟ 

خب علل القاعده کسانی که موضوع کارشان مبارزه مسلحانه و یا  □

تروریستی هست، در ابتدا بایستی کودکان شان را از این مقوله جدا کنند و یا این که 

افراد مجرد استفاده کنند تا بچه ها در میدان مبارزه سازمان های مسلح می بایست از 

استفاده از کودکان برای مقاصد . دچار خسران و مشکالت روحی و روانی نشوند

جنگی، تنها مختص سازمان مجاهدین است که به عنوان ابزار و وسیله از آنان در 

ست هایی شما هرگز نشنیده اید، تروری. برنامه های تروریستی اش استفاده می کند

، مورد حمله قرار دادند، 1113که برج های دو قلوی آمریکا را در سپتامبر سال 

برای عادی سازی عملیات، کودکان شان را به همراه خود  سوار هواپیما کرده 

در صورتی که این امر در سازمان مجاهدین خیلی عادی است و کودکان شان . باشند

سبعانه ترین و غیر انسانی ترین وسیله  را به صحنه عملیات می برند و این عمل

 . برای رسیدن به هدف است

هنگامی که آمریکا برای پس گرفتن کشور کویت از اشغال صدام حسین، به 

عراق حمله کرد، سازمان ناگهان به فکر نجات جان کودکان مجاهدین از زیر 

را متقاعد کرد، بمباران ها افتاد و با انواع فشار و دسیسه، پدران و مادران کودکان 

اما این عمل . تا پایان جنگ آن کودکان را از عراق خارج کند و سپس بازگرداند

هرگز اتفاق نیفتاد و کودکان برای همیشه از والدین شان دور افتادند و به همان 

یعنی . سرنوشتی دچار شدند که بعضاً والدین شان را در جنگ ها از دست داده بودند
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تک تک پدر و یا مادر کودکان را در جنگ و اعمال  سازمان به جای این که

 711تروریستی از دست شان بگیرد، یک باره همه آن ها را گرفت و کشت و تعداد 

کودک را یتیم کرد و این یکی از شقاوت آمیزترین جنایات رهبری سازمان است که 

عصوم به جای حل اصولی مسئله خانواده، اقدام به تالشی و در بدر شدن کودکان م

 .آنان که هیچ گناهی در انتخاب راه والدین شان نداشتند، کرد

 به نظر شما راه حل اصولی هم وجود داشت؟ ■

راه حلی که به نظرم می رسد، این بود که تمامی اعضای مجرد را که  □

را که در عراق ها در اروپا و آمریکا کار می کردند باید به عراق می برد و خانواده 

آن ها به خارج می فرستاد تا هم کودکان در کنار والدین شان باشند و بودند به جای 

ولی سازمان نه تنها این کار را نکرد، بلکه با جداسازی . هم بتوانند درس بخوانند

کودکان از والدین شان، زمینه طالق های اجباری و مجرد ماندن همه متاهلین را نیز 

 . فراهم کرد

 کوچ بزرگ و اجباری، بودند؟ آیا کودکان شما هم شامل این ■

ساله ام جزو همین  7ساله و دختر  33بله کودکان من، شامل پسر  □

کودکان بودند که از عراق خارج شده و به اردن برده شدند تا از آن جا به کشور 

البته من نیز به فاصله دو ماه بعد از این کوچ بزرگ، . ثالثی اسکان داده شوند

یه عراق، پایان یافته بود، به خاطر مجموعه انحرافات و هنگامی که جنگ متحدین عل

فسادی که تا آن روز دامن سازمان را گرفته بود، به خصوص رواج زندان و شکنجه 

و اقدام خصمانه و جنایتکارانه سرکوب کردها به فرمان مسعود رجوی، از سازمان 

حال این که من  .بعداً مرا به شهر رمادی تبعید کردند. درخواست کناره گیری کردم

نهایتاً . پاسپورت پناهندگی فرانسه را داشتم و می توانستند مرا به خارج اعزام کنند

ماه، توانستم خود را به کشور هلند برسانم و درخواست  33من پس از گذشت 

هنگامی که من در کمپ پناهندگی در هلند به سر می بردم، به انجمن . پناهندگی بکنم

ردام تلفن کردم و خواستم که فرزندانم را به من تحویل بدهند و مجاهدین خلق در آمست
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مسئول انجمن آمستردام که یک خانمی بود، . خود شخصاَ مسئول نگهداری آنان باشم

ایشان گفت که، تو بریده و مزدور و خائن هستی، بدین . جواب عجیبی به من داد

آن ها حتی آدرس ! بچه ها مال مسعود و مریم هستند! سبب پدر بچه هایت نیستی

حتی نام کشور . کودکانم را به من ندادند تا بتوانم به بچه هایم نامه بنویسم یا تلفن بکنم

بعد از این، من توانستم از . و شهری که بچه هایم آن جا ساکن بودند را به من ندادند

، فرزندانم را در کشور آلمان VVNطریق سازمان حمایت از پناهندگان به نام 

کنم و از آن طریق و از طریق سازمان حمایت از کودکان در شهر کلن آلمان  ردیابی

که بچه ها تحت سرپرستی قانونی آن ها بودند، مالقات کردم و آن ها به من گفتند، 

مجاهدین خلق به ما گفته اند که فرزندان شما پدر و مادرشان در جنگ کشته شده 

بگیرید، ما خوشحالیم که آن ها را به شما  است، حال که شما آمده اید تا آنان را تحویل

. من حتی کارهای قانونی بچه هایم را در كشور هلند، حل و فصل کرده بودم. بدهیم

هفته بعد که به آلمان رفتم تا بچه هایم را تحویل بگیرم، مسئول سازمان حمایت از 

رده که کودکان  به من گفت، مادر بچه هایت نیز به ما مراجعه کرده و درخواست ک

بچه هایش را تحویل بگیرد و سرپرستی بکند، لذا ما نمی دانیم که این بچه ها را به 

 . کدام یک از شما تحویل بدهیم، بنابراین این را باید دادگاه تصمیم بگیرد

مجاهدین وقتی خبردار شدند که من محل اقامت کودکانم را پیدا کرده و قصد 

ه مادر آن ها را با عجله از عراق به آلمان آورده دارم آنان را نزد خود ببرم، بالفاصل

تا مانع شوند از این که من بچه هایم را تحویل بگیرم، لذا کار به دادگاه کشید و آنان با 

قدرت مالی و امکانات زیادی که در اختیار داشتند و مضافاً کودکانم را در این 

د از دو سال مادرشان فرصت شست و شوی مغزی داده بودند، در حالی که بچه ها بع

را دیده بودند،  دادگاه به نفع مادر رای داد و سرپرستی بچه ها را به مادرشان محول 

 . کرد

من به رییس دادگاه گفتم، این یک صحنه سازی است و مادر بچه ها پس از 

تحویل گیری بچه ها، دوباره به عراق بر می گردد، و بچه ها نیز بدون والدین و نزد 
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در پانسیون آن ها باقی خواهند ماند، اما رییس دادگاه با توطئه های پشت  مجاهدین و

پرده مجاهدین آشنائی نداشت و ظاهر قانونی را مالک رای خود قرار داده بود، بدین 

ضمن این که من نمی خواهم رییس دادگاه آلمانی را . سبب بچه ها را به مادر داد

 . اف کامل به پرونده رسیدگی می کردتبرئه نمایم، چون که وی می بایست با اشر

مادر بچه ها بعد از چند ماه به عراق . معهذا، پیش بینی من درست بود

در این میان از طرفی سازمان مانع دیدارم با بچه هایم می شد و حال آن که . بازگشت

اما این . دادگاه به من حق داده بود تا هفته ای یک بار کودکانم را مالقات نمایم

پس از چند سال با خبر شدم که هر دو فرزندانم را . ت ها هرگز صورت نگرفتمالقا

بدون اجازه و اطالع من، از مدرسه خارج کرده و به عراق برده اند تا از آن ها 

پرونده  VVNاز طرفی آن خانمی که از طریق . استفاده نظامی و تروریستی بکنند

شبانه به طرز فجیعی با کارد و کودکان من و کودک حبیب خرمی را دنبال می کرد، 

چاقو در خانه اش کشته شد، و این امر کمک کرد که مجاهدین مراحل پرونده را به 

  .نفع خود تمام کنند

آیا بچه های شما در آن ایام به سن قانونی رسیده بودند تا بتوانند  ■

 خودشان سرنوشت و راه شان را انتخاب کرده و به عراق بروند؟

نه هنوز آن ها به سنین قانونی نرسیده بودند که سازمان آن خیر، متاسفا □

زیرا اگر بچه ها به سن قانونی می رسیدند، خودشان باید تصمیم . ها را به عراق برد

می گرفتند و اختیار از دست سازمان خارج می شد و چه بسا بچه ها با رفتن به 

ی کرد و قبل از این لذا سازمان پیش دست. عراق و ترک تحصیل، مخالفت می کردند

سالگی رسیده باشند، آن ها را شکار کرد و  37که بچه هایم به سن قانونی و به سن 

 .به عراق برد

آیا در آن زمان مادر بچه ها در عراق و دست سازمان بود و در این  ■

رابطه مادر به عنوان طعمه در دست سازمان برای شکار بچه ها استفاده شد؟ که 

بهانه دیدار مادر به عراق بروند؛ می خواهم بدانم اگر مادر بچه ها  مثالً بچه ها به
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در عراق و نزد سازمان به سر نمی برد، بلکه والدین بچه ها در خارج از عراق 

 زندگی می کردند، آیا بچه ها راضی می شدند به عراق برگردند؟

 طبیعتاً اگر مادر بچه ها در عراق و نزد سازمان نبود، مجاهدین خلق □

هرگز این حربه را در اختیار نداشتند که بچه ها را تصاحب کنند و آن ها را به 

سازمان در واقع پشت مادر این بچه ها مخفی شده بود تا به اهداف . عراق ببرند

 .پلیدش دست یابد

داستان این جدالی که شما تعریف می کنید، یعنی زمانی که شما در  ■

ان در عراق و نزد سازمان اسیر بودند و شما اروپا زندگی می کردید و بچه های ت

کماکان از سازمان می خواستید تا بچه های تان را به شما تحویل بدهند، در همین 

کشمکش من یک مورد جالب و شنیدنی دارم که خودم این مورد را در نشریه 

مجاهد، ارگان مجاهدین خلق خوانده ام که سازمان مجاهدین در مقابل خواست و 

به حق شما در ارتباط با فرزندان تان، آمده بود و در نشریه ارگانش یک  نگرانی

برخورد انقالبی و ایدئولوژیك کرده و قید کرده بود که شما یعنی هادی شمس 

حائری، از این پس از حیث ایدئولوژیک پدر این بچه ها نیستید؟ چون كه این بچه 

می ! ؟را نیز عوض كرده اند، اسم شان ها شما را از حقوق پدری محروم کرده اند

خواستم این سئوال را مطرح کنم، آیا حقوق بشر و حقوق یک کودک، تا کنون این 

اجازه را به کسی داده که کسی به طور قانونی پدر یک کودک نباشد، چون که یک 

 !سازمان انقالبی و تروریستی چنین خواسته است؟

و در هر لباسی، و  روی هم رفته سوء استفاده از کودکان به هر شکل □

محروم کردن آنان از حقوق طبیعی مثل پدر و مادر، محکوم و یک خیانت محسوب 

سازمان های انقالبی، سازمان های ایدئولوژیک و سازمان های فرقه ای، . می شود

معموالً اعتقادشان بر این است که کسی به لحاظ اعتقادی اگر با ما است، حق حیات 

اما وقتی به لحاظ ایدئولوژیکی از ما جدا . وسش محفوظ استدارد و جان و مال و نام

شد، حیات او هیچ ارزشی ندارد و خونش مباح است، چه برسد به سایر حقوق و 
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سازمان مجاهدین نیز معتقد است، کسی که ایدئولوژی . منجمله حق پدری و مادری

و کسی که رهبری را ترک می کند و با ما همراه نیست، یک سره در راه باطل است 

سازمان . در راه باطل است، حقوقش به رسمیت شناخته نمی شود و هیچ حقی ندارد

می گوید، هر کسی با ما نیست، علیه ماست و هر کسی علیه ماست، دشمن است و 

لذا به همین جهت خودشان را مالک . ریختن خون دشمن هم یک وظیفه انقالبی است

 .  بچه های مردم می دانند

تواند با این استدالل حق پدری مرا سلب کند، اما نمی تواند با سازمان می  

زیرا بچه ها هنوز به . همین استدالل بچه ها را از حق داشتن والدین، محروم کند

سنی نرسیده اند که بتوانند خط سیاسی و یا ایدئولوژیکی خاصی را انتخاب کنند تا 

 . ق شان سلب شوداگر از آن خط عدول کردند، بر حسب آن ایدئولوژی حقو

سئوال دیگر این است، اکنون وضعیت بچه های شما در عراق چگونه  ■

است، به هر حال همه می دانیم که کشور عراق مرکز ثقل خشونت و ترور و 

برادرکشی در جهان امروز است و به ویژه مجاهدین خلق را از همه جهت خطر 

اهد و یا بچه های تان را در تهدید می کند؛ در این میان اوضاع و احوال اعضای مج

سازمان چگونه ارزیابی می کنید به ویژه این که در درون روابط قادر نیستند حتی 

یک خواهر و برادر، همدیگر را ببینند و مالقات کنند؛ حتی نمی توانند مادرشان را 

 که در آن جا حضور دارد، مالقات و تبادل نظر بکنند؟

چه هایی را که در سازمان و در من سرنوشت کودکان خود و همه ب □

آنان در واقع سرنوشت تیره و تاری . عراق به سر می برند، چندان روشن نمی بینم

چون که اوالً یک برادر و خواهر مثل فرزندان من، نمی توانند همدیگر را . دارند

زیرا که زن . مالقات کنند، هیچ خاطره فامیلی مابین شان تا کنون شکل نگرفته است

. در پادگان اشرف جدا از هم زندگی می کنند و جدا از هم نگهداری می شوند و مرد

سالی که این ها به عراق رفته اند، شاید سالی یکی  9،  2من فکر می کنم ظرف این 

و دو بار آن هم در مراسم جمعی و از راه دور، توانسته باشند همدیگر را ببینند و 
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به لحاظ فردی هم هیچ پیشرفتی ندارند و از هیچ گونه ارتباطی با هم نداشته اند و 

درس و تحصیل هم محرومند و چیزی از زندگی اجتماعی هم یاد نگرفته اند و عاطل 

و باطل در وسط بیابان های عراق افتاده اند و اگر زمانی به اروپا بیایند، از جامعه 

فت عقب هستند و چون سن شان هم باال رفته است لذا نمی توانند مراحل پیشر

آنان با جامعه اروپایی بیگانه . اجتماعی را طی کنند و شغل مناسبی را بدست آورند

اند و من از این بابت خیلی نگران و ناراحتم و خالصه اگر هم نجات یابند، سرنوشت 

آینده این بچه ها خیلی مبهم است و دچار انواع کمبودهای . خوبی در انتظار ندارند

. ت ها باید تحت مداوای روان پزشک قرار بگیرندعاطفی و روانی هستند که مد

کودکان من اگر با مادرشان و هر سه با هم در عراق زندگی می کردند، باز نقطه 

یعنی تقسیم کار، به عمد . اما این ها مادرشان را هم نمی توانند ببینند. امیدی بود

سازمان تنها چون كه . طوری چیده شده که اعضای یك خانواده از همدیگر جدا باشند

این . قادر به این است كه فرد را در تنهایی مطلق گیر بیاندازد و رویش تاثیر بگذارد

 .سیستم فرقه هاست که فرد را منزوی و تنها کنند، تا بتوانند روی او اثر بگذارند

به عنوان آخرین سئوال، شما که وضعیت و آینده کودکان خود را بدین  ■

ی شده اند و محرومیت ها و کاستی های زیادی در گونه وصف می کنید، که منزو

زندگی دارند، به عنوان یک پدر که سال هاست در صدد نجات فرزندان خود می 

باشید، چه کمک و تقاضایی از سازمان های حمایت از کودک و سایر سازمان های 

 حقوق بشری و غیره، دارید؟ آنان چه کمکی می توانند به شما بکنند؟

ع حقوق بشری و حتی از خود دولت آمریکا، که اآلن امور من از مجام □

عراق را در دست دارد، می خواهم که بروند و به سازمان مجاهدین و به رهبران 

این سازمان مراجعه کنند، به بچه ها و اعضایی که در کمپ اشرف اسیرند، مراجعه 

آن ها  کنند و به طور جداگانه و بدون حضور جاسوس و مامورین مجاهدین، با

ببینند، آرزوها و . صحبت کنند و به خواست های سیاسی و انسانی آنان رسیدگی کنند

تمایالت آن ها چیست؟ من اطالع دارم که اکثر این بچه ها نمی خواهند در عراق 
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اما هیچ یار و یاور و کمک کاری ندارند و کسی . باشند و با مجاهدین همکاری کنند

طرفی من هم نمی توانم شخصاً به عراق بروم و با از . نیست به داد آن ها برسد

اوالً مجاهدین مانع می شوند و اجازه مالقات نمی دهند، کما . فرزندانم مالقات کنم

این که بسیاری از خانواده ها برای مالقات با بستگان شان به کمپ اشرف در عراق 

، نه بودجه مالی من نه امکانات دارم. رفته و موفق به دیدار با عزیزان شان نشدند

دارم و نه این که عراق کشور امنی است و نه از خود مجاهدین خلق اطمینان دارم 

این است که من خود به شخصه راهی در پیش روی ندارم که . که مرا به قتل نرسانند

این است که من تنها نقطه امیدم به سازمان های حقوق . شخصاَ به فرزندانم کمک کنم

ست و سازمان هایی که موضوع کارشان، رسیدگی به مسایل بشری و صلیب سرخ ا

درخواست دیگرم از دولت آمریکاست . کودکان و جوانان آواره و جنگ زده، است

که اجازه ندهد تحت حاکمیت اش، سازمان مجاهدین این همه جرم و جنایت مرتکب 

دانی شود و با توسل به زور و اجبار، عده ای را در کمپ های نظامی محصور و زن

 . نگهدارد و خانواده ها را متالشی سازد

آقای حائری تشکر می کنم از توضیحاتی که داده اید، ضمناً متاسفم از  ■

سرنوشت بچه های شما و سایر ایرانیانی که آن جا اسیرند؛ من به سهم خود 

امیدوارم تا هر چه سریع تر وضعیت بچه های شما و سایر بچه های مردم در 

  .ن و در کشور عراق، روشن شود و حل و فصل گرددسازمان مجاهدی

 .   من هم از شما تشکر می کنم □
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 گفت و گو با آقای

محمدحسین سبحانی


 

 

با درود به شما آقای محمد حسین سبحانی، به  ■

ی سال ها عنوان اولین سئوال بفرمایید آیا شما در ط

سازمان مجاهدین که آن سازمان مشی مبارزه مسلحانه را در دستور   مبارزه همراه

کار خود داشت، در موارد استفاده از کودکان در جنگ و مبارزه مخفی و استفاده 

 های  ابزاری از کودکان، نظرتان چیست؟

با تشکر از شما، البته بحث کودکان یک حوزه وسیعی را در بر می  □

به ویژه در سازمان مجاهدین که  نقض حقوق کودک به طور گسترده صورت گیرد 

در ارتباط با سؤال شما من می توانم به طور مشخص، هم دوران رژیم . گرفته است

شاه را مثال بزنم و هم دوران رژیم جمهوری اسالمی را که کودکان در سازمان 

                                                 


 و عضو سابق شوراي مركزي سازمان قديميمحمدحسين سبحاني، از اعضاي  

، آمده 3171 سالبود كه اسم وي در ليست شوراي مركزي سازمان در  مجاهدين

، يكي از پر سابقه ترين زندانيان مجاهدين خلق به سبحاني محمدحسين. است

به طور  3171تا پايان سال  3173وي، از شهريورماه سال . آيد ميشمار 

و صدام حسين، به سر برده  خلق مجاهدين مخوفهاي  مستمر در انواع زندان

به كمك  ها زندان، سرانجام، پس از رهايي از سبحاني محمدحسين. است

و هم اكنون يكي از فعالين  رساندهخود را به كشور آلمان  ،صْلْْيب سرخ

تالش  گذشتهيك سال  طي  چنين وي هم. باشد مي" آوا"فرهنگي / سياسي كانون

ين به فراوان كرد تا اولين تجربه اش را از مناسبات دروني سازمان مجاهد

تحرير در آورد و به قضاوت افكار عمومي قرار دهد كه سرانجام موفق  رشته

محمدحسين سبحاني،  اثر  " تاريك بغداد روزهاي"كتاب پر بار  اكنونهم  .شد

گذاشته شده در دسترس عالقه مندان هاي اروپا،  كتاب فروشي ويترينپشت 

 . است
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. تفاده قرار می گرفتندبه عنوان یک ابزار مورد اس" عادی سازی"مجاهدین، برای 

زمان شاه، طبیعتاَ وقتی كه خانه تیمی ای لو می رفت و قرار می شد خانه جدید 

اجاره کنند، طبیعتاَ افراد متأهل و بچه دار اولویت پیدا می کردند، چون سیستم امنیتی 

. نگاه می کردندرژیم شاه و رژیم جمهوری اسالمی در این موارد با یک دید تیزتری 

زمان فاز سیاسی در رژیم جمهوری اسالمی، یکی از محورهایی که در بخش مثالَ 

افرادی كه برای  . اجتماعی سازمان  مورد تأکید قرار می گرفت، امکان یابی بود

امکان یابی در نظر گرفته می شدند، یعنی کسانی که باید می رفتند و خانه اجاره می 

 .ندکردند، در ابتدای امر می بایست متأهل می بود

این افراد، مسؤلیت شان این بود  که  خانه اجاره كنند تا آن خانه ها را به 

ساله  4 -1این ها معموالً همراه بچه های کوچک . اعضاء و کادرهای سازمان بدهند

شان به بنگاه ها مراجعه می کردند تا صاحب خانه یا بنگاه معامالتی، به آن ها 

ت و مواد انفجاری با خودروها، حضور اعتماد کند یا برای حمل سالح و مهما

خب این ها در واقع یک . کودکان برای عادی سازی یک اصل امنیتی تلقی می شد

ولی شکلی که ما باید بیش تر به . شکل ساده ای از استثمار کودکان در سازمان بود

آن توجه کنیم، این است که اساسی ترین حق کودک، که آن حق ابراز احساسات پدر 

 .ش به کودک است، از آن ها سلب می شدو مادر

ماه در یك  7الی  7مثالَ زمانی که ما خودمان در عراق بودیم، من و همسرم 

 .پایگاه بودیم و بچه مان در پایگاه دیگری به سر می برد

که ما در کرکوک بودیم و بچه ها در بغداد  3194به طور مشخص، در سال 

در . ه به دوری از مادر و پدر عادت بکندبه سر می بردند، سیاست این بود که بچ

این رابطه تصور سازمان این بود كه ما را راحت تر بتواند به ایران برای عملیات 

  .بفرستد، حاال این یک موردش بود که برای تان توضیح دادم
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وقتی  یک رزمنده انقالبی و یک  سازمان انقالبی، از کودک به عنوان  ■ 

کار و پیش برد امور مبارزه استفاده می کرد، آیا این محمل و فریب و دستاویز 

 سوء استفاده ها در روحیه و احساسات بچه ها اثرات سوء، داشت یا نداشت؟

من غیر از دختر خودم، به . بله، صد در صد می تواند نقش داشته باشد □

. موارد عینی زیادی برخوردم که مثالً کودک با محیط خود رفتار ناهنجاری داشت

شما خودتان را بگذارید جای آن . ثیرات مخرب روانی که روی کودک داشتتأ

ماه پدر و مادرش را ندیده باشد و همیشه در نگرانی و هراس از  7ـ  7کودکی که 

ساله است و ظاهراَ نمی  4ـ  1مثالَ بگوییم بچه . دست دادن والدین اش باقی بماند

پدر و مادرش کجا هستند و چه فهمد، ولی احساس نگرانی خواهد کرد از این که 

هنگام جنگ متحدین  3193به طور مثال، در سال . بالئی قرار است سرشان بیاید

علیه عراق، سازمان مجاهدین بچه ها را به بهانه نجات از جنگ و بمباران، اما در 

واقع برای رفع مزاحمت و فراهم کردن مقدمات طالق های اجباری، قرار شد بچه ها 

از عراق بفرستند، که البته این مسئله همزمان شده بود با آن بمباران ها را به خارج 

" ولدا"و مسعود رجوی، آمده بود در نشست شورای مرکزی سازمان و روی تابلوی 

چرا بچه ها باید "که وسط سالن قرار داشت، با خط درشت و برجسته نوشته بود، 

ز طرف داری از کودکان، و سپس رو کرد به جمع و از موضع و پ" قربانی شوند؟

شروع کرد به این که چرا بچه ها باید قربانی شوند، کلی راجع به خطر جنگ برای 

اما مسعود رجوی می خواست راه . یعنی اشک تمساح ریخت. کودکان توضیح داد

طالق های اجباری را که تازه آغاز كرده بود، هموار کند که اگر برای این بحث 

 .یح خواهم دادالزم بود، آن را هم توض

ولی در مورد سؤال شما که گفتید، تکلیف وضعیت روانی و روحیه بچه ها 

ساله بود، من در  9زمانی که سارا دخترم . چه می شد؟ این مثال را می خواهم بزنم

در آن جا دیدم که سارا با مسئول . بغداد به سر می بردم و منتظر یک مأموریتی بودم

. من مدت ها بود که سارا را ندیده بودم. حیاط بودند مربوطه مشغول بازی در باغچه
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او را بغل کردم و بوسیدم و کمی با او بازی . آمدم طبقه پائین تا سارا را به ببینم

 در آن هنگام سارا جمله ای را به من گفت، بابا تو می خواهی شهید بشوی؟. کردم

ان انفرادی من در آن لحظه بسیار تعجب کردم و بعدها هنگامی که به زند 

سازمان منتقل شده بودم یادآوری این جمله سارا در ذهنم اشک را از چشمانم جاری 

 ! می کرد، من به سارا جواب دادم، نه بابا این حرف ها چیست

این حرف دخترم، نشان دهنده تمام نگرانی ها و اضطراب های او در ارتباط 

شد که قرار است پدرت کشته با من و مادرش بود، بدون این که کسی به او گفته با

سال  7الی  9سارا دخترم، زمانی این احساس نگرانی را می كرد كه حدوداَ . شود

خوشبختانه، فرزند . بنابراین، این  تأثیرات روانی خودش را داشت. بیش تر نداشت

اجتماعی رسیده است، ولی هم  -من هم اکنون به طور نسبی به یک تعادل روانی

بسیاری از کودکان مجاهدین . سرنوشت مادرش در عراق استاکنون نیز نگران 

بودند و هستند که در هر صورت این ناراحتی ها در حد جبران ناپذیری، روح و 

 . روان شان را خورده و از بین برده است

سؤال دیگر این است، در بخشی از این گفت و گوها که مادران و پدراِن   ■

د، گو این كه این جوری استنباط می شود که مثالَ تنی چند از کودکان صحبت كرده ان

استثمار و نقض حقوق کودکان یا قربانی كردن کودکان در سازمان مجاهدین، از 

تبعات مبارزه مسلحانه بوده، می خواستم بدانم که نظر شما در این رابطه چیست و 

استثمار می خواستم بدانم که آیا کودکان مجاهدین در فاز موسوم به سیاسی، مورد 

قرار نمی گرفتند و از درس و مشق و دنیای  کودکانه شان جدا نمی شدند؟ و ضمناَ 

 از جانب سازمان تشویق نمی شدند که وارد جدال های سیاسی و گروهی بشوند؟

به نظر من، ریشه نقض حقوق کودکان در سازمان مجاهدین را نباید به   □

ر از این است و باید ریشه های آن لحاظ زمانی و مکانی بررسی کرد و موضوع فرات

کودکان در . و ایدئولوژی این فرقه جستجو کرد" استراتژی مبارزه مسلحانه"را در 

گروه های سیاسی ای که به مشی مسلحانه اعتقاد دارند، یعنی در باورهای شان به 
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اصطالح راه حل اساسی برای تغییرات سیاسی در جامعه را راه حل مسلحانه می 

ثالَ حتی هنوز دوران فاز مبارزه مسلحانه فرا نرسیده باشد و در همان دانند، م

مبارزات فاز سیاسی باشد، ولی در همان موقع هم بخاطر آن  تفکری که بر گروه 

حاکم است، یعنی خشونت و مبارزه مسلحانه، آن نیز تأثیر خودش را بر روی 

مبارزه مسلحانه درست است که یک سازمان سیاسی وارد . كودكان خواهد گذاشت

نقض می شود، ولی این به این مفهوم نیست  می شود، حقوق کودکان چند برابر

دورانی كه مبارزه مسلحانه شروع نشده باشد، حقوق کودکان نقض نمی شود و یا این 

كه زوجی یا اعضایی از سازمان که خودشان کار مسلحانه نمی کنند و کار پشت 

دکان آن ها نقض نمی شود، چرا آن جا هم حقوق جبهه را انجام می دهند، حقوق کو

 .كودكان شان نقض می شود، ولی شدت و حدتش فرق می کند

اوالً سازمان در زمان . من در این رابطه مثالی از زمان رژیم شاه می زنم 

چون که زن را . رژیم شاه، در طی مقطعی اجازه نمی داد زن وارد سازمان بشود

بر عکس اآلن که می توانند از زن به عنوان . لقی می کردمانعی برای ادامه مبارزه ت

آن زمان سازمان اعتقاد داشت که زن مانعی است در . وسیله در مبارزه استفاده بکنند

ولی به مرور و با توجه به این که اولین عضوگیری هایی که صورت . مسیر مبارزه

و زن اعضای مثالَ خواهر . گرفت، عضوگیری های خویشاوندی در سازمان بود

 .سازمان که خواهر و زن یک عضو دیگر بود،  همسر یک عضو دیگر می شد

بنابراین، رفته رفته زنان وارد سازمان شدند و اولین موردش هم محمد 

حنیف نژاد بود که با خواهر منصور بازرگان كه پوران بازرگان، نام داشت ازدواج 

 .بوده است کرد و پوران اولین زن مجاهد در سازمان مجاهدین

یعنی یک زمانی . ولی در همان زمان تکلیف کودکان به گونه ای دیگر بود

ولی . است که یک زوج اصوالَ بچه دار نمی شوند، خب در این رابطه مشکلی نیست

مثالَ . وقتی بچه دار می شوند، به طور سیستماتیک حق آن کودک نقض خواهد شد

اسائی انجام بدهید؛ افرادی که زمان شما می خواهید بروید مأموریت و یک کار شن
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شاه خاطرات شان را نوشتند، از جمله آقای احمد احمد و آقای لطف هللا میثمی، اشاره 

کرده اند که وقتی برای شناسائی و یا امکان یابی در شهر تردد می کردند، یا به 

ا در این ج. خاطر مسایل امنیتی مخفی می شدند و در خانه تیمی زندگی می کردند

یعنی در فرهنگ مبارزاتی ما، چون . نیز در ذات خودش حق کودک  نقض شده است

كه تحت الشعاع مبارزات خشونت طلبانه و تروریستی بوده است، این مفروض بود 

که یك کودک هم به هر صورت باید این طوری باشد، ولی اصالَ چه کسی این اجازه 

را داشته باشم، کودکی که به هر حال را به ما داده است كه مثالَ من نوعی، این حق 

 .به دنیا آمده است را از حق داشتن پدر و مادر محروم کنم

من می توانم  این حق را از خودم بگیرم که می خواهم بچه ام را نبینم، ولی   

 !نمی توانم این حق را از بچه ام بگیرم که او پدرش یا مادرش را نبیند

در بطن مبارزات خشونت آمیز و شما در صحبت هایتان گفتید که  ■

می خواهم بدانم که آیا . تروریستی، حقوق کودکان در ابعاد مختلف نقض شده است

سازمان مجاهدین، در فاز سیاسی و غیر نظامی هم حقوق کودکان را نقض می 

کرد، و مثالَ در مدارس به دنبال عضوگیری نبود؟ از فرزندان اعضایش در کار 

 فاده نمی کرد؟ تبلیغاتی و سیاسی است

. چرا همان طور که در پاسخ سئوال قبل گفتم همین طور بوده است □

ساله بوده و وارد  31ـ  31حقوق کودک نقض شده است، زیرا بسیاری از افرادی که 

سازمان مجاهدین شدند، به صرف این که پدر و مادرشان داخل سازمان بودند یا 

ه آگاهی و شناخت را طی کرده باشند و برادر و خواهرشان، بدون این که  یک پروس

به ماهیت و اهداف سازمانی که می خواهند عضو آن باشند پی ببرند، به خاطر 

ساختار مناسبات خانوادگی که فرزند، یا برادرش عضو سازمان بوده، در سن 

کودکی که هنوز مراحل زندگی خود را طی نکرده بود، مورد استثمار قرار می 

برای این که سازمان در فاز سیاسی هم با بینش و ! اردی بودچرا چنین مو. گرفت

در میان شان مناسبات . تفکر مبارزه مسلحانه و فرقه گرایانه هدایت می شد
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پس هر چه بیش تر شور در آن جریان بیش تر باشد، به . دمکراتیک بر قرار نبود

اهی ندارد، نه این که آن جوان شعور و آگ. همان میزان شعور و آگاهی کم تر است

مثالً در جذب . ولی سنش اقتضاء نمی کند  و شور و احساس در او بیش تر است

نیرو برای جنگ، چه از جانب عراقی ها و چه از جانب ایرانی ها، روی شور و 

طبیعی است که در مقطع فاز سیاسی هم . احساس بیش تر تکیه می کردند

ساله  34ـ  32تر از کودکان سربازگیری هائی که سازمان مجاهدین می کرد، بیش 

بخش دانش آموزی سازمان که مریم عضدانلو، مسئول آن بخش بود، فعال . بودند

ترین بخش سازمان بود و در واقع به دلیل این که نیروهایی که سازمان جذب می 

شما آن موقع یک دکتر و مهندس را به سختی می توانستید جذب . کرد ساده تر بود

بنابراین در پاسخ سئوال شما باید . عنصر آگاهی در او باال بودکنید، برای این که 

بگویم، آری کودکان در فاز سیاسی نیز استثمار می شدند و سربازان ترور سرد و 

 .گرم می شدند

در ادامه صحبت تان، گفتید سازمان در فاز سیاسی هم از نیروی  ■

دین در ادامه راه آیا از می خواهم بدانم که سازمان مجاه. میلیشیا استفاده می کرد

کودکان برای هدف های نظامی و تبلیغاتی هم استفاده می کرد، آیا استفاده سیاسی 

و نیرویی می کرد؟ یعنی سازمانی که به هر حال مذهبی است و قبول دارد که دختر 

ساله نیز می تواند ازدواج کند و در این رابطه بنا به اعتراف پلیس فرانسه،  9

ین از کودکان سوء استفاده جنسی کرده اند، آیا فاکت و نمونه ای در رهبران مجاهد

این زمینه دارید که در درون سازمان نیز دختران را زیر سن قانونی استفاده جنسی 

 کرده باشند؟

 در فاز سیاسی یا فاز نظامی؟ □

 هم در فاز سیاسی و هم در فاز نظامی، به هر حال از قدیم تا به امروز؟ ■

یعنی . که من یادم می آید، الاقل تا مقطع طالق های اجباری، خیر تا آنجا □

استثمار تا آن موقع یك . چنین چیزی نبوده، یا تک مورد بوده است 3197تا سال 
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ولی بعد از طالق های . شکل های دیگری داشت، شکل های پیچیده تری داشت

مضاعفی که در اجباری، این نوع استثمار، یعنی استثمار جنسی و سایر ظلم های 

به ویژه هر چه جلوتر می . مورد کودکان صورت می گرفت، به این اضافه شده است

، حتی افرادی که متأهل بودند باید از همسران شان جدا می 3197رویم، در سال 

انگیزه ای که مسعود رجوی از انقالب ایدئولوژیک داشت و بعدش هم طالق . شدند

، این بود که به طور اتوماتیک افراد را در های اجباری را از آن بیرون كشید

معرض فشارهای جنسی قرار دهد تا بعداَ فرد در مقابل این فشار های جنسی، مجبور 

. زیرا غریزه جنسی به لحاظ علمی یک پدیده واقعی است. شود خالفی از او سر بزند

زیادی بنابراین در درون سازمان مجاهدین، مواردی بوده است و افراد گزارش های 

می نوشتند، مثالَ من داشتم از مسیری رد می شدم، یکی از خواهران را دیدم و یک 

نه این که این فرد کسی را تعقیب کرده باشد و یا در . احساس جنسی به من دست داد

مثل این که یک . دل آن خواهر رفته باشد، این فقط در ذهنش تراوش کرده و همین

درجه حرارت، شربت خنک را تصور کند  41ی فرد روزه گرفته باشد و در گرما

که دارد می نوشد، این فرد به ذهنش شربت آمده، اما شربت را نخورده تا احساس 

نمونه های این گزارشات که اسمش تناقضات جنسی بود، فراوان به چشم . گناه بکند

 .می خورد

ز بعد ا)مثالَ بعضی از زنان روابط جنسی خودشان را با همسران سابق شان

اگر یادشان می آمد، باید گزارش می نوشتند و خودشان را ( طالق های ایدئولوژیک

به ذهن آمدن این خاطرات چیز عجیب و غریبی نیست، اما . سرزنش می کردند

سازمان مجاهدین می خواست از این ها تناقض بسازد و فرد را مجبور کند این 

وقتی کسی به . بد و تحقیر کندتناقضات را اعتراف کند تا بدین وسیله فرد را بکو

مرور این ها را اعتراف می کند، در درون خودش احساس ذلت و خواری می کند و 

این . مدام به خودش سرکوفت می زند که چرا من باید چنین فکرهایی به سرم بزند
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تصورات در آن محیط فرقه ای، در واقع خیلی مهم و بزرگ جلوه می کند و اما در 

 .ین گونه مسائل فکر نمی کنداروپا کسی به ا

هدف دیگر از کشاندن افراد به این گونه مسائل، این بود که اعضاء را 

درگیر مسائل پیش پا افتاده ای بکنند تا سؤاالت اساسی اعضاء که چرا با صدام 

حسین همکاری می کنیم؟ چرا خط و استراتژی مان جواب ندارد و به بن بست رسیده 

. و خطاهای سازمان، از چشم ها و اذهان دور بمانداست؟ و سایر انحرافات 

 .بنابراین، انقالب ایدئولوژیک و انقالب ضد جنسی، این کارکردها را داشته است

به مرور که جلو می آییم، در رابطه با استثمار جنسی، بعد از عملیات 

 3411نافرجام به اصطالح فروغ جاویدان که در آن جنگ منهای مجروحین، حداقل 

کشته شدند و نشست های عمومی سازمان خیلی خلوت شده بود و اکثر صندلی  نفر

های سالن اجتماعات خالی مانده بود، سازمان رفت و از اردوگاه های اسرای ایرانی 

. نفر را آورد در قرارگاه اشرف، تا جبران جمعیت را بكند 3211در عراق، حدود 

به لحاظ اجتماعی و سیاسی به  خب این افراد همه آدم های  غیر سیاسی بودند و

البته در بین آنان انسان های شریف و آگاه نیز )هرحال تفاوت هایی با بقیه داشتند 

و هر كدام حداقل ده سال در اردوگاه های كشور عراق به سر برده و ( وجود داشتند

این افراد، به یک باره وارد . زن ندیده بودند و تحت فشارهای عاطفی و جنسی بودند

امروزه . ناسبات سازمان شدند که عده ای زن و دختر نیز در آن جا حضور داشتندم

در سازمان مواردی که اتفاق می افتد و ما اطالع داریم، مواردی است که خیلی به 

لحاظ اخالقی باعث تأسف است و در این چند سال آخر این استثمار جنسی از 

سازمان از اروپا به عراق برده و نوجوانان خیلی بیش تر شده و اکثر کودکانی که 

 .ساله شده اند، مورد استثمار و سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند 11ـ  12اکنون 

من می . آقای سبحانی، سئوال دیگرم در مورد کودک خودتان سارا است ■     

خواهم بدانم شما که خودتان این مسیر را انتخاب کردید، در این رابطه دختر شما 
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یی را زمانی که در درون سازمان بوده و یا از سازمان جدا شده، را چه ستم ها

 متحمل شده و چه حقوقی از دختر شما نقض شده که شما به آن واقف هستید؟

من به طور مشخص در رابطه با وضعیت دخترم سارا، باید بگویم که  □ 

تثمار و فرزند من خارج از سرنوشت سایر کودکان مجاهدین، نبوده و او هم مورد اس

شما اگر به منشور . ظلم مضاعف قرار گرفته و حقوق طبیعی اش نقض شده است

سازمان ملل نگاه کنید، می بینید که بخش مهمی در رابطه با حقوق کودک به نام 

این درست است كه ما پذیرفتیم وارد یک مبارزه برای . دارد Unicefیونیسف،

ن معنی نبود که ما حقوق انسان های اجتماعی بشویم، اما این بدا -تغییرات سیاسی

وقتی . دختر من در سن پنج سالگی، از من و مادرش جدا شد. دیگر را نقض کنیم

قرار شد بچه ها را به بهانه جنگ خلیج فارس، به خارج از عراق بفرستند، خب 

برای دختر من یک پاسپورت جعل . بایستی برای همه پاسپورت درست می كردند

بعد وقتی كه مسئول مربوطه بچه ها . مش غیر از اسم خودش بودكرده بودند که اس

را هنگام عزیمت توجیه می کرد، رو به سارا گفت، سارا وقتی داخل هواپیما شدی 

سارا با همان لحن ! اگر کسی از تو پرسید اسمت چی است بگو اسمم مرضیه است

و به خلبان هم  کودکانه جواب داد، نمی گویم مرضیه هستم، من می گویم سارا هستم

سارا فهمیده بود که اسمش چیز دیگری است و دارند . می گویم که اسم من سارا است

وی می دانست که دیگر پدر و مادرش را نخواهد دید . به او زور و دروغ می گویند

ساله  42شما خودتان یک آدم . و حتی در اسم هم او را از والدینش جدا کرده اند

سال پدر و مادرتان را نبینید، چه حالی به شما دست می  31 -31هستید، اگر مدت 

سال پدر و مادرش را نبیند، طبیعی  31ساله،  2حاال تصور بكنید یک دختر ! دهد

حاال ممکن . است که مشكالت روحی و روانی و کمبود های عاطفی پیدا می کند

ر این مدت بنابراین د. است بخشی از آن را من متوجه بشوم و بخشی را متوجه نشوم

سال آن ایام را در سلول انفرادی به  7سالی که سارا از من دور بوده و من که  31

من وقتی در . سر بردم، حق نداشتم که عکس دخترم را ببینم و برایش نامه بنویسم
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ساله شده بود و من نمی دانستم كه او چه قیافه  32ـ  34زندان مجاهدین بودم، دخترم 

تی كه من دوست دارم بدانم دخترم چه شکلی شده است، متقابالَ وق. ای پیدا کرده است

 !دخترم هم دوست دارد بداند پدرش چه شکلی دارد و اصالَ پدرش کی هست

آیا او از خود سئوال نمی کند که چرا پدرم به من تلفن نمی زند؟ تمام 

در و همکالسی هایش، موقع تولد از پدر و مادرشان کادو می گیرند و در مدرسه از پ

مادرشان صحبت می کنند، اما او نمی داند پدرش کیست، کجاست و چه شکلی 

. هست، چرا تلفن نمی زند تا تولدم را  تبریک  بگوید و یا این كه برایم کادو بفرستد

 .این ها مشکالت روحی است که برای بچه پیش می آید

می  ببینید، سازمان مجاهدین اجازه. من به یک مورد خاص اشاره می کنم

داد که سالی یک بار مادرش از عراق به دانمارک زنگ بزند، برای این که دخترم 

سارا به مادرش می گفت، چرا همیشه تو . مشکوک نشود که پدرش زندانی است

زنگ می زنی و پدرم زنگ نمی زند؟ مادرش بر اساس فشار سازمان و طبق خطی 

رارگاه دیگری به مأموریت که سازمان داده بود، جواب می داد که پدرت در یک ق

بعد از مدتی، دخترم به انجمن مجاهدین در دانمارک مراجعه می کند و . رفته است

سئوال می کند که پدر من کجا است و چرا به من زنگ نمی زند؟ آن ها می گویند که 

به بینید سازمان عالوه بر این که مانع تماس دخترم با من ! پدر تو فوت کرده است

را تحت فشار روحی قرار می داد و حقوقش را نقض می کرد، با گفتن  می شد و او

وقتی من به اروپا آمدم که البته . این که پدرت مرده است سارا را شکنجه هم می داد

سازمان فکر می . سازمان چنین چیزی را نمی خواست، این مسئله را متوجه شدم

ها مرا سر به نیست خواهند  کرد من در زندان آن ها یا خواهم مرد و یا این كه آن

این است که از قبل مقدمات اعالم خبر مرگم را فراهم کرده و یا این که می . کرد

 خواسته اند تست کنند که عکس العمل دختر من در مقابل مرگ پدرش چیست؟

ساله ام مالقات  33وقتی که برای اولین بار در كشور دانمارک با دختر 

که اگر می خواستید مرا ول کنید، چرا مرا به دنیا  کردم، اولین سئوالش این بود
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سالش شده و  33به این سئوال توجه کنید، این، سئوال کسی است که ! آوردید؟

سئوالش حاکی از درد و رنجی است که طی این مدت تحمل کرده است، سئوال یک 

استثمار شده مضاعف است و ظلم هایی است که در حق یك دختر، روا شده است، 

من تالش . ری كه به دور از وطن و به دور از پدر و مادرش به سر می برددخت

کردم به او بفهمانم که من در مسیر فعالیت های سیاسی خودم اشتباه کردم، وقتی هم 

متوجه شدم که حق تو را ضایع کردم و حتی حق یک جامعه ای را، زمانی بود که 

با این وجود، من از خودم . آمد در زندان به سر می بردم و کاری از دستم بر نمی

دخترم به این دلیل که من بهاء گناهی كه مرتكب شده ام را با تحمل . انتقاد می کنم

البته من نمی خواستم خطای خودم را . سال ها زندان پرداخته ام، تا حدودی قبول کرد

کمرنگ جلوه دهم، اما واقعیت این است که افراد در فرقه های ایدئولوژیک، نقش 

کلیدی ندارند و در ساختار فرقه، ذوب و حذف می شوند و نمی توانند خارج از 

چارچوب فرقه تصمیم بگیرند و وقتی هم عضوی دگراندیش شد و تصمیمی دیگر 

این مسائلی که من در رابطه با دخترم اشاره . گرفت، سزایش زندان و شكنجه است

 .كردم، گوشه کوچکی از هزاران است

نم  این نکاتی را که اشاره كردید، واقعاَ بخش کوچکی من هم فکر می ک ■

بدین . از هزاران درد و رنجی است که سازمان در حق کودکان روا داشته است

صورت، می خواهم بدانم اگر ما به خواهیم به صورت سرانگشتی مجموع تلفات و 

و قربانیان مبارزه مسلحانه و جنگ مقدس مجاهدین خلق با رژیم جمهوری اسالمی 

رژیم شاه، را یك بار دیگر جمع بندی کنیم، بیش ترین تلفات انسانی و نقض حقوق 

 بشر، در مورد كدام قشر و یا افرادی صورت گرفته است؟

اگر به خواهم به سئوال شما جواب بدهم که کدام قشر یا کدام گروه بیش  □

کودکان و دوم  تر در سازمان مجاهدین مورد استثمار قرار گرفته اند، باید بگویم اول

. زنان؛ هر دو به عنوان یک وسیله مورد استفاده قرار گرفته اند، هر کدام به شکلی

در مورد کودکان،  من مایل نیستم که فقط این بخش را به کودکان اعضای سازمان 
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تمام کسانی که در عملیات مجاهدین خلق، بدون در نظر گرفتن . محدود بکنم

شده را باید به حساب آورد، کودک آن فرد هم  عقایدشان، از هر دو طرف کشته

بچه هیچ . مورد ظلم و بی عدالتی قرار گرفته و حق پدری از او سلب شده است

گناهی ندارد و نباید بار گناهان پدرش را كه اگر آن پدر گناهی مرتكب شده باشد، را 

ند، بیش کودکان، به دلیل این که قدرت مقابله  و قدرت اعتراض ندار. به دوش بكشد

 .تر مورد ظلم و ستم واقع شده اند

مثالَ وقتی که دختر من می گوید من اسمم را مرضیه نمی نامم و به خلبان هم 

او زوری . می گویم که اسم من سارا است، قدرت مقابله و اعتراضش همین است

نه این که زنان ضعیف . زنان هم به همین ترتیب. ندارد و راحت تر استثمار می شود

مثالَ . ند، خیر، بلکه زنان موجودات ضعیفی از جانب سازمان پنداشته می شوندهست

نفر در زندان ابوغریب بودیم، اما یک خانم هم بین ما نبود، چرا؟ آیا خانم ها  311ما 

در سازمان ناراضی نیستند و نمی خواهند از سازمان خارج شوند؟ زنان هم به اندازه 

ی اند و می خواهند خارج شوند، اما وقتی که مردان از مناسبات سازمان ناراض

اعالم جدایی می کنند، سازمان به آن ها هشدار می دهد، آها دل تان هوای مرد کرده 

الجرم آن زن ! است، پس می فرستیم تان جایی به نام ابوغریب تا از مرد سیر شوید

ه از این لذا برای زنان در سازمان خیلی سخت است ک. هم می ترسد و تمکین می کند

 .مرحله عبور کنند و به زندان بروند و جسورانه جلو زندانبان بایستند

به هر حال امیدوارم که یک روز بتوانیم در مورد نقض حقوق زن در  ■

اما در رابطه با . سازمان مجاهدین صحبت کنیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم

ی حساس بود و ما تا نقض حقوق کودک، شما به یک موردی اشاره کردید که خیل

به حال متاسفانه به آن مورد نپرداخته ایم و آن، نقض حقوق کودکان دشمنان 

فرضی و یا واقعی است که بر می گردد به محیط خشونت و تروریسم و جنگ و 

مبارزات انتقام جویانه و شما بحق اشاره کردید که در این میان نه تنها کودکان ما 

حقوق شان پایمال شده است، کودکانی كه مسؤل عقاید  بلکه کودکان دشمنان ما نیز
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و عملکرد پدران شان نبودند و سرانجام بعد از فوت یا مرگ والدین شان، بدون 

آن كودكان هم به گونه ای قربانیان جنگ مقدسی شده اند که . سرپرست مانده اند

روزی  مجاهدین خلق این جا هم دست شان به رنج و محنت آنان آلوده هست و باید

 !جوابگو باشند

همان طور که در قسمت قبلی صحبتم اشاره كردم، نقض حقوق کودکان  □ 

تنها در درون سازمان نبوده، بلکه از خودش فراتر رفته و دامن کودکان دیگران را 

وقتی ما به این مسایل عمیق تر نگاه کنیم و از موضع انسانی، می . هم گرفته است

در این میان . ر خودش، ظلم و استثمار را به دنبال داردبینیم اساساَ خشونت در جوه

چون کودکان قدرت دفاعی کم تری دارند، طبیعی است که حقوق شان در این جا 

سازمان های تروریستی، هم در درون شان حقوق کودکان را . بیش تر نقض می شود

شود،  مگر فردی که مورد ترور واقع می. نقض می کنند و هم در بیرون از خودشان

 نخواهد شد؟ " خشونت"فرزند ندارد؟ آیا فرزند فرد ترور شده، سرباز آینده 

تازه در سابق سازمان مجاهدین در عملیات تروریستی فرد را مورد حمله 

قرار می داد، اما در عملیات های بعدی که خمپاره روی شهرها می ریخت، هدف 

ن می کرد که عده ای زن و  معینی را نشانه نمی رفت بلکه یک محدوده ای را ویرا

خب آن مادری كه در عملیات كور مجاهدین . و مرد و کودک در آن کشته می شدند

کور شد و نمی توانست فرزندش را به بیند، فرزندش چه گناهی داشت كه باید از 

 مهر و عواطف مادری محروم می شد؟ 

حال نیز سال پدرش را ندیده و تا  31دختر من هم . خب این ها خشونت است

یا فرزندان . سال است که مادرش را که در عراق اسیر است، ندیده است 39بیش از 

دیگران از این سازمان هم والدین شان را ندیده اند و دچار ناهنجاری های عاطفی و 

فرقی . این ها قربانی یک روش اند. این ها هم قربانی خشونت اند. اجتماعی شده اند

مبارزه مسلحانه و خشونت آمیز را انتخاب می کند، به نمی کند، هر سازمانی که 

سازمان ملل کمیته ای . نحوی حقوق کودکان خود و دشمنان خود را نقض می کند
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به خاطر این که جنگ در جوهر . دارد که از کودکان و حقوق آن ها حمایت می کند

د جدا از این که ماهیت و هدف جنگ چی هست، خو. خودش خشونت به دنبال دارد

 .به خود حقوق کودکان را در ابعاد مختلف نقض می کند

به عنوان آخرین سئوال، گفتید که در هر نوع خشونت و جنگی، حقوق  ■

کودکان نقض می شود و سازمان های تروریستی، به دنبال شکار جوانان و کودکان 

نم می خواهم بدا. هستند و یا این كه فرقه ها به دنبال احساسات پر شور می باشند

حال که ما به این آگاهی و اشراف رسیده ایم، چگونه می توانیم کودکان خود و 

کودکان دیگران را از نزدیک شدن به سازمان های تروریستی و فرقه های مذهبی، 

 به دور نگه داریم و از آنان محافظت کنیم که دیگر چنین تجربه گرانی تکرار نشود؟

را به لحاظ اصولی پیشنهاد می من برای حل این موضوع، سه راه حل   □

 .كنم

ما باید . اوالً این که مبارزات مسلحانه  و خشونت آمیز، از ریشه نقد بشود 

 .ترور و خشونت را در الیه های مختلف جامعه نقد کنیم

دوماً باید هر کس از زبان خودش تجربه تلخی را که در این فرقه خشونت 

. كه این تجارب، ناگفته و ناشنیده باقی بماندطلب داشته بیان کند و بنویسد و نگذارد 

این تجربیات اگر چه تلخ است، اما باید به مردم و جامعه رسانده شود  تا آن کودکی 

حال چه . که فردا به دنیا می آید، قربانی فرقه ای خشونت طلب و تروریستی، نگردد

 .سازمان مجاهدین فعلی باشد و چه سازمان های مجاهدین بعدی باشد

وماً به موازات بیان و طرح تجربیات فردی، خاطرات و نقض حقوق س

کودکان در سازمان مجاهدین به همین شکل که شما تالش می کنید به صورت 

 .متمرکز تدوین و در اختیار مردم قرار گیرد

 .خیلی ممنون از شرکت و همكاری شما در این گفت و گو ■

 .من هم از شما تشكر می كنم □
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با خانم بتول ملکی گفت و گو
 

 

کودکان و نوجوانان مجاهدین  مسئلهی خواستم مطالبی در رابطه با م ■   

های  که شما زمانی دست اندرکار این امور و ضمناً مادر یک کودک در قرارگاه

به دست ما رسید  شمااخیراً مقاله ای از . در اختیار ما قرار دهید ،مجاهدین بودید

در نظر . فرمودید اشارهجا نیز به مقوله کودکان  در آن که" یره وحشتدا"نام به 

که اگر  میدهدر رابطه با موضوع کودکان را انجام  گفت و گوهاییسلسله  اریمد

داشت در همین شهر سن سال  41یکی از همین میلیشیاها که  ،اطالع داشته باشید

. اسمش آذر غراب بود .ت کردفو ،و بیماری بتآلمان در اثر تنهایی و غر کلن

این که آذر درخواستی  ،این میان دلخراش تر از مرگ دلخراش آذر بود درچیزی که 

جا که آذر مورد  ولی از آن. آن دیدار از مادر و برادرش بود واز سازمان داشت 

نرفته جهت انجام عملیات تروریستی و به منطقه  داشتغیظ و غضب سازمان قرار 

و  ردود دانستهمسازمان نیز درخواست انسانی و خانوادگی آذر را  الً بود، متقاب

                                                 


انقالب ضد  خانم بتول ملکي اهل آستانه اشرفيه، از اوايل

او در آن هنگام هنوز به . سلطنتي وارد فعاليت هاي سياسي شد

وي وقتي آرمان هايش را در رژيم جمهوري اسالمي . مدرسه مي رفت

بتول . محقق نيافت، به همکاري با سازمان مجاهدين خلق مشغول شد

به دست جمهوري اسالمي  3193ملکي از زماني که برادرش در سال

وي ابتدا . يم گرفت از کشور ايران خارج شودتيرباران شد، تصم

از ايران به پاکستان رفت و از آن جا توسط مجاهدين خلق وارد 

بتول ملکي، در درون سازمان ناچار به ازدواج . کردستان عراق شد

وي پس از سال ها همکاري . با يکي از اعضاي وفادار سازمان شد

خليج فارس، تصميم  ، هنگام جنگ3193حرفه اي با مجاهدين، در سال 

به خروج از سازمان در عراق گرفت و به دنبال آن يک و نيم سال 

از عمرش را در کمپ ها و اردوگاه هاي مختلف عراق، به سر برد و 

، توسط کميسارياي عالي پناهندگان، وارد 3171سرانجام در سال 

خانم بتول ملکي، هم اکنون همراه سه فرزندش در . کشور سوئيس شد

زندگي مي کند و فاز جديدي از فعاليت هاي سياسي و  سوئيس

 .افشاگرانه اش را آغاز کرده است
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به مرگ را سر کار  روآذر بیمار و  ،مانند اعضایی که در عراق به سر می برند

تا او  نگذاشتندگذاشتند که سرانجام آذر دق مرگ شد و حتی به سبک اعدامی ها هم 

از  کهراسیمه خواست سازمان س ،بعد وقتی آذر فوت کرد. به آخرین آرزویش برسد

و در این رابطه مراسمی  كرده باشدمرده خوری  یا باصطالح سازی مرگ آذر شهید

ولی برعکس انتظار  د،بر پا کردر شهر كلن هوادارانش  ورا با حضور اعضاء 

که آذر در چه شرایطی دق  بردندوقتی اعضاء و هواداران سازمان پی  ،سازمان

حاال این . ی ترک کردندخور دلا با سردی و مرگ شده، صحنه مراسم و نمایش ر

یان زندگی کودکان جرجا که شما در  بود و می خواستم تا آن گفت و گویمبهانه 

 است؟مجاهدین بودید، آیا از گذشته این کودکان چیزی یادتان مانده 

آن  ،قبل از این که مسعود و مریم رجوی به عراق بیایند. با عرض سالم □

یعنی روسری و شلوار  .ساله را لباس فرم بر تن می کردند 7 تا 9زمان بچه های 

در حیاط پانسیون با روسری و مانتو شنا می کردند که ها حتی می دیدم که بچه . فرم

که چرا پسرها آزادند و دخترها را این جوری  حتی یک مورد من سئوال کردم

مورد دیگری . ار بودندها نیز در این رابطه مسئله د که البته تعدادی از مربی ؟کردید

بچه ها باید صبج زود از خواب . که داشتم این بود که از این بچه ها کار می کشیدند

بیدار می شدند و بعد هم خسته و کوفته سر کالس می آمدند و بعد هم کارگری می 

گزارش نویسی هم می  تر احتماالً  بچه های بزرگ .دادند و ظرفشویی می کردند

ساعت درس می خواندند و هم  7ی بایست می رفتند سر کالس و فردا هم م. دندکر

وقتی هم که وارد کالس های . به هر حال خیلی خسته می شدند. کار می کردند

 . راهنمایی می شدند، می بایست لباس فرم بر تن می کردند درست مثل خود ما

آیا شما مربی کودکان بودید یا این که ارتباط دیگری با آن بچه ها  ■

 اشتید؟د

من در آن زمان تدارکات کودکستان کار می کردم که پانسیون هم کنار  □

 .سالگی شوهر می دادند 32یا  34کودکستان بود، جایی که دخترها را در سنین 
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 مورد خاصی در این رابطه دارید؟ ■

مورد خاص آن دختری که اسمش مریم بود و خوانندگی می کرد و  □

 .دپدرش هم در رادیو کار می کر

من خودم مورد دیگری دارم؛ یکی از رزمندگان مجاهد به نام کامران  ■

بیات اهل کرمانشاه که در بخش مخابراِت ستاد اطالعات کار می کرد، به این فرد در 

سال سن داشت و در سال بعد که طالق  01، دختری دادند که آن دختر 0839سال 

امران گرفتند که بعداً شنیدم های سازمانی آغاز شد، همان دختر را مجدداً از ک

کامران بیات، بر اثر این ناكامی كم آورده و دست به خودکشی زده و یا این که در 

 بله، ادامه اش را بفرمایید؟. اثر نارضایتی به دست سازمان سر به نیست شده است

در مهد کودک بیش تر رفت و آمد می کردم، طوری بود که بچه ها را  □

صبح بیدار می کردند، صبحانه می دادند و به  9اعت از صبح زود یعنی س

بعد از ظهر آن جا بودند و  33کودکستان می فرستادند و بعد بچه ها تا حوالی ساعت 

بعد هم بچه ها را شام می دادند و مجبورشان می کردند که بخوابند و هنگام خواب 

ساعت  1توانستند  در این هنگام بچه ها روزانه تنها می. هم آهنگ خواب می نواختند

هنگام نشست مربی ها در کودکستان، بچه ها در راهرو . مادران شان را مالقات کنند

 .ول بودند

وقت مالقات زوجین با هم دیگر، ابتدا بچه ها را در پانسیون باقی می 

داشتند، بعد خط جدید صادر شد و گفتند که والدین می توانند بچه های شان را با خود 

ته باشند، ولی خط این بود که بچه می بایست درست وسط پدر و مادر به همراه داش

این ها را که گفتم مربوط . اساساً مشکل بچه ها را نمی توانستند حل کنند! می خوابید

مربی های کودکان کارآمد نبودند و هر کسی بنا بر . بود 3199و  3192به سال های 

چه ها اصالً رسیدگی نمی کردند و تنها به ب. سلیقه فردی اش با بچه ها رفتار می کرد

هنگام نمایشات و فیلم برداری بود که لباس نو به تن بچه ها می کردند و ظاهراً آن ها 

را شاداب درست می کردند، ولی وقتی که فیلم برداری و نمایش تمام می شد، دوباره 
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اط پانسیون مثالً یادم است که یک بار در حی. بچه ها را به حال خود رها می کردند

بنایی می کردند و بعد پس از خاتمه کار وسایل بنایی را همان طور رها کردند و 

بعد بچه ای در حیاط پانسیون مشغول بازی بود که با وسایل بنایی برخورد . رفتند

 .کرد و مرد

بچه هایی که در سازمان در اثر کم توجهی والدین و یا نفرات مسئول،  ■

 ش تری دارید؟فوت کردند آیا موارد بی

ساله ای بود که مادرش  4در پایگاه جالل زاده کار می کردم، آن جا بچه  □

در عملیات نافرجام فروغ جاویدان کشته شده بود و پدرش نیز دکتر علی نام داشت 

آن بچه را داده بودند به زنی به نام . که اآلن فکر کنم در كشور سوئد زندگی می کند

من و فخری خانه مان . یژه دختر عباس داوری بودفخری که این فخری مسئول و

هر وقت که نزد فخری می رفتم می دیدم که رضا دم درب آسانسور . طبقه پنجم بود

همیشه گریه می کرد و من هم جرئت بغل کردن . نشسته و مامانش را صدا می زند

را  چون مسئولین دعوا می کردند و توجیه این که اگر تو این کار. بچه را نداشتم

بعد به فخری چند بار گفتم که این گناه دارد، این . بکنی بچه به تو عادت خواهد کرد

بچه هر شب چند بار از خواب بیدار می شود، جواب دادند که تو ول کن و زیاد در 

. گفتم چی را عادت خواهد کرد. قید این جور چیزها نباش، خودش عادت خواهد کرد

ی یواشکی رفتم نزد فخری و گفتم که به نظر من تو بعد یک روز. این که مادر ندارد

بچه را بردار و از این جا برو و خودت این را نگهدار و به هیچ زن دیگری هم این 

گفت چرا، گفتم که اصالً این جا رسیدگی نمی کنند و من بیش تر از این . بچه را نده

گفت خواهر، . شودولی می دانم که به این بچه خیلی ظلم می . نمی توانم صحبت کنم

بعد از مدتی دیدم که از . من می خواهم این بچه را بفرستم نزد پدر و مادرم در ایران

 !رضا هیچ خبری نیست

خالصه بچه هایی که والدین شان در عملیات های سازمان کشته می شدند، 

یعنی هر . چون بایست نزد هر کسی نگهداری می شدند. به آن ها خیلی بد می گذشت
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بار مادر عوض  31گاهاً بچه ها تا . ا هر ماه، نزد کسی دیگر به سر می بردندهفته ی

تا بچه می آمد با مادر اولی عادت بکند، او را به مادر دوم تحویل می . می کردند

ولی آن هایی که پدرهای شان را از دست می دادند، برای شان قدری بهتر . دادند

 . ی بیش تر رسیدگی می کردبود، چون به هر حال مادر اصلی یک جورهای

. مورد دیگری داشتم از تلفات پشت جبهه جنگ نافرجام فروغ جاویدان

این جنگ یز جزو کشته شدگان نساله و همسر حمید باطبی  9-7مادر سعید  ،یشمس

گاه گاه  اوبه  من همیشه با سعید شوخی میکردم،و چون شمسی مسئول من بود  .ندبود

 !کجاست؟ ننه ات ،می گفتم بگو ببینم

 شهمیشه تکرار داشتال من خوشش می آمد و دوست سئوبچه از این  آن

 فقط با او احوال ،اولین باری که سعید را دیدم مادرش، شدنیان کشته جربعد از . کنم

 .کمی لبخند زدبعد کند و  می منگاه بچه بد جورییدم د .پرسی کردم و چیزی نگفتم

 چه می خندی؟ به ،گفتم

ننه ات  ، بگو ببینمگفت تلخی بر لبانش نشست،خنده بچه آن حالی که  در

 !کجاست؟

و  میره شدخبا حسرت به این بچه یتیم رجوی ساخته،  آهی از ته دل کشیدم و

 .وقت سعید با من حرف نزد بعد از آن دیگر هیچ .چیزی نگفتمدیگر 

شما مابین صحبت هایتان از عباس داوری و فرزندش در سازمان حرف  ■

در مدرسه یا همان . این رابطه خاطره ای یادم آمد که عرض می کنم در. زدید

کودکستان مجاهدین و سر یک کالس دو بچه خردسال به نام های سعید خوشحال و 

بعد از چند ماهی، مربی مدرسه به مادر سعید . سعید داوری، درس می خواندند

اسم بچه شما  خوشحال، گفت که دستور تشکیالتی رسیده که از این پس می بایست

مادرش اعتراض کرد که به چه دلیل می خواهید اسم بچه ام را . را عوض کنیم

مربی جواب . عوض کنید ما این اسم را از یکی از شهدای سازمان انتخاب کردیم

داد، به دلیل این که در این کالس دو نفر اسم شان سعید است، ما نمی توانیم اسم 
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ن بچه پدرش مسئول و رده دار است، بنابراین سعید داوری را عوض کنیم، چون ای

اسم سعید خوشحال را عوض می کنیم، چون که پدرش بدون مسئولیت و بدون رده 

ساله بود به محمد  8که النهایه اسم سعید خوشحال را زمانی که این کودک . است

 تغییر دادند و این تحقیر همواره در روحیه آن بچه و هم چنین پدر و مادرش، تاثیر

می خواهم بگویم ضرباتی که مجاهدین خلق به کودکان وارد . خود را گذاشته بود

کردند، همه اش فیزیکی و روانی و یا به خاطر مسایل مبارزه نبود، بلکه انواع 

ببخشید كه وارد . تحقیرهای تشکیالتی و ایدئولوژیک نیز فراوان به چشم می خورد

 .را ادامه بدهید صحبت های تان شده ام، می توانید صحبت تان

یک موردی هم می خواستم در رابطه با ایام جنگ خلیج فارس بگویم که  □

بچه ها را در آن . در آن ایام، بچه های مجاهدین در چه شرایطی به سر می بردند

ایام جنگ، سنگرهایی در قرارگاه . ایام دائماً این طرف و آن طرف می فرستادند

 39بعد در همین سنگرها حدود . لی کوچک بودکه خی 1*1ساخته بودند به مساحت 

مربی هم می خوابیدند که  4الی  1درون هر سنگر، . بچه را جا می دادند 37الی 

بچه ها هم می بایست به . احتماالً مربی ها شب ها بایست نشسته می خوابیدند

م با این وجود من بچه ا. صورت نوبتی و دو تا دو تا روی پای مربی ها می خوابیدند

 1بچه ام را برداشتم و رفتم داخل سنگر دیگری و آن جا دیدم . را به این ها نداده بودم

متری  3حاال فکرش را بکنید، یک سنگر . تا بچه روی همدیگر می خوابیدند 4الی 

با آن که می دانستند . تا بچه و چند مربی در آن می بایست جا می گرفتند 37که 

كرد، با این وجود بچه ها را چپانده بودند درون  آمریکا به این ها حمله نخواهد

 4الی  1من فکر می کنم در هر کدام از آن سنگرها ماکزیموم می بایست . سنگرها

بچه جا می گرفت، ولی آن همه بچه را درون یك سنگر جا داده بودند كه گاهاً بچه ها 

ولی من و . دندبعد از آن بچه ها را به بغداد کوچ دا. شب ها به خفگی می افتادند

ولی خیلی از بچه های . تعدادی از مادران، بچه های مان را دست سازمان ندادیم

بعد از جنگ، من بچه های کوچک زیادی را دیدم . شیرخواره را با خودشان بردند



 

78 

تعجب کردم و از مربی ها سئوال . که بخشی از بدن شان سوخته و عفونی شده بود

را بچه من این قدر تمیز و مرتب است، ولی بچه های کردم و گفتم که من نمی فهمم چ

پانسیون این قدر سوخته و چرکین هستند؟ یکی از مربی ها جواب داد، این بچه ها را 

هنگام نظافت با کاغذ تمیز کردند و به همین خاطر بدن ظریف شان زخمی و عفونی 

ن جوری نشده ولی خوشبختانه بچه من در ایام جنگ كه نزد من مانده بود، ای. شده

 .بود

می خواستم كمی در مورد بچه خودتان حرف بزنید و زمانی که شما از  ■

سازمان جدا شده و در زندان به سر می بردید، آیا بچه تان هم در آن هنگام زندانی 

 بود؟

. اوالَ بدانید كه سازمان مخالف حامله شدن بود. از بچه من سئوال کردید □

مثالَ اگر كسی بر حسب تصادف و . بایست حامله می شدیعنی این كه یكی عمداَ نمی 

ولی اگر كسی ازدواج می كرد و می . یا مشكل جسمی، حامله می شد، اشكالی نداشت

خوب ازدواج من هم یك داستان طوالنی . خواست بچه دار شود، سازمان مانع می شد

ست نداشتم، اوالَ  این كه در سازمان مرا به زور شوهر دادند و شوهرم را دو. بود

بعد از این پیشنهادم، مرا . بعد همین كه ازدواج كردم، گفتم می خواهم بچه دار بشوم

به مسئولیتی و كاری گماردند كه پله زیاد داشت و من كه حامله بودم می بایست در 

هر گاه هم از پله ها باال و پایین می . طی روز مرتباَ از پله ها باال و پایین می رفتم

پس از آن، رفتم نزد . جه می گرفتم و حالت تهوع به من دست می دادرفتم، سرگی

دكتر فرشته رو به من گفت، این جا آدم سالم كم میارد و حالش بد می . دكتر خودشان

شود، برو به مسئولت بگو كه مسئولیت و كارت را عوض بكنند وگرنه اگر این 

 . جوری پیش بروی بچه ات ممكن است سقط بشود

. فتم مسئولیت و كارم را عوض بكنید، فرماندهان گوش ندادندهر چی من گ

تا این . هر چه من گفتم حالم خوب نیست و خونریزی دارم، كسی به حرفم گوش نداد

ماه حاملگی را آن جا كار كردم كه آن زمان مادر مریم عضدانلو، آن جا بود  7كه تا 
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فتم هر چه می گفتم كه من كه نزد او می ر. و همیشه مرا نزد خودش دعوت می كرد

مادرجون این بچه ام سر آخر خواهد مرد، می گفت، تو چرا این قدر نفوس بد می 

آخر سر با . می گفتم كه من وضعیت خودم را می دانم! این حرف ها را نزن! زنی

شما دارید با . عصابانیت رفتم نزد مسئولم و گفتم كه من این جا كار نمی كنم

من دیگر این جا كار نمی كنم چون می دانم كه این . كنیدسرنوشت بچه من بازی می 

بچه ام به . ماه آخر مرا جای دیگری سر كار گذاشتند 1خالصه . بچه ام خواهد مرد

وقتی به خانه آمدم دیدم كه . دنیا آمد و با تعجب دیدم كه صورتش دائماَ كبود می شود

جا بچه را نگهداشتند و بعد بچه را بردم نزد دكتر در بغداد و آن . بچه طبیعی نیست

بچه معلول به . روز بستری و عكس برداری، دیدند كه راه مری بچه بسته است 4از 

بعد گفتند . روز هر چی خورده بود، وارد ریه اش شده بود 4دنیا آمده بود و تمام آن 

این را كه به من . كه باید بچه به طور صد در صد عمل بشود و گرنه خواهد مرد

بعد از این كه بچه را عمل كردند، بچه عفونی . ن هم قبول كردم كه عمل شودگفتند، م

شد و روز بعد كه من بیمارستان رفتم، دیدم كه حال بچه خیلی بد است و گفتند كه بچه 

روز بعد، لیلی سعادت كه مسئول  1روز دیگر برایت خواهیم فرستاد كه درست  1را 

روز زنده  31یعنی بچه تنها . مرده است آن جا بود رو به من كرد و گفت، بچه ات

تعداد زیادی از زنان در سازمان بچه . این تنها سرنوشت بچه من نبود. مانده بود

زایمان، بیش از  32الی  31مثالَ  یادم هست كه از میان . معلول به دنیا آورده بودند

 . نصف نوزادان معلول شدند

یت نوزادان در درون فكر نمی كنید كه این سقط جنین ها و معلول ■

سازمان ریشه در انواع فشارهای واقعی و غیر واقعی داشته كه سازمان بر روی 

 زنان به ویژه زنان باردار وارد می كرده، فشارهای فیزیكی و روانی؟

مثالَ ما به لحاظ عصبی، تغذیه و شرایط . من هم همین را می خواهم بگویم □         

در حالی كه شرایط تغذیه و روحی یك مادر در . بردیمفیزیكی، در مضیقه به سر می 

بعد از این كه بچه من . یعنی كامالَ عدم رسیدگی بود. دوران بارداری باید متفاوت باشد
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در نامه نوشتم . مرد، نامه ای به سوسن نوشتم كه آن ایام سوسن، زن عباس داوری بود

كه بچه ام مرد، من كه قبالَ  كه حاال راضی شدید، خوش تان آمد، حاال دل تان خنك شد

به شما گفته بودم كارم را عوض كنید بچه ام خواهم مرد، چرا كارم را عوض نكردید؟ 

بعد از آن، از من بچه دیگری به نام بهنام به دنیا آمد كه پس از آن بود به این ها گفتم كه 

یرم، اگر اگر شوهرم اذیتم كرد طالق می گ. من سر این یكی بچه با كسی شوخی ندارم

سر . سازمان اذیتم كرد جدا می شوم، اگر دیگران حرف بزنند، می زنم توی دهن شان

آخر، همان كار را هم كردم و سر این بچه، هم از همسرم طالق گرفتم و هم از سازمان 

 .جدا شدم

همه ما می دانیم که سازمان اعضای جداشده اش را مدت ها در ایزوله،  ■

باز هم می دانیم که سازمان هر . ی مختلف نگهداری می کردزندان و یا تبعیدگاه ها

بالیی را که می خواست بر سر اعضای ناراضی اش بیاورد، مضافاً بر سر بچه 

در . تر تحت فشار قرار بگیرند های شان دو چندان می آورد، تا والدین شان بیش

شرایط  همین رابطه می خواستم کمی از وضعیت بچه های مجاهدین در زندان ها و

   ایزوله و محیط های تنبیهی، بگویید؟

قبل از پرداختن به وجود بچه ها به همراه والدین شان در زندان های  □

سازمان خصوصآً زندان دبس، بهتر است چند مورد قبل از آن را که هنوز به خاطرم 

زمانی که من در آموزشگاه کرکوک بودم، در مهد کودک، بچه هایی . مانده، بیان کنم

که تازه راه رفتن را یاد گرفته و می توانستند سر پا بایستند، با توجه به این که لباس 

فرم مخصوص به تن داشتند، آن ها را به صف نگه می داشتند و وادار می کردند تا 

در این میان گاهی یک بچه ای می نشست، یا یکی از صف . جملگی سرود بخوانند

ی شد، ولی در هر حال با توپ و تشر مربی خارج می شد و یا یکی مشغول بازی م

به بچه . ها مواجه می شدند و مربی ها مدام آن ها را سر جای خودشان می نشاندند

الزم به یادآوری است که . ها یاد می دادند، آماده باش بایستند و مسعود و مریم بگویند

. فته بودندهمه بچه ها پوشک یا پمپرز به پا داشتند و هنوز حرف زدن را یاد نگر
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خیلی از آن ها زیر دو سال بودند و بچه های کودکستانی نیز عالوه بر انجام این 

 .امور، ورزش دسته جمعی نیز باید انجام می دادند

در ابتدا آموزشگاه سازمان در شهر کرکوک و محلی قرار داشت که یک 

یگاه خیابان بن بست در انتهای آن و به صحرا وصل می شد و اسم آموزشگاه پا

بعد از مدتی شاید به دلیل محذوریت امنیتی، آن ها را به یک هتل چند . مسعودی بود

در این . طبقه در مرکز شهر کرکوک، منتقل کردند و نامش را پایگاه شفایی نامیدند

نفر را گنجانده بودند و به خاطر  31تا  7هتل که هر اتاقش برای یک تا دو نفر بود، 

ان همیشه دچار اشکال می شد و گاه ناگهان آب این موضوع فاضالب ساختم

 1فاضالب حدود . فاضالب از طریق توالت ها باال می زد و وارد اتاق ها می شد

بیچاره مربی ها همیشه سطل، . سانتی متر تا نیم متر سطح اتاق ها را می پوشاند

سطل آب کثیف را به طرف پایین، سپس به طرف بیرون هتل می بردند و دور می 

ما همگی نیز مرتباً اتاق ها را تمیز کرده و ضد عفونی می کردیم و این عمل . ختندری

پس از چند . باعث به وجود آمدن بوی تعفن در اطراف خیابان و منازل مردم می شد

بار که این عمل اتفاق افتاد، همسایه ها مشکوک شدند و مرتب جریان را سئوال می 

م با چه روشی سازمان فاضالب ها را مهار کرد، کردند و پس از چندی دقیقاً نمی دان

ولی ما آن جا ماندگار شدیم، که البته همان جا بود که من رده تشکیالتی ام را رد 

کردم و به پایگاه دیگر رفتم و دیگر نمی دانم آن ها چگونه جابجا شدند، احتماالً بعداً 

 . به قرارگاه اشرف یا جای دیگر رفتند

. ی بود که من یک مشکلی را در رابطه با یک بچه دیدمدر همین پایگاه شفای

متاسفانه اسم بچه ها . مادری با دو بچه و شوهرش، از مشهد وارد سازمان شده بودند

پسر شدیداً وابسته به خواهرش بود و . سال داشت 1و پسر  2/4دختر . یادم نیست

کدام از آن هر چه قدر تالش کردند هر . همیشه دوست داشت همراه خواهرش باشد

هرچه مادرش . ها را به کالسی دیگر بفرستند، پسر راضی نمی شد و جیغ می کشید

خواهش می کرد که یکی دو هفته یا چند روز آن ها را با هم نگهدارند تا به محیط 
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. عادت بکنند، ولی مسئول آن جا و بعضی از مربی های کودکستان راضی نمی شدند

تادند و در راهرو یک تشک پهن کردند و پسر را بنابراین دختر را به کالسی فرس

نیز در همان جا خواباندند و آن بچه از صبح تا ظهر ناله می زد و با گریه به طرف 

غذا را . اتاق خواهرش می دوید و مربی ها دوباره او را سر جایش بر می گرداندند

دوباره  بعد می خوابید و بعد از خواب. با گریه می خورد و گاهی هم نمی خورد

. تا غروب همان جا باقی می ماند و خودش را کثیف می کرد. گریه و ناله سر می داد

من . همه این صحنه ها را مادرش با حیرت و ناراحتی، می دید و تحمل می کرد

اگر این بچه خودم، . چندین بار به مربی ها گفتم، این کار شما اصالً درست نیست

ود، به هیچ وجه به هیچ کس اجازه نمی دادم چنین خواهرزاده و یا برادر زاده ام ب

خالصه پس از سه روز گریه و زاری گاهی اوقات پسر را به . رفتاری با او بکنند

اتاق خواهرش می بردند، گاهی اوقات به کالس دیگر و کم کم یک هفته یا بیش تر 

 بعضی از. طول کشید تا بچه رضایت داد تا بدون خواهرش به کالس خودش برود

مربی ها می گفتند، دیدید چطور تطبیق پیدا کرد؟ ولی من می گفتم، این تطبیق پذیری 

 . نیست بلکه بچه مجبور شد تا بپذیرد و در آینده به روحیه اش آسیب خواهد رسید

مورد دیگری که در همان پایگاه شفایی اتفاق افتاد و به نظرم جالب است 

، موکت های بسیار شیک و گران قیمتی همین جا یادآوری کنم، در زیرزمین پایگاه

میزهای . پهن کردند تا به عنوان سالن پذیرایی آن جا را مورد استفاده قرار دهند

بزرگ گذاشتند و رومیزی گران قیمت خریدند و چند بار رومیزی ها را تعویض 

. روی پله ها، از همکف تا زیر زمین نیز از همان موکت ها پهن کرده بودند. کردند

یک بار از مسئولی سئوال کردم، دلیل . م وسایل الزم را به زیر زمین می بردیمما ه

این همه تغییرات و ریخت و پاش چیست؟ گفت، افراد شورا، شورای ملی مقاومت، 

به مسئول آن جا معصومه، گفتم، مگر افراد شورا . قرار است از این محل دیدن کنند

ای چیست؟ او جواب داد، افراد شورا هر از خودمان نیستند؟ پس این همه تغییرات بر

. چقدر هم از ما باشند، ولی با ما که نیستند، بنابراین باید ظاهر امر را رعایت کنیم
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او گفت، وقتی مهمانان . گفتم حال که چنین است، الاقل موکت پله ها را بچسبانید

سر خوردن  گفتم هنگام تردد روی موکت، باعث. رفتند، از آن زیاد استفاده نمی کنیم

بعد وقتی که من سطل آب را به طرف زیرزمین می . گفت، اشکالی ندارد. می شود

بردم، با سطل از روی پله، سر خوردم و به طرف پایین غلتیدم و تمام پهلو و کمرم و 

هر چه گفتم که من از روی پله افتادم، با این . خصوصاً سرم به شدت درد گرفت

 31بعد از گذشت چند روز که به دکتر رفتم، دکتر وجود، از من کار می کشیدند و 

عدد آمپول تجویز کرد، ولی مسئولین به من فرصتی ندادند که از آمپول ها استفاده 

 . کنم

زمان جنگ خلیج فارس، در قرارگاه اشرف سنگرهایی ساخته بودند که هر 

رگ را در این اتاق ها بچه های کوچک و بز. بود 1*1و یا حداکثر  1*1کدام حدود 

یک بار در حالی که بچه شیرخواره ام بهنام را در بغل داشتم، به من . چپانده بودند

وقتی وارد شدم، دیدم حدود . توصیه کردند برای خوابیدن به یکی از آن اتاق ها بروم

بچه ها با وضع . مربی در آن اتاقک بسیار کوچک به سر می برند 1بچه باضافه  39

بعضی از آن ها، از شدت گرما و کمبود . یده بودندرقت انگیزی کنار هم خواب

بعضی از مربی . اکسیژن نمی توانستند بخوابند و مرتب سر جای شان غلت می زدند

ها، به بچه ها تشر می زدند و بعضی دیگر از روی استیصال با مهربانی برخورد 

ر نبودن سه مربی نیز به حالت نشسته، خوابیده بودند و هر کدام به خاط. می کردند

به من یک گوشه ای را نشان دادند و . جا، روی پای شان یک بچه گذاشته بودند

ساله روی  4و  1چون من ترسیدم که بچه های . گفتند، برو بچه ات را آن جا بگذار

بچه من بیافتند، به صورت نیم پهلو، بین بچه خودم و بچه های دیگر، حائل شدم و 

خاطر کمبود اکسیژن از طرفی، و غلت زدن بچه  ناگهان، به. همان طور خوابم برد

دیدم ناخواسته پاهایم را روی یکی از بچه ها گذاشته . ها از طرف دیگر، بیدار شدم

وقتی سمت دیگر را نگاه کردم، دیدم یکی از بچه ها به خاطر نبودن جا، به طور . ام

. ن استعرضی روی سه بچه دیگر خوابیده و یکی دیگر از آن ها در حال خفه شد
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بالفاصله، خودم را جمع و جور کردم و آن بچه را از روی بچه های دیگر، برداشته 

در راهروهای این اتاقک ها، یک . و جایی برایش باز کردم و در آن جا خواباندم

چراغ نفتی عشتار گذاشته بودند و روی آن نیز یک کتری آب همراه با یک نوع 

بوی مخصوصی می داد و من از بوی آن  این علف. علف مخصوص قرار داده بودند

 . بدم می آمد و  افراد دیگر نیز از بویش احساس ناراحتی و نفس تنگی می کردند

به هر حال روزی ماسک ضد گاز آوردند و طرز استفاده از آن را مختصراً 

البته من سئوال کردم اگر ما ماسک بزنیم، . شرح دادند ولی کسی چیزی یاد نگرفت

ا چه می شود؟ کسی جوابی نداد تا این که یکی از شب ها دیدم یکی از تکلیف بچه ه

و بالفاصله ماسک بر ! دختران داد و فریاد راه انداخته و می گوید، بمب شیمییایی

بقیه . صورتش زد و به محض این که ماسک را زد، شروع کرد به دست و پا زدن

تا این که یکی گفت، ابتدا باید اول نمی دانستند چکار کنند . سراسیمه به طرفش دویدند

ماسک را از صورتش بردارند که البته خیلی سریع نمی توانستند ماسک را خارج 

بعداً . کنند، بعد از تقالی زیاد، ماسک را برداشتند، دیدیم تمام صورتش کبود شده

متوجه شدیم خفگی و دست و پا زدن آن دختر، به خاطر عدم استفاده صحیح از 

در این رابطه، خانم متولی جاللی، پس از آن که همه بچه . بوده استماسک ضد گاز 

ها را از اتاقک ها بیرون برد و در محل دیگری انتقال داد، بچه های شیرخواره 

ناراحتی و گریه می کردند، بعداً معلوم شد که جار و جنجال از بابت بمب شیمیایی 

تار قرار داشت، با بمب نبوده بلکه خانم متولی، بوی بد آن علفی که روی عش

 . شیمیایی اشتباه گرفته بود

بعد از آن، من و فهیمه کربالیی، که البته فهیمه قصد بیرون رفتن از سازمان 

ماهه را با هم در یک اتاق جا دادند، اتاقی که  11ماهه و 1را داشت و دو بچه دیگر 

ما . نوس داشتیمفقط یک فا. درش بسته و پنجره اش با روکش سیاه پوشانده شده بود

. را سه روز آن جا نگه داشتند و گفته بودند که هیچ کس نباید از این جا خارج بشود

بعد از سه روز، وقتی که صدایی به گوش مان . حتی روزانه باید آن جا می ماندیم
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رسید، رفتیم بیرون و دیدیم دیگران همه بیرون هستند و کسی از این موضوع ما را 

قتی بچه هایمان را در مقابل نور بردیم، دیدیم بدن شان پر از نیش و. مطلع نکرده بود

دربی که به طرف توالت قرار داشت، خوب بسته نمی شد و پشه ها از آن . پشه است

طوری که همه به ما می گفتند آیا بچه هایتان آبله مرغان گرفتند . سمت وارد می شدند

تقل کردند و گفتند که در قرارگاه، یا نه؟ پس از چندی، همه بچه ها را به بغداد من

در حالی . من و فهیمه و چند نفر دیگر در آن جا ماندیم. خطر حمله هوایی وجود دارد

که بغداد مرتب بمباران می شد و بچه ها در آن جا در وحشت بیش تر و در مضیقه 

ه بعد از خاتمه جنگ، وقتی ک. های گوناگون از جمله کمبود آب و غیره، قرار داشتند

بچه های شیرخواره را به مادران شان تحویل دادند، همه بچه ها بدون استثناء دچار 

مادران بیچاره مرتب کشاله ران بچه . زخم و تاول های بزرگ و آبدار شده بودند

چون که در بغداد آب نبود و الجرم هفته ای یک یا دو . هایشان را پماد می مالیدند

استفاده . ها را با دستمال بهداشتی تمیز می کردندبعضاً هم بچه . بچه را می شستند

مستمر از دستمال بهداشتی نیز باعث زخم و سپس تاول می شد، چون که دستمال ها 

 . تمیز و بهداشتی نبودند

هم چنین گفتنی است، وقتی والدین بچه ها در سازمان به سر می بردند، 

در شعار و صورت برای  سازمان با همه فشاری که به بچه ها وارد می کرد، ولی

مثالً به بچه ها می گفتند، بچه های سازمان، بچه های مسعود و . شان ارزش قائل بود

. مریم، آینده سازان ایران، سربازان مسعود و مریم، بچه های مجاهد خلق و غیره

ولی همین که والدین شان یا یکی از آن ها قصد خروج از سازمان را داشتند، دیگر 

در مقابل . ب و بذل و بخشش های صوری در مورد بچه ها خبری نبوداز این القا

کما این که . چشمان بچه ها به پدر و مادرشان توهین می کردند، حتی کتک می زدند

در زندان دانشکده، در حضور محسن رضایی، نفراتش به عضو جداشده به نام 

ساله و  9فرهنگ، حمله بردند و او را در مقابل بچه هایش که یکی موسی 
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الزم به ذکر است که حنیف و موسی، . ساله نام داشتند، کتک زدند 7دیگریحنیف 

 .مادرشان در جنگ نافرجام فروغ جاویدان، کشته شده بودند

به بچه های نوزاد، پمپرز نمی دادند و ما مجبور بودیم بچه ها را کهنه 

در زندان . شوییمو جالب این که آب نمی دادند تا کهنه ها را به موقع ب. بگیریم

روز آن جا بودیم، فقط یک بار بچه ها را جلو پنجره در مقابل  11دانشکده که حدود 

در این . نور خورشید آوردیم و داخل یک تشت، خیلی سریع و چند دقیقه ای، شستیم

حین بچه کوچک فهیمه کربالیی، شدیداً قارچ گرفته و تمام پوستش رنگ طبیعی 

 . دخودش را از دست داده بو

. هم چنین، دادن تنقالت و بیسکویت و غیره به بچه های جداشده، ممنوع بود

. همان غذایی که به والدین می دادند، بچه ها نیز باید همان را مصرف می کردند

سونیا . برای بچه های کوچک تر فقط شیر خشک می دادند که سوپ درست بکنیم

ن دبس، چند بار از مجاهدین یگانه، که یک دختر الغر و ضعیفی داشت، در زندا

ساله یوسف، همان  4دختر . کمپوت خواست که متقابالً با تحقیر آن ها روبرو شد

یوسفی که با خوردن یک سیلی از طرف مسئولش شنوایی یک گوشش را از دست 

مادرش از . داده بود، دائماً کارش این بود پاک کنی که بوی خوش می داد، می مکید

کن می مکی؟ بچه جواب داد، چون پاک کن بوی خوبی دارد، او پرسید، چرا پاک 

 . احساس می کنم دارم شکالت می خورم

مربوط به بخش خانواده  311من چندین بار از خانم مژده، که مسئول بخش 

ولی . ها در زندان دبس بود، درخواست بیسکویت معمولی برای بهنام فرزندم، کردم

خالصه بچه هایی که ! چه های شما ممنوع استمژده اظهار داشت، دادن تنقالت به ب

تا دیروز بچه های مسعود و مریم، آینده سازان ایران و غیره بودند، بعد از جداشدن 

پدر و مادرهای شان از سازمان، همراه والدین شان مورد تنفر قرار گرفته و می 

 .بایست انواع کمبودها، رنج ها و ریاضت ها را تحمل می کردند
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ط با بچه ها موردی داشتم، وقتی سازمان كودكان مجاهدین را در ارتبا ■

هنگام جنگ به خارج از عراق فرستاده بود و از این بابت والدین شان ناآرام و دل 

نگران بودند و دائماَ از سازمان از سالمتی كودكان شان سئوال می كردند، در آن 

بر آن شد تا  ، رهبری سازمان، برای بستن دهان ها0831هنگام یعنی سال 

سپس در آن نشست جمعی، ملیجكش را كه اسماعیل . نشستی جمعی را ترتیب دهد

یغمایی نام داشت، به صحنه آورد كه مشكالت كودكان مجاهدین را توجیه كند و 

اسماعیل یغمایی هم با وقاحت تمام، اظهار داشت كه در جهان امروز وضعیت 

زانه هزاران كودك هالك می شوند، كودكان بسی بغرنج است و در كشور برزیل رو

در حالی كه وضعیت كودكان مجاهدین در حد ایده آل است و در كشورهای غربی 

سال ها بعد از این اظهارات سركوبگرانه شاعر ! در شرایط مطلوب زندگی می كنند

دربار، وقتی كه اسماعیل یغمایی رمقی در تشكیالت برایش باقی نمانده بود، 

نمود حال كه عمر مفیدش به سر رسیده باید فرزندش را از  سازمان به وی امر

خارج به عراق آورده تا خود بتواند از سازمان خارج شود كه اسماعیل یغمایی نیز 

همین را برای سازمان انجام داد و به ازای آزادی خودش از دام سازمان در 

ان بشود و عراق، توانست به فرانسه برود و مجدداَ هوادار و مواجب بگیر سازم

متقابالَ و در عراق فرزندش را به اسارت سازمان درآورد كه هم اكنون فرزند 

اسماعیل یغمایی به نام امیر یغمایی، در كمپ آمریكایی ها دوران اسارتش را از 

حاال نگاه كنید كه این . سر می گذراند و شرایط طاقت فرسایی را متحمل می شود

وی بود كه با سرودن خزعبالتی چون سرنوشت ملیجك و نورچشمی مسعود رج

، 0838مسعود، مریم و مهدی، در اوایل انقالب ایدئولوژیك مجاهدین در سال 

باعث و بانی كشتار هزاران جوان ایرانی به دست سازمان مجاهدین گردیده بود و 

همین ها . با اشعار و جادو و جنبل هایش، نیروهای مجاهد را تحمیق می كرد

تان كثیف مسعود رجوی بودند كه هیمه ها در آتش می انداختند، بودند، همین انگش

آتش ها می افروختند و سرانجام خود نیز اندرون همان آتش ها سوختند كه حاال 
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خانواده سه نفره اش، یكی در فرانسه، زنش در درون سازمان و فرزندش در 

. برند دست آمریكایی ها، در اسارت فیزیكی و فكری و ایدئولوژیكی به سر می

اگرچه ما كوشش خود را می كنیم تا ضمن آزادسازی خانواده اسماعیل یغمایی، 

همه خانواده های دیگر نیز از زندان های جهل و تباهی مسعود رجوی در عراق، 

به هر حال خانم ملكی عذر می خواهم كه بار دیگر بین صحبت هایتان . آزاد شوند

 !آمدم، می توانید ادامه بدهید

وقتی كه بچه ها را برای . لطفاَ آخرین موردم را هم عرض كنم بگذارید □

اعزام به خارج، وارد اتوبوس می كردند، هیچ بچه ای نبود التماس و درخواست نكنه 

حتی آن هایی كه بزرگ تر بودند و بیش . كه مادر، من نمی خواهم از تو جدا بشوم

می گفتند كه مامان ما می  ساله، 31الی  31تر می فهمیدند، مثالَ بچه های حدوداَ 

خواهیم همین جا بمانیم و اگر قرار شد این جا بمباران بشود، ما هم دوست داریم 

راننده اتوبوس كودكان می گفت، فضای اعزام كودكان، آن . همراه شما كشته شویم

قدر دل خراش بود و آن قدر كودكان مقاومت می كردند كه فرماندهان ناچار شدند 

متقابالَ، مورد دیگری . زور وارد اتوبوس كنند و سپس به اردن ببرندكودكان را با 

مادر مریم . كه به یادم مانده است، آن محلی كه كار می كردم، مادرجون آن جا بود

یعنی همان دختر . مادرجون، اشرف را نگهداری می كرد. عضدانلو را می گویم

اشرف را هیچ وقت . بود ساله 3مریم عضدانلو و مهدی ابریشم چی را كه آن زمان 

دو نفر عضو سازمان به نام های سودابه و سیما، این بچه را . پانسیون نفرستادند

بچه خود مسعود رجوی یعنی مصطفی نیز . كردند می درس می دادند و نگهداری

همین جوری بود، ولی گاه گاهی او را به پانسیون می فرستادند اما اعضای باالی 

در حاج سید جوادی و غیره، از این بچه نگهداری می تشكیالت مثل شهرزاد ص

 . این ها تبعیضاتی بود كه مابین بچه های خود و بچه های ما قائل می شدند. كردند

 با تشكر فراوان از اطالعاتی كه در اختیار ما گذاشتید؟ ■

 .خواهش می كنم □
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گفت و گو با خانم میترا 

یوسفی
 

 

ترا یوسفی با درود و خانم می ■

قبل  ماهاگر واقف باشید چند . عصر بخیر

یکی از میلیشیاهای سازمان مجاهدین به 

نام آذر غراب، در عالم تنهایی و غربت، 

در شهر کلن آلمان، سر بر بستر مرگ 

                                                 

 3377ميترا يوسفي، به همراه همسرش حسن نايب آقا، در سال   

اين خانواده کوچک در . براي ادامه تحصيل وارد آمريکا شدند

اوايل سال هاي تحصيل در آمريکا، با فردي به نام محمد صفري 

آشنا مي شوند که آن فرد عضو سازمان مجاهدين خلق بود لنگرودي 

و ميترا و حسن، از طريق صفري لنگرودي به سازمان مجاهدين وصل 

مجاهدين خلق پس از جذب ميترا و همسرش، آنان را ابتدا . شدند

از مابقي ايرانيان جدا کرده و سپس آنان را تشويق به ترک 

ت ستم به سر مي برد، تحصيل مي کنند چرا اين که وقتي خلقي تح

ميترا و حسن، پس از ترک ! کسب علم و دانش بر هر فردي حرام است

از جانب سازمان به ماموريت  3371تحصيل در آمريکا، در سال 

عازم فرانسه مي شوند و سرانجام در  3374يونان و سپس در سال 

از فرانسه وارد خاک عراق مي شوند تا به همکاري نزديک  3377سال 

سازمان مجاهدين، در سال . ه اي با سازمان مشغول شوندو حرف

، ابتدا فرزندان و سپس همسر ميترا يوسفي را از وي جدا 3333

ميترا پس از مدت ها اعتراض به سازمان و تحمل ضرب و شتم . کرد

از سازمان  3331و انواع محروميت ها و رياضت ها، باالخره در سال 

اق را به مقصد سوئد، ترک مجاهدين جدا شده و توانست خاک عر

 .نمايد

ميترا يوسفي، هم اکنون همراه با دو فرزندش در کشور سوئد 

زندگي مي کند و تمامي سال هاي اقامت در سوئد را مشغول انواع 

ميترا . اعتراض به سياست هاي ضد انساني مجاهدين خلق بود

يوسفي، هم چنين، طي سال هاي جدايي و غربت، توانست دوران شکست 

حرمانش را در درون سازمان مجاهدين، به صورت سه جلد کتاب  و

زمزمه هاي زير "کتاب معروف . ارزشمند تحرير و انتشار دهد

در استکهلم  1111اثر خانم ميترا يوسفي، در سال " درختان زيزفون

 .به چاپ رسيد
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مرگ این جوان ستم زده ما را بر این داشت تا مروری دوباره بر کارنامه . گذاشت

در این رابطه سئوالی از شما . دکان مجاهدین بیاندازیمسراسر رنج و حرمان کو

داشتم، شما که به عنوان عضو سابق مجاهدین خلق و مادر دو فرزند در این 

سازمان بودید و صد البته با درد و رنج کودکان خود و سایر کودکان مجاهدین 

ظلوم آشنایی دارید، خواستم با هم مروری دوباره بر پرونده خاک گرفته کودکان م

زمزمه های زیر "من هم چنین در این رابطه جلد سوم کتاب . مجاهدین داشته باشیم

را که " داستان ناگفته جابجا شده ها"شما را مطالعه کردم و آن " درختان زیزفون

کودکان انگلیسی در دوران جنگ جهانی دوم به آن مبتال شده و شما آن داستان را 

کرده اید، خواندم و از شما می خواهم تا یک  با داستان کودکان مجاهدین مقایسه

 . بار دیگر فرق مابین دو داستان را برای مان نقل کنید

شباهت های هولناک این داستان مخوف، با آن چه بر سر بچه های  □

و اسامی مصلحتی دیگرش چون ارتش آزادیبخش و " سازمان مجاهدین خلق"

خفقانی . ریه آور و مصیبت بار استشورای ملی مقاومت و غیره، آمده، دردناک و گ

این یکی از سلسله جنایات ! کشنده در گلویت می شود که باید به فریاد، منفجر کنی

مسعود رجوی، هول انگیز و بی شرمانه تر از قصه کودکان انگلیسی، در خالل آن 

فجایع انگلیسی در حالی به وقوع پیوست که تازه دولتی پشت قضیه را . جنگ است

سعود رجوی، فرزندان بی گناه فریب خوردگانش را به نزد ایرانیانی فرستاد م. داشت

که خود در تبعید و غربت، گرفتار هزار دردسر و مشکل، از عهده فرزندان خویش 

به استثنای ! بدون هیچ پشتیبانی و پوششی از جانب سازمان .هم بر نمی آمدند

شاید کانادا، بقیه با معدودی کشورهای کوچک و بسیار پیش رفته اروپایی و 

مسعود رجوی سرگرم ریخت و پاش . مشکالت مالی نیز دست و پنجه نرم می کردند

حیرت انگیز تبلیغاتی خود و موج رشوه دهی که سیستم پارلمان های اروپایی را به 

هم ریخته، نه تنها بابت نگه داری کودکان، دیناری پرداخت نکرد، بلکه در مواقع 

سهمیه اجتماعی آنان به نام کمک مالی و بسیج فالن جشن و مقتضی، چیزی هم از 
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فالن سفر، برای جماعتی که دستش به گوش بری آن ها نمی رسید و باید در عوض 

! که این صفت او را در همه موارد با دو دسته از آدم هاست! می پرداخت، می طلبید

 .جوی می چاپدتا دستش به کدام برسد، آن هایی که رجوی می خرد و آنهایی که ر

اگر چه به تلخی، ایرانیانی هم که از مزایای رفاهی کشورهایی برخوردار 

بودند، در حرص پول و تفوق ارز جاری به لایر و عدم احساس مسئولیت و مهم تر 

از آن، فقدان عواطف نسبت به کودکان رانده شده از آغوش والدین، هزینه دولتی بچه 

به جیب خود می ریختند و به علت مشکالت مبتال به ها را نه خرج رفاه آن ها، بلکه 

طبیعی، اغوا و به همدردی شیطان، آن را حق و اجرت خود به حساب آورده و بچه 

ها از مرتبه انسانی، به مال التجاره ارزان قیمتی نزول پیدا کرده و تا اعماق قلب، 

ی، از ازل این کودکان شوربخت و محروم ایران. سوزش این درد را احساس نمودند

در " عادی سازی"به توصیه مسعود رجوی، جهت سوء استفاده، به زبان سازمانی 

جریان خراب کاری داخلی، به وجود آمدند و این بار را به مناسبت های مختلف بر 

از آن جا که کودک بی خبر، ناآگاهانه بر روی . شانه های کوچک شان حمل کردند

نشست، و هزار از این ! الن عموی قالبینارنجک های جای سازی شده در لباس ف

در مرحله ربوده گشتن چنین . گونه، تا آن جا که طعمه تبلیغاتی مسعود رجوی گشتند

بی شرمانه از حقوق والدین، مسعود رجوی این کودکان را به قول منافقانه شش ماهه 

، 3333در درگاه خانه ها انداخت و گریخت که عمر این شش ماه از زمستان سال 

در این مدت طوالنی، حداقل در دو، سه شهر یک ناحیه . بسیار گذشته است! تاکنون

از جمله دختر . کوچک سوئدی، چندین کودک قربانی بنام، در دفتر پلیس ثبت شده اند

کوچکی که هنوز به حرف هم نیامده، تحت سرپرستی هولناک یک زوج ایرانی، به 

وق خانه، به فضای ترور و وحشت دختر انگلیسی، در صند" هدر"دفعات هم چون 

زندانی شده و عاقبت هم پلیس با تن کبود در کودکستان، ناگزیر از مصادره کودک 

در رابطه با داستان زن سادیک مقیم مزرعه هم، فرزند دو تن از شهدای . گشت

سازمان، به اضافه دونفر دیگر، زیر دست یکی از بدخوی ترین مردهای ایرانی 
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پسران نوجوان در سوئد، به علت این که عالقه یی به . ره کردندزندگی دردآوری دو

مرتب کردن موهای خود نشان داده بودند، به طرز مرعوب کننده یی از دم تیغ 

سلمانی به کلی تا طاسی گذشتند و با آن سن و سال و غرور نوجوانی، در حضور 

ه به پیشنهاد تاز. را نصف می کردند و می خوردند" موز"میهمانان باید یک عدد 

انصافاً نگهداری سه پسر . صاحب خانه، که ظاهراً خود جرئت تقاضا هم نداشتند

نوجوان، باری دشوار و جنایت کار نه صاحب خانه، بلکه آن دستگاه جراری است 

که آن ها را به زور غالب خانواده یی کرد تا والدین اصلی، در عوض به عهده 

مت بیش تر در دستگاه جنگ و خراب کاری بر گرفتن مسئولیت فرزندان شان، به خد

علیه میهن، و هم چنین بردگی در بساط سور و سات، برای سرگرمی مشتی مزدور 

مقیم اروپای مسعود رجوی، از قبیل منوچهر هزارخانی و مهدی سامع و غیره، 

باری و بدون تردید این تلخ کامی وجنایات مسائلی نبود که از چشم و گوش . درآیند

ولی برای حفظ یکی، دو سیاهی لشگر بیش تر در . پنهان بماند! رجوی مسعود

سفرهای تظاهراتی کذایی و اشتراک نشریه سخیف مجاهد، هیچ اهمیتی به گزارشات 

متعدد شاهدین نمی داد و شاید هم به خصلت شیطانی، بدش نمی آمد که بچه ها تحت 

سالگی  39تا وقتی به سن چنان شرایط دشوار، در اروپا و آمریکا جا خوش نکنند، 

دالیل بین این دو پدیده اساساً . رسیدند، به بیابان عراق، بی دردسر بازگردانده شوند

کودکان انگلیسی، مقیم کشور خود بودند و طبق صالحدید دل سوزانه، . متفاوت بود

در . برای ابقای نسل از شهرهای صنعتی در خطر بمباران، خارج و محافظت شدند

روهای آمریکایی و متحدینش بدون تردید، طی جنگ خلیج فارس، قراری حالی که نی

به تلف کردن مهمات بر روی یک قرارگاه نظامی که پرچم سفیدش با زد و بند و 

قول و قرارها به حفظ مسعود رجوی ابن الوقت، در اهتزاز بود، نداشت و منافق 

وارگی کودکان دست شیطان برای اجرای نقشه های شوم و جغدصفتانه خویشتن، به آ

او در نقطه جوشان جنگ، برای به زانو در آوردن والدینی که هنوز میل به . یازید

روانه کردن فرزندان شان نزد غریبه ها، به کشورهای غریبه تر نداشتند و در 
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حقیقت آخرین ذره های عواطف و انسانیت خویش را بروز می دادند، بچه ها را به 

همسایگی سازمان مخابرات عراق و اقامت در اطاق های مرکز ثقل حمالت، بغداد، 

ساختمان های شش، هفت طبقه قرار داد که با هر آژیر، می بایست نزدیک به صد 

مشکل آب و برق بر سختی . پله را در فضای وحشت، به زیرزمین می دویدند

در حالی که در قرارگاه اشرف، به مناسبت . وضعیت جسمی و روانی می افزود

باضافه موتور خصوصی . ران و عراق، سازمان بهترین پناهگاه ها را داشتجنگ ای

در . هم چنین یک سیستم منافقانه و مصلحتی کمبود مواد غذایی پیاده شد! برق و آب

حالی که بجز همان مدت کوتاه، نه تنها هرگز تصویری از کمبود مواد غذایی نشان 

حریم عراق، چه برای آن معدود داده نشد، بلکه در طول و عرض دوره چند ساله ت

مزدوران مقیم خارجه خویش، چه مسعود رجوی و زنش و چه برای خبرنگاران، 

سور و سات ها گسترد تا صدای خبرنگاری را به انتقاد در آورد که آشکارا تضاد 

. میز رنگین مسعود رجوی و مسئله تحریم در عراق را به محاکمه و مقابله برد

دختر نوجوانی در همان ناحیه کوچک سوئدی، به نزد " د"تلخ  باری، به شیوه داستان

پس از مدتی خبر به هم پاشیدن آن خانواده، . یک خانواده غریبه ایرانی فرستاده شد

زندانی شدن مرد خانواده و مصادره دختر معصوم به وسیله پلیس، فاش و گویای 

امل دختر دیگری به نام داستان تلخی شد که قلم از نوشتن آن شرم دارد و بدبختانه ش

گشت و فاجعه از این دو نفر هم فراتر رفته و جای تردید است که والدین " م"

شوربخت تحت انزوای کور رجوی ها، از سرنوشت هولناک فرزندان خود، اطالعی 

داشته باشند؟ هم چنین، دو پسر بچه بازگرفته شده به وسیله پلیس از یک خانواده 

ناراحتی عصبی رسیده و طبق آخرین خبر، هنوز هم  ایرانی، به خستگی در حد

بهبود نیافته و یکی از مسئولین سازمان رفاه اجتماعی در حسرت آن که با یک تماس 

تلفنی به مادر بچه ها در عراق دسترسی می یافت، فقط به پرسیدن آن که آیا از 

در، پ. وضعیت فرزندانش باخبر است؟ که طبیعتاً از بخل رجوی ها، میسر نشد

قربانی آخرین حمله منظم مسعود رجوی، در معیت ارتش عراق به ایران، و مادر 
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درحقیقت سانسور نامه ! گرفتار در گرداب مسعود رجوی، به دور خود می چرخد

ها، از حد روابط کودکان و والدین گذشته و اساساً سیستم پست به عصر سرعت باور 

اعضای مجاهدین فراتر از سانسور،  و. نکردنی ارتباطات هم در فرقه وجود ندارد

 .از هر گونه تماسی محرومند

مسئله رختخواب خیس کردن و رسوایی آن، نزد خانواده ای در استکهلم 

همساالن . آشکار بود که دختر هفت، هشت ساله مبتال به این درد مثل بید می لرزید

پسر بچه . ی زدصدا م" مامان"به رسوایی بر او می خندیدند و هنوز جالدش را باید 

عمیق و شاعرصفتی تحت بی احترامی و آزار و بی رحمی دو پسر شریر خانواده 

وقتی سنش به اشتهای خزنده بیابان عراقی نزدیک شد، در نیاز مادر و ! میزبان

خدا می داند که چه اندازه امید وصال والدینش را . گریز از شرایط، به عراق رفت

و حال در گذر سال ها من و شما هردو می . ختداشت، اما از شر آن دو پسر گری

امیر یغمایی، رهسپار سراب مواجه با چه صحنه های موحشی تا ! دانیم که آن کودک

هرچند در جنایات مسعود رجوی همواره . به گروگان گرفتن مادر بیچاره اش گشت

بد فراتر از بدتر خواهد آمد که در مقایسه، خودکشی آالن محمدی و یک نوجوان 

 . یگر و مرگ دلخراش آذر غراب، به تنهایی، شاهد آنستد

بیچاره کودکی، در اروپا پدرش را در یکی از تجمعات مسعود رجوی، به  

آورد که کمی با او بازی ! طور تصادفی دیده و در خانه برای مادرش خبر از عمویی

وای اگر از پس ! طفل معصوم پدرش را نمی شناخت! کرده و یک توپ هم داد

 . وز بود فرداییامر

آری، از نقاط تشابه دیگر، مسئولیتی است که به صورت نصیحت، والدین به 

فرزندان بزرگ تر در قبال خواهر و برادر کوچک تر سپردند و دریغا که کودکان، 

برای مثال، دو برادر . برای کنترل بیش تر در انزوا و تنهایی، از یکدیگر جدا شدند

اگر چه صاحب . د خانواده جداگانه یی فرستاده شدندبه شهر استکهلم و هر یک نز

 .خانه برادر کوچک تر، سه کودک از دستگاه را جمعاً زیر دست داشت
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باری، بر اساس تفاوت های بنیادی بین دو سرگذشت انگلیسی و فارسی،  

بلکه چون سلسله . آواره کردن کودکان ایرانی، ذره ای هم در جهت منافع آن ها نبود

فجایع مسعود رجوی، شمشیر دو لبه ای شدند که به خیال دژخیم، از هر جنایات و 

زندگی و یا قربانی شدن، گوشه ای از تبلیغات و منافع حرام . طرف برای او می برید

به شیوه آن که نخست، قصد فرستادن کودکان به ایران بود و . مسعود رجوی می شد

فه می کرد و یا تا فرق سر، تحلیل هر کس باید این سئوال را از ترس و بیم در گلو خ

مسعود ... رفته در مرداب مسعود رجوی، از هر گونه تفکری عاجز باشد که آی

رجوی، اگر رژیم ایران چنین هولناک است که می گویی، به چه اعتبار فرزندان مان 

را به داخل بفرستیم، مادام که خود تفنگ به دست در مرز، بدامان دشمن چنگ در 

شرایط از دو حال خارج . جنگ ایستاده ایم و به خراب کاری مشغولیم چنگ، منتظر

نبود، یا کودکان پذیرفته می شدند که در آن صورت برای همیشه از دسترس والدین 

یا این که کودکان و . دور می ماندند و نقشه سالخی خانواده، راه خودش را می رفت

فتند که خوراک کوسه بستگان میزبان، مورد تعرض دولت ایران قرار می گر

در نهایت از آن جا که گسیل چند صد کودک که ! تبلیغاتی مسعود رجوی می گشت

طبق مطامع منافقانه و رذیالنه خانواده سازی مسعود رجوی در آغاز، شماره باالیی 

اروپا و . قطب نمایش به خارج از کشور، هر جا که می شد. داشت، غیر ممکن بود

ن و قطر چرخید که اگر قوم و خویشی هم نداشتند، به غریبه آمریکا، استرالیا، بحری

به تمهیدی یادآور داستان کوتاهی از ! ها می رسید، آن هم با مهلت دروغ شش ماهه

که مسعود رجوی تنگ نظر برای غالب شدن به باغ عاطفه والدین، " اسکار وایلد"

جدا و اساس خانواده  بچه ها را بیرون کرد تا در قدم نامبارک بعدی، پدر و مادر را

محبت ها، موانع عشق به "به اعتراف وقیح و باورنکردنی آن که . را تار و مار کند

خود را برای بردگانش "  برای خودم میخواهم! رهبری است و من همه چیز شما را

 . حالی کرده بود... مظهر انقالب، امام سیزدهم و حضرت عیسی و
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وگرنه چگونه . ه و جبهه مردمی می دهدآشکارا این اعمال، خبر از عدم وجه

می توان چنین تصویری، برای ملتی مسلمان و حتی غیر مسلمان، از خود نشان داد؟ 

اوایل انقالب امیدی و وجهه بهتری داشت که در حفظ آن، به صورت منافقانه، 

ماسک احترام خانواده به چهره می زد و زمان افتضاح ازدواجش با زن ابریشم چی، 

ازدواج سنت من است و هر کس با "یه اش از حضرت محمد نقل قول آورد در نشر

عجبا که چنین دجالی، الف و گزاف از حقوق زنان !" آن مخالفت کند از من نیست

هم می زند، وقتی که هر زن معترضی زیر ضربات ستوران مسعود رجوی، 

مر و فرماندهان گروه های ضربت چون مهناز شهنازی و حمیده شاهرخی، تحت ا

به . سیطره حسین باباخانی، محمد سیدالمحدثین و محسن رضایی، قرار گرفته است

این دلیل ساده که لمس زنان به وسیله مردان در ایدئولوژی التقاطی رجوی، حرام 

و البته آن رجاله گان هم آزادی اجرای این وظیفه را در رابطه با . شمرده می شود

 !ه بانوان هم امتیاز و آزادی کاملمردان فلک زده دارند و در فحاشی ب

باری اگر نمونه ها در یک ناحیه کوچک سوئدی، آن هم با سیستم رفاهی و  

امنیتی مترقی این کشور، چنین است، خدا می داند بر سر کودکان دیگر در جوامع 

 . سرمایه داری، چه بالها که نیامده و چه تصاویر مهیبی که به سینه دارند

گلیسی به اطمینان می گوید که امروزه هیچ پدر و مادری، در خاتمه مطلب ان

حتی در خبر بروز فوری جنگ اتمی، فرزندش را از خودش دور نکرده و به مکان 

دریغ و درد که شصت سال پس از آن حوادث، . ها و برنامه های نامعلوم نمی سپارد

یده، و تازه در دیوانه و مجنون در بیابانی، در نهایت بی شرمی به این ننگ دست یاز

نه این که . مسیر ترفند سیاسی، به کنفرانس های حمایت کودکان هم نماینده می فرستد

اما مسعود رجوی می داند که به مطامع سیاسی و غارت . برگزاران هیچ نمی دانند

از تمام سوزی آن فانوس حلبی و  کم رمق در ! چاه های نفت ایرانی، البته تا مقطعی

و از این مسئله فرصت طلبانه و منافق و دیوانه، . وگیری می شودظلمت بیابانی، جل

 . بریده باد دست های ابی لهب و زنش! منفعت می جوید تا کی روز واقعه فرا برسد
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خانم میترا یوسفی، با پوزش از این که با مرور خاطرات فوق، خاطرتان  ■

سهم خودم و هم من به . آزرده گشته، و با تشکر از وقتی که برای مان گذاشتید

کوشش و دعا داریم تا هر چه سریع تر دوران رنج و " آوا"چنین از طرف کانون 

ظلمت کودکان مجاهدین و خود اعضای اسیر سازمان مجاهدین خلق، به پایان 

     .برسد

در حقیقت وظیفه من و هر ایرانی شریف و با وجدان، قدردانی از شما و  □

ظیم پرده برداری از رنج ها و دردهای کودکان و دیگر دست اندرکاران این وظیفه ع

جدایی عزیزان از یکدیگر، ربودن کودکان . والدین گرفتار در چنگال رجوی ها است

از آغوش والدین و پرتاب آن ها به راه های بی فرجام، پدرانی که هرگز اجازه 

اردار شده مادرانی که در دوران ممنوعیت تولید نسل، به اشتباه ب. نداشتند! پدربودن

و به این جرم، چون جذامیان عهد عتیق به کنج قرارگاه بدنام و رسوای اشرف ـ 

آشویتس و داخائوی دیگر، مظهر برده داری عصر حاضر، تبعید و تسلیم خوف آل و 

به دلیل ناشناخته یی سقط جنین در فرقه )اجنه رجوی ها، مثل سگ در تنهایی زائیدند

 (!رجوی ها ممنوع بود

ت عصر حاضر که نه فقط پسر، دختران و پسران را از دامان فرعون صف

مادران ربود و مسبب سرگذشت هایی گشت که از فرط حادثه، بیش تر به قصه ی 

خوشا که به سعادت تقدیم برخی از اوقات خویش در ره . هولناکی می زند تا حقیقت

 . این نیت خیر و وظیفه گران قدر نائل شویم

  .ما که در این گفت و گو شرکت کردیدبا تشکر فراوان از ش ■
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 گفت و گو با خانم

 معصومه یگانه  

ی ن گفت و گویضمن تشکر از شما که در ا ■

ن ید، به عنوان اولنیکمی شرکت  سیاسی و انسانی

ت کودکان یسئوال می خواستم بدانم به نظر شما وضع

ط ین که تحت شرایا ایت عادی بود یک وضعین، یمجاهددر داخل روابط سازمان 

 عنی کودکان در آنیر نرمال بود، یعی و غیر طبیبه گونه ای غ ،سمیکالیجنگی و راد

عی داشتند؟ نظر شما یر طبین که زندگی غیا ایعی داشتند یک زندگی عادی و طبیجا 

خانم معصومه یگانه
●
 در این رابطه چیست؟ 

                                                 
●

معصومه يگانه اهل رشت، در خانواده اي ضد سلطنت متولد 

ي بيش نبود، با طوفان انقالب ايران او زماني كه نوجوان. شد

مواجه شد و با فضاي بازي كه در آن ايام ايجاد شده بود، به 

مطالعه كتاب هاي دكتر علي شريعتي و زندگي نامه رهبران 

او . مجاهدين خلق پرداخت و به هواداري از مجاهدين مشغول شد
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زماني كه ميليشياي مجاهدين و از فعالين سياسي بود، بدين جرم 

 3191از مدرسه اخراج شد و در فاز نظامي مجاهدين كه از سال 

آغاز شده بود، به مبارزات غير قانوني عليه نظام جمهوري اسالمي 

معصومه يگانه، تنها عضو خانواده اش نبود كه عليه . پرداخت

حكومت مركزي مشغول مبارزه بود، بلكه اكثر اعضاي خانواده اش 

ار مجاهدين خلق بودند به گونه مواضع ضد حكومتي داشته و هواد

اي كه مادر معصومه يگانه در شهر رشت، به مادر رضايي ها شهرت 

 !داشت
معصومه يگانه در اثر فعاليت هاي غير قانوني، در شهريور 

 3191دستگير شد و به زندان افتاد، سپس در اواخر سال  3191سال 

ارگي و او بعد از شش ماه آو. از زندان جمهوري اسالمي آزاد شد

زندگي مخفي در شهرهاي رشت و تهران، سرانجام به سازمانش وصل 

، وارد كشور عراق و 3194شد و بنا به دستور تشكيالت در سال 

 . پايگاه نظامي مجاهدين شد

كه مصادف  3171او در سازمان ازدواج تشكيالتي كرد و تا سال 

 با ايام جنگ خليج فارس و طالق هاي اجباري در سازمان بود،

مشغول به فعاليت بود تا اين كه در اين سال همراه با همسر و 

فرزندش از سازمان اعالم رهايي كرد كه در اثر آن، ابتدا چهار 

ماه را در زندان سازمان به نام دبس، گذراند و سپس به همراه 

 . خانواده اش به شهر رمادي در عراق، تبعيد شدند

در طي فعاليت  معصومه يگانه هم خودش و هم خانواده اش،

هاي سياسي و نظامي در كنار مجاهدين خلق، دچار تلفات و ضايعات 

طاهره يكي از خواهران . جبران ناپذير و عبرت انگيزي شدند

معصومه، پس از تحمل هفت سال در زندان جمهوري اسالمي حلق آويز 

شد و به دنبال آن، پدرش بعد از گذشت دو هفته از اعدام دخترش، 

ميرحسين يكي از برادران . رخت از اين جهان بر بستسكته كرد و 

، زماني كه بيمار بود و تب چهل درجه را 3191معصومه، در سال 

تحمل مي كرد، بنا به فرمان مجاهدين، به جنگ با جمهوري اسالمي 

مادر معصومه، در اثر . در مرز ايران و عراق رفت و كشته شد

فراموشي و افسردگي شنيدن خبر و احوال فرزندانش، به بيماري 

همسر معصومه، در جنگ هاي بي سرانجام مجاهدين، . شديد مبتال شد

در حين فرار به همراه  3171مجروح شد و نوزادش نيز در سال 

ميرحسن يكي ديگر . والدينش از خاك عراق، تير خورد و زخمي شد

از برادران معصومه، در اثر نارضايتي در سازمان مورد كينه و 

سازمان واقع شد و با پاپوشي كه برايش ساختند، او  غضب رهبران

را ابتدا به ده سال زندان در زندان مخوف ابوغريب محكوم كردند 

و بعد از آزادي نيز دست از سر تقصيراتش برنداشتند، تا اين كه 

با ايجاد توطئه اي ديگر ميرحسن را به طرز وحشيانه اي سر به 

 . نيست كردند

ون يكي از خواهرانش كه عضو ناراضي معصومه يگانه، هم اكن

و جداشده از مجاهدين خلق است، در كشور سوئد زندگي مي كند ولي 

خودش پس از سال ها تحمل رنج و محنت بيهوده، از همسرش جدا شده 

با وجود . و هم اكنون با دو فرزندش در كشور هلند زندگي مي كند
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ع بزرگی یج فارس، چه فجایان جنگ خلیدر جرکه  یممی دانما همه   □

 ،وارد سازمان در عراق شدم 3194من وقتی در سال . اتفاق افتادبرای كودكان 

م وحشتناک بود و توجه ام را به یزی که برایچ ،زی که ذهنم را گرفته بودین چیاول

به رش سازمان یی بود که جملگی در قسمت پذیبچه هاوضعیت  ه بود،خود جلب کرد

بچه . ساله 31و  31لی کوچک گرفته تا بچه های یاز بچه های خ. می بردند سر

ن که بتوانند به یا ایچ گونه امکاناتی نداشتند که بخواهند بازی کنند یی که هیها

د صبح زود برای یز بایمادران شان ن. صورت معمولی روزشان را به شب برسانند

دار می کردند چون که همه یست بیادار می شدند و طبعاً بچه ها را هم بیصبحگاه ب

بچه ها  ،می کردند ها ورزش صبحگاهی بعد مادران که صبح. دندیک جا می خوابی

در  ،ک تکانی به خودشان می دادندیستادند و یست پشت مادران شان می ایهم با

ها فشارهای  نیا. بودو ورود نیروهای جدید رش یپذكه محل گاه مقدم یهمان پا

ن یسازمان به والد ،که در ابتدا بودها در حالی  نیبچه ها بود و ا دی براییروحی شد

در . مواجهه می شوید ن امکاناتیبهتربا  ،دیگفته بود شما وقتی وارد سازمان می شو

ها  همسران شان به آن ،ران خارج می شدندیحالی که بعضی از مادران وقتی از ا

بعداً همه سر از عراق در ! ند رفتگر خواهیشهر دبه ا یگفته بودند مثالً به مشهد و 

م یچون ما از ابتدا نمی دانست ،ن مادران بعضاً به خود انتقاد می کردندیاز ا. آوردند

زیادی ن بچه ها به گردن ما حق یا و سر از این جا در آوردیم، مقصدمان کجاست

 . دارند

دو سال  ک تایباً یتقر ،ده بودمیها را د ی که خودم شخصاً آنیدو تا از بچه ها

ن یبعد ا. می رفتندتشكیالتی به نشست  31ز ساعت رومادرهای شان هر . شان بود

                                                                                                                           
و او كه سال اين؛ باز هم بد شانسي معصومه يگانه را رها نكرد 

ها سختي مبارزه و خيانت و جدايي و غربت را تحمل كرده بود، به 

بيماري مهلك سرطان مبتال شد و هم اكنون با مرگ دست و پنجه نرم 

با اين حال، معصومه مصمم است كه اگر عفريت مرگ به او . مي كند

فرصت بدهد، خاطرات سراسر غم انگيز و عبرت انگيزش را در آينده 

 .ندان دور براي آگاهي و عبرت تاريخ به چاپ برسانداي نه چ
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ی ر دست مربیز ،گر که تازه وارد سازمان شده بودندیبچه د 39تا  32دو بچه همراه 

ت و بچه داری یم و تربیی با تعلیچ گونه آشنایها هی ی به سر می بردند که آن مربیها

در حالی که مربی با همه  .های مختلفی بودند سن و سال بچه ها جملگی از. نداشتند

لی کوچک نگهداری می یک اتاق خیدر  ک نواخت می کرد و همه رایم یتنظآن ها 

بچه ها از صبح تا شب مدام داد . از آن تعداد بعضاً بچه نوزاد هم وجود داشت. کرد

ک یکودکی که  .روانی شده بود ،ن نام داشتیها که ام کی از آنیمی زدند که حتی 

در توالت برس را برداشته و  و م کردیروز از اتاق خارج شده و خود را در توالت قا

بعد . ها بود، خورده بود ی که مختص خانمیزهایبعد هم چ. به دندانش مسواک می زد

 ،دا کردیبچه اولش را پ ، پس از این كهبرگشته بودتشكیالتی مادرش وقتی از نشست 

زهای یچدارد و از گرسنگی  نشسته ن در توالتید که امیت و درفت و همه جا را گش

لی جدی گرفته می یست خین مسئله می باین که ایبا توجه به ا. لت را می خورداتو

 ،ن شوخی به هم می گفتندیح ءگاه به شوخی گرفته شد و اعضایولی در آن پا ،شد

در توالت امین زی که یچآن  ،ا نهیگشنه اش شده  ،ا نهین مسواک زده ید امینید ببیبرو

ن آفه در ین شده بود جوک و لطیعنی امی. شده بودزنان حال نقل مجلس  ،خورده بود

ل را در ین گونه مسایهر بار که خودم ا. زی که به شدت مرا رنج می دادیچ ،گاهیپا

تو  ،ن قدر سنگ اندازی نکنیمسئول نشست می گفت، ا ،ها مطرح می کردم نشست

ست یبارهبری ن بچه هاست و یستی، رهبری سازمان صاحب ایکه رهبری سازمان ن

ست که دل بسوزانی و یاج نین تو احتیبنابرا ،ل را حل و فصل بکندین گونه مسایا

 . ه مهربان تر از مادر باشییدا

رش به او گفته همسران یمادری بود که در اسازمان، رش یپذهمان بخش در  

ساله  7گری یو د 9کی یتا بچه داشت که  ن زن دویا. میبود که ما به مشهد می رو

رون ین مادر شب و روز در اتاقش به سر می برد و دوست نداشت از اتاق بیا. بودند

ولی  ،ت می کرد که شوهرم می خواست مرا به مشهد ببردیه و شکاودائماً شک. دیایب

تم چون بدون شوهرم نمی توانس ،او می گفت. جا در آوردم نیسر از انمی دانم چرا 
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 ،را بخواباند، هنگام خواب یشاو وقتی می خواست بچه ها. ران زندگی بکنمیدر ا

ای خودش برای ه ها و شکنج از رنج. ی می خواندیبرای بچه ها با لهجه شمالی الال

می گوش پشت در سازمان ن یمسئول. می خواند فولكوریكبچه ها به صورت 

مابقی وی را مسخره  ،می خواندی بود و با لهجه شمالچون آن زن شمالی . ستادندیا

. ش بازگو می کندیش را برای بچه هایزن دارد دردهاببینید این ن یمی کردند که ا

بهاره و اسم فرزندش پگاه  آن زن ا نه؟ اسمید، آره یسرمادر سر آخر از بچه ها می پ

مثالً  ،ستید منظور مادرش چیاصالً نمی فهم ،که داشت خوابش می برد پگاه. بود

ک مشت محکم به یروی بچه داد می زد و  ا عصبانیتمادرش ب. ی می گفت، نهوقت

چون من ! ن که بابات خواهد مردیعنی ایصورت بچه می زد که مثالً تو گفتی نه، 

بعد بچه . نه ،گفتیدر جوابم ا نه؟ و تو یا بابات زنده می ماند یرم که آیدارم فال می گ

 !، آرهرهآ ،دوباره می گفت، آرهو زاری ه یبا گر

مثالً بچه ای که صبح زود از . دار می شدندید صبح زود از خواب بیبچه ها با

صبحانه صبح زود تمام . دار می شد، اشتها برای خوردن صبحانه نداشتیخواب ب

به مادرها وقتی . زی را نداشتندیصبح حق خوردن چ 31بچه ها تا ساعت  .می شد

ست، به بچه یجا که هتل ن نیگفتند، ان می یمسئول ،اعتراض می کردنداین وضعیت 

وه و چای یصبح م 31دار شوند و با شما ساعت ید که با شما بیاد بدهین ی تاها

از شهر . ی و معده شان به هم ریختیستم غذاین که بچه ها سیتا ا. صرف کنند

ها  نیدکتر گفت که بچه ها معده شان ترشح کرده که ا ،به قرارگاه آوردنددكتری را 

 .ی شان استیخته غذایت به هم ریر وضعبه خاط

 اند که مادریف می کنیتی که شما در ارتباط با بچه ها تعرین وضعیا ■

ک ین که شما ینداشتند، حال با وجود ا ی شانوقت و فرصت کافی برای بچه ها

برای بچه  كه عشقیزان انرژی و یم ،دید و در کشور هلند زندگی می کنیمادر هست

ن فرصت و عالقه ای در یچن ،ا در عراق و در سازمانآید، یتان صرف می کن های

د یتان وجود داشت و می توانست دگی به بچه هاییگر جهت رسیا در مادران دیشما 
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 به بهانهز ین که همه چیا ای، داریدابراز  ی تاناحساسات تان را نسبت به بچه ها

ان بی توجه و بی ت د نسبت به بچه هاییره، ناچار بودیکار طاقت فرسا و جنگ و غ

 ؟دیعالقه باش

ساله است و  34اآلن بچه بزرگم . بچه نداشتم وزراستش آن موقع من هن □

هاتی نسبت به من روا داشته یولی آن هنگام تنب. تازه می فهمم که بچه داری چی است

های  ها در بخش لی که من مدتیکی از دالی. ه حرف می زنییبودند که چرا تو از بق

. گران دفاع می کردمیبود که از حقوق دموارد ن یهم كار می كردم،ی انفرادكاری 

، مصر مادران با توجه به عواطف و هدف شان ،م دردناک بودین مسئله برایواقعاً ا

فرصتی برای شان باقی ولی  ،شان بکنند بتوانند عشق و محبت نثار بچه های بودند تا

  .نبود

ابتدا ورزش و صبحگاه بعد . شدنددار می ید صبح زود از خواب بیمادران با

كه بعد بعضی از مادران . برای کار کردن 31هم می رفتند به آشپزخانه تا ساعت 

ن ین به ایر بدهند، مسئولیرند و شیبگ كودك شان را از مهد می خواستند بچه های

ن مسئله را حل کرده یتان ا د، ولی بچه هاییمادران می گفتند که شما بچه ای هست

ضرب المثلی در . دیولی شما هنوز بچه ای هست ،ستندیتان مامانی ن ه هایبچ. اند

هر وقت که مادری سراغ بچه اش را می گرفت، به او می گفتند  ،بودحاكم قرارگاه 

بچه  چون آن .تان مامانی باشند ن که بچه هاییعوض ا ،دیکه شما هنوز بچه ای هست

د مسئله بچه را یلی شما هنوز نتوانستو ،ن مسئله را زودتر از شما حل کرده اندیها ا

ن مسئله را یعنی ای. دید که هنوز بچه ای باقی مانده این شما هستین ایبنابرا. دیحل کن

رشان می کردند که آن ین مادران سرکوفت می زدند و تحقیطوری از همان ابتدا به ا

ا ی ،کنندمادری و عاطفه ابراز محبت شان  ت نکنند تا نسبت به بچه هایئمادران جر

کی از مادران ین رابطه یدر ا. شان را داشته باشند ر دادن بچه هایین که قصد شیا

با کارگران سودانی کار می من وقت که آن . باد کرده بوداز شیر زیاد نه اش یس

زد؟ چرا یآب می ر شن ایتودند که چرا از پیکردم، سودانی ها به آن زن می خند
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اد شده بود که هر وقت می یقدر ز آن شرین مادر شیس است؟ ایخ یشها لباس

ن گفته یلومسئبه بعد  .نمی گذاشتند ،ر بدهدیمهد کودک و بچه اش را ش رودخواست ب

متقابالَ . داردم مدام درد ینه هایکی از سیشوم چون ب جراحی د عملیمن با ،بود

 چیها هآن ن که یگر را ببین دیبرو خجالت بکش، برو مسئول ند،به او گفتمسئولین 

 .مه بودیاسمش فه ی كه از او یاد بردمن خانمیا. ر ندادندیشان را ش وقت بچه های

ر نداشته باشند که به یش ها ممکن است اساساَ  نآه می کرد و می گفت که یگرفهیمه 

ض یر مریز بدون شیم، بچه ام نه اض شدیر مریولی من از فرط ش. بچه شان بدهند

و تا كنون یاد نگرفته كه از سینه ام شیر  استض یمر یداَ بچه ام شد. خواهد شد

که خودم بچه دار زمانی بعد . ر بدهدیعنی مادر وقت نداشت به بچه اش شی .بخورد

 است كه سال 34است و حتی  هنوز كه هنوزن مسئله فکر می کردم، یوقتی به ا ،شدم

لی یخ من فکر می کردم که واقعاَ  .است كابوس مثلم یبرا ،رون آمده امیاز سازمان ب

مادر نبودم، فرق نمی  نم نه، من واقعاَ ین می باآلولی  ،ن مسئله می دانمیدر مورد ا

برم که چقدر می به عمق مسئله پی وقتی . پدر بودن مشكل بود برای پدرها هم ،کند

نیز ستم ک پدر، چون پدرها ین برای یچن و هم است آور مادر درد یكبرای 

ن و از اشن همسرااز فرزند و وری ک طرف دیاز  مضاعف تحمل می كردند،

در این جا می کرد که شما  ایجادن اشی گر فشارهای روحی که سازمان برایطرف د

همه یاد گرفتند و ن اتن طور که همسرا همان ،دیریاد بگید یباو د یندار یحقهیچ 

         !مسائل را حل کردند

آن ها را . نندیه بن را باشن هرحال می خواستند که شوهراه ب كسانی بودند كه

عذر می خواهم  ک اطاق کوچکی بود، واقعاَ ین که یمی آوردند کنار دفتر کار مسئول

دار یک دین اشن بار با همسرا کیکنم که هر چند ماهی بد باز ین مسئله را بایکه ا

نند و به یببه ن را ااق داشتند که پدرشیاشت شان نیز کوچکی داشتند و بچه های

اما . مینیم بابامون را به بیما می خواه ،مدهآبابای ما مثالَ که دهند دوستان شان نشان ب

داری کنند و ید ،ن باشنداشن ش همسرایک ساعتی پین باباها آمده بودند که یدر واقع ا
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که  نین بود و سازمان به خاطر ااشی وه هاین شیوانی تریکی از حی ن واقعاَ یا. بروند

ند و در می دایبچه ها گولی  ،کنندبرا حل ی شان یو شوهرها مسئله زناشوها زن 

رفته تو اون بابا م که یدیم و ما دیما بابامون را می خواه ،نمی گذاشتند و می گفتند

ند یایم بینمی خواهم، من می خواهم بچه ها ، منمی گفتیكی از مادران نادره . اطاق

من  ،باشند اهم این جم یمی خواهم بچه ها ی كه همسرم استاطاق مینتو ه اتاق، تو

ن طور ین طوری حرف بزنم، من شوهرم را فقط برای اینم با شوهرم اانمی تو

  .است سرش آمدهبر ی ینم چه بالیزها نمی خواهم، من می خواهم به بیچ

ده بودم ین زمان فهمااز هم .ز عادی شده بودیک چین مسئله برای من یعنی ای

زادی و آ من می خواستم .بردمبه سر زندان  درها  ن همه سالیا یمن برای چ که

ولی این هایی كه اآلن دارم این جا می بینم  ببرمبه ارمغان کراسی برای مملکتم ودم

جا هستند و  نیا معدودیکه فقط تعداد  نیکه می خواهم برای مردمم ببرم، ا چی است

ی ک جامعه ایمی توانند این ها ا فردا یآ ،ها رفتار می شود وانی با آنین شکل حیبه ا

یعنی در  ،جا رند و حق زنان را به آنها بدهند؟ همانیزاد کنند و حق مردم را بگآرا 

 .دچار اشتباه بزرگی شده ام درون سازمان فهمیدم

انشاء هللا  ،میم در مورد حقوق کودکان صحبت می کنین دارچون ما اآل ■

 .میت زنان هم صحبت کنید در مورد وضعیش می آیفرصتی  پ در آینده

. میک کنیتفکاز هم م ین دو تا را نمی توانیولی ا .است  درستکامال □

بچه ها زجری که به خاطر متقابالَ به خاطر بچه ها می کشند و والدین زجری که 

 و فرصت اج به وقتیاحت کدام واقعاَ  درست است که هر. شان می کشندوالدین 

ود که می کسی که مدعی ب. ش صحبت کردیها می شود رو ساعتو جداگانه دارد 

زی که می یشما چ. ش نبودی، در واقع دروغی بن و كودكان را بگیردخواهد حق زنا

ن یتر ا مادری که کوچکینم آیولی می خواهم بب .حق می دهمه شما ب کامالَ  ،دییگو

تقاضا کند که  ،خواهد در رابطه با بچه اش که عشق و عاطفه اش استی زی که میچ

می تواند به جامعه  ،می کند یش راسازمان ادعاكه  ن حق رایا ایبه بچه اش بدهد، آ
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ک مادر به بچه اش نمی یر دادن یک بچه، حق شیعنی وقتی از حق کوچک یبدهد؟ 

می داریم ن که ما اآل ؟بدهد آنان می خواهد حق مردم را به طورچه  ،تواند بگذرد

با این ولی  .اندنمی تو که اساساَ است ثابت شده  گاننمی تواند و برای هم اساساَ  ،مینیب

 که سهمی نینه ا ،میها را که دارم می گو نیمن ا است؟ شده هم چویید بگیما باحال 

زی یچ .تمام شده است سازمان در كلیتش. نه ،به خواهم و به خواهم به ایران برگردم

دردناکش برای من  خاطرات که واقعاَ است خاطر  دینفقط ب ،میگوی که من دارم م

دردی را از خودم دور می کنم، و  ،ها نیفکر می کنم با گفتن ا آلنا. است ماندهباقی 

 .وجدانی برسم ک آرامشیمی توانم به  ،اگر زنده ماندم

تا، مادر و کودک،  ن دوین ایب ،دیین می گوطور که شما اآل همان ■

وال می خواهم ئک سدر این رابطه یمن . ستیر نیک پذیشان از هم تفک سرنوشت

ن شانس ین به هر حال ایسازمان مجاهد دركه ک مادر یبه عنوان  بکنم، شما مثالَ 

فی یجا با توجه به تعر ا در آنید، می خواهم بدانم آیاوریا بید که بچه به دنیرا داشت

ر یو بچه اش را شبرود شوهرش  نزدد که نمی توانست یت مادر می کنیکه از وضع

 زکه ا هایی نیا اآیشد و سرنوشت بچه ای که از مادر متولد می شد چی می د، بده

آبستن شود و بعد می توانست  یك مادر با چه جرئتید، یف می کنیت مادر تعریوضع

ا در سازمان دارید، آیحال شما تجربه ای که  به هر ؟اوردیا بیدنه کودکش را ب

 ا نه؟ید یحرفی برای گفتن دار

دم عنی من می خواهم از خوی .لی جالب و به موقعی بودیوال خئن سیا □

ه دیسازمان دبه رش و ورود یی که در دوران پذیزهایو چ ستمقدر  آن واقعاَ  .میبگو

ن بود که یا ،فاجعه بود ی که واقعاَ یزهایکی از چی .كردمخودم را فراموش  ،مبود

را به تو تحمیل می كردند، که ازدواج اجباری  پس از این .بفهمند تو باردار هستی

م که ید بدانی که ما تو را شوهر ندادیبا ،گفتند شرم آوری به تو میسپس به صورت 

می آمدی د یهر شب با .وان برخورد می کردندیمثل ح .جا زاد و لد کنی نیبخواهی ا

اتفاقی  احیاناَ به صورت .ت ات در چه حالی استیوضعو گزارش می دادی كه 
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حاشی مورد انتقاد و فسخت  ی،د که باردار شوبیای شیت پین مسئله برایممکن بود ا

جا  نیزی ما این چیحواست کجا بود، نمی دانستی که چن که مثالَ  واقع می شدی

 م؟ یندار

ک روز مرا ی .، یعنی باردار هستمتی دارمین وضعیمن نمی دانستم که چن

لی یخآن زن . کی از نفرات باالی سازمان هم باردار بودیهمان موقع  زدند كهصدا 

بر می  ،ش الزم بوداه یی که برای تغذیخچال و هر مواد غذایمی رفت سر  راحت

 .مگرفته بود بدیلی یجه های خیت من طوری بود که سرگیوضع .داشت و می خورد

ا ج آن .در قسمت اركان تا در آشپزخانه اش كار كنممرا بردند  ،تیوضع ماندر ه

لی یخهم کارش خسته كننده ای داشت و ط یده بودند و محیوار کشید اطرافش را

، وقتی زنی باردار باشد حتی درکاری می ک ،کیتماتیطور سه سازمان ب .ن بودیسنگ

ه یشپزخانه که بقآنوع غذاهای  ،دآیادم می ی .دریبماش سقط شود و بچه  االمكان

ن ما کسی نبود که باردار یب. لی بد بودیخ ،جا کار می کردند هم آن باردار انمادر

همه د برای یعنی ما بای .میستادیمان می ای د روی پایصبح تا شب با آن جا. دنباش

ت یبعد با توجه به وضع. میغذا درست می کرد ،311 در آشپزخانه ،قرارگاه نفرات

کار  تاستادم یجا می ا د آنی، تمام مدت باشده بودم شکسته بود و گچ گرفته یکه پا نم

د آمگاه ردکتر قرا .بی هوش شدم ،در اثر فشار کار روزی .ندازمیشپزخانه را راه بآ

ی یکی از اطاق هایخالصه رفتم  .جه داردیسر گ كار كند چوننمی تواند  ینا ،گفتو 

ط یشراشرایط كاری،  ،ییط غذایشرا ،میطی که ما داشتیشرا .که زنان باردار بودند

، به سختی می میقرار می گرفت مسئولیروحی وحشتناکی که هر روز مورد تمسخر 

ال یل ای تحقیر و سرزنش مان می آمد،مسئولینی كه برکی از ی .توان بیان كرد

ئت اجرائی بود و یکه ه ،کی از مسئوالن باال به نام کاک اسدی بعداَ  .نام داشتسعادت 

راحتی را بارداری خانمش دوران از قضا و  بودساله  کیک بچه ی ش دارایخود

ور طه ها استراحت کرده بود که مبادا ب مارستان و ماهیحتی رفته بود ب ،رانده بودذگ

می كه نزد ما هر دفعه او ول ما و ئمس نداو را گذاشته بود. ن بکندیسقط جن ،اتفاقی
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د یمدآ ،دیخجالت نمی کش ،فالن فالن شده ها ،دیسر ما داد می زد که خجالت بکش ،آمد

، او هم شروع شده بودفارس ج یچون جنگ خل ؛...خطیر و ن دورانیتو ا ،جا نیا

د و با شکم های گنده تان یرهبری را می خور د حقیدار دوباره تكرار می كرد،

، او به ما میاج داشتیر و گوشت احتین دار و شیتامیما که به غذای و ؟دیبازی می کن

دکتر گفته  این كه خالصه !دیره جان برادر را می خورید شیشما دار نهیب می زد،

خودش هم ن خانم که یاما ا .شیر و غیره بخوریمن و گوشت و یتامید ویبا ، مابود

 . می دادو فضیحت به ما فحش  ،باردار بود

در هواپیماهای متحدین ی ین که از حمله هوایر زمیروز ما را بردند ز کی

ک سوراخی بود ی .ن را کنده بودندیزم .جای سالح ها بودآن جا در واقع . میامان باش

ی یها زن ، در واقعیرلی پیهای خ از زن یتعداد همراهجا  که ما را کرده بودند آن

ل بهداشتی یک سری مسایبه هر حال  ،ن مواقعییمی دانند که در چن ،که باردارند

 به ما تشر می زدند،مدند و آمی مسئول نفر  ولی هر روز دو .ت بشوداید رعیبا

ا راحت ج نیشما ا لیو ،ر توپ و تفنگ و جانش در خطر استیرهبری نشسته ز

د ید که ما بایتازه ادعا هم دار ،بت نمی کندچ گلوله ای هم به شما اصاید و هینشسته ا

زمانی بود که  آن وقت. دیگه دیی بکنیجا دستشو م و چه و چه، همانیی برویدستشو

آن در آن درجه حرارت باالی عراق که بعضی از خانم ها در  .مان بود لی گرمیما خ

 .ه بودندماری پوستی گرفتیب ،گرم هوای

ما . گریسنگر ددرون بردند هم و مادرها را گر یما را بردند جای د بعد از آن

ی که واقعاً یا برای کارهایی یم که روزانه برای دستشوینداشت یچ گونه حقیه

م حمام یروز نمی توانست 11 روز 11حتی  .، از سنگر خارج شویمضروری بود

می  ،میاج داشتیی که احتی، آب سرد بود و غذافرصت حمام رفتن بودا اگر یم و یبرو

د از آن باال نان و خرما را در سنگرها پرت می کردند و می گفتند که رهبری آوردن

ن زمان، زمان ید؟ ایخجالت نمی کش ،ن غذا دست تان می رسدید که ایرا شکر کن

اره ها، که ید، پتیلی سعادت نژاد می گفت، خجالت نمی کشیباردارشدن شما بود؟ ل
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به ما ر یم، حداقل شیم؟ ما می گفتیورر بخید کباب و گوشت و شید بایحاال ادعا می کن

د و می یر ندارد، رهبری غذا ندارد، شما ادعا می کنیمی گفتند، رهبری ش. برسد

در واقع  ،گریک سلول دید؟ بعداً که ما را بردند در ید حق رهبری را بخوریخواه

شب می  3 ساعت .ی به ما نمی رسیدچ گونه نوریم و نه خانه، که هوید بگیسلول با

بعضی از  ها دند که در اثر آنین سربازی و با اسلحه به در می کوبیبا پوت ،ندآمد

هر از ن که یبا توجه به ا .بود بدیط یلی شرایخ. زی شده بودندیها دچار خونر خانم

 تا شبانه سه قرمز كشیده می شد و ترس و وحشت مان افزون می شد،ر یآژگاهی 

د می یتا مادر با خالصه چهار. دیماستفاده می كرد ماسک ضد گاز یچهار بار با

ماه باردار  7تا  7چون هر کدام ما . مان کوچک بود برای یی كهم تو سنگرهایدیپر

ما . دیگم کنسنگرها تان را تو آن رگو دیبرو ،می گفتند مسئولین در این رابطه .یمبود

تند ها فقط می خواسآن  .است م که جنگیمی دانست ه، فقطم که چی شدیانستدحتی نمی 

عنی هنوز که ی. ن کار را هم کردندیادر واقع . جوری شکنجه بدهندیك شبانه ما را 

می به سر یروحی وخ وضعیتک یپسرم در  سال، 34است و پس از گذشت هنوز

می  ،دکتر می برمپسرم را كه نزد . ی که از آن زمان گرفته استیفشارها ،می برد

 وارد شده طفلن یک ضربه ای به ایه م کیمی دانفقط  چی شده، میند ما نمی دانیگو

ی بوده که طی دوران یفشارهانتیجه ها  نیح دادم که ایبعداً که برای دکتر توض. است

م تا یلی سعی کنید خیما با ، او هم قبول كرد و تذكر داد كهبارداری به سرم آمده است

 .میاوریمان را نرمال بار ب م بچه هاییبتوان

ر مصرف می ید شیی که باردار بودند و بایها نبرای ز وقتآن  ،نیجدا از ا

د مصرف یط جنگی بایی که حتی در شرایغذا. میه کنیر تهیراحت نبود که ش ،کردند

م که غذای اضافه شان را یدیدر صورتی که ما می د. در دسترس ما نبود میمی کرد

مان ما هنوز طرف ساز. میده بودیما هنوز نبر .بعد از ظهرها از لشگرها می آورند

 .گونه رفتار می كردندن یم که با ما ایبود
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دوران ده ها یلی هم برای بریدگی که خیمی خواستم بدانم آن دوران بر ■

اگر خاطرتان آزرده البته  ؟دوران بچه تان با شما بود آنطی  ، آیابودای شکننده 

د و یی را که از دست سازمان فرار کردیها د آن سالینمی شود و اگر می توان

 واردشما  بری یث روحی چه فشارهایاز ح ،زخمی شده بوددر حین فرار تان پسر

 د؟ید آن دوران را شرح بدهیشد، می توان

ف می کنم و آن ضربات یها دارم تعر ی که بعد از سالیها نیمن حتی ا □

عنی نه تنها به من بلکه به همه ی است، روحی که از جانب سازمان بر من وارد شده

بر  ک ضربه روحی دوبارهیم سخت است و یها برا نیگفتن ا ت،اس مان وارد شده

 .است من

ب یتان از عجا چون که صحبت های ،دین است که اگر می توانیمنظورم ا ■

 ،ده نشده استیی گفته و شنیچ جایها تا به حال ه نیچون که ا ،دنی هاستیو از شن

 ؟دیف کنیرد تعیزی دارین اگر چان است حاال در مورد بچه خودتیمنظورم ا

د گفته می شد یم حق تک تک مادرانی است که بایزی که دارم می گویچ □

بچه های  ،ن رهبرییهم یبچه ها ،همان زمان .انجام گرفته استی یها تیکه چه جنا

و اقوام در دست  شرایط و مكان ها به سر می بردند،ن یدر بهتر ،ن باالین مسئولیهم

ها را  آن هنگام جنگ آن موقع. می بردندبه سر از كشور در خارج شان خانواده 

گر و کسانی که رده های یولی مادران د .می دادندانتقال  راحت به جای امنلی یخ

ن یبد. ها وارد می شد به آنبود كه شکنجه های روحی  ،داشتند ین ترییپاتشكیالتی 

ی یمان را به هر جا م بچه هاییما حاضر ،میسبب مادران می گفتند که ما توبه کرد

 می بر سر بچه هاسازمان که بود ی یبالهادر نتیجه، . میکه سازمان خواست بفرست

م بچه یند ما دوست داریمادران احساس عذاب وجدان می کردند که بگو ساساَ ا. آورد

ی که می یتواین  ه بودند،م  کردین طور تفهیعنی به مادران ای. میمان را نگه دار های

، چرا به ر بمباران استینی که بچه ات زیتو می ب ،یخواهی بچه ات را به کشتن بده

ی جا داده بودند که ما مادران یبچه ها را در سنگرها خواست سازمان تن نمی دهی؟
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 4الی  1ک اتاقی که جای یتا بچه را کرده بودند در  11. میبودنیز درون آن سنگرها 

ش یجاه و بمی دادند بود، آن را هم نی که مثل دهی و پنجی یبعد همان غذا. نفر بود

ک بار یند هفته ای یایها و بعد می گفتند که مادران ب خرما را می انداختند درون اتاق

دچار فشار و  ،دندیط را می دین شرایمادرها که می رفتند ا. نندیشان را بب بچه های

می . دیرهبری می گفت، حاال انتخاب کن ،از آن طرف. عذاب روحی می شدند

 نیتان را ا د بچه هایین که می خواهیا ای ،دیبفرستبه خارج تان را  د بچه هاییخواه

ما به  بعداَ همین رهبری در نشست عمومی گفته بود،. نگهداریدر بمباران یجا ز

  .ک نکنندیک گلوله هم در قرارگاه شلیکه  یمکا گفتیآمر

د یدار د کهییشما ، اینندین فشارها را آورده بودند که به مادرها بگوین ایبنابرا

جا  نیتان ا د بچه هایید که می خواهییشما. دیتان را زجر و شکنجه می ده بچه های

چون آن . میت خودم دوست دارم جداگانه بگویعنی من از وضعی. رندیبمبمانند و 

حاال نمی دانم که . دمیرا می دو ناهنجاری ها ت ین وضعیموقع من باردار بودم که ا

ط فشار ین مادران تحت شراین قدر که اآم یخواهم بگوولی می . دیشما چقدر وقت دار

حاضر بودند بچه ها را حتی ط شکنجه روحی قرار داشتند یبودند و تحت شرا

م و بعد یبروبه خارج ن ام با بچه هامیما می خواه ،گفتند مادرانی هم. فراموش کنند

ن یا ،میکنن خرج را برای شما نمی یسازمان می گفت نه، ما اولی . میبرگرددوباره 

رد که چه کار یم بگیت مادر نمی توانست حتی تصمین وضعیدر ا. دگی استیبر

 .تنها برودد بچه بی گناهم را بگذارم یبا نمادر می گفت که چرا م. بکند

از قبل . د وضع حمل می کردمیدورانی که من با. ت خودمیبرگردم به وضع 

چ ینمی توانستم و ه ،بچه ام بودن یبه هر حال اول چون ،د گرفته بودمیبس که درد شد

ها گفته بودم  دو ساعت قبل به آن. ردید انجام بگیی نداشتم که به چه صورتی بایآشنا

گفت، درد داری که خوب داری، به در جوابم ن یکی از مسئولی. که من درد دارم

د خوب یایا بیم که درد داری، وقتی بچه ات به دنیداری، چه کار کندرد جهنم که 
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سازمان  رها د سال. گفتم که من از نفرات شما هستم. هم تمام می شود دیگهدردت 

 . ن راه گذاشتمیستم را در ایتمام هست و ن. ن راه گذاشتمیزم را در ایهمه چ. بودم

ن چه برخورد غیر انسانی است که یامی گفتم، . شه حرفم را می زدمیهممن 

د؟ من می یکن مین کارها را یا مشکل شما چی است که. داریدر مادران یبا من و سا

آن بعد . اورمیا بید بچه ام را به دنیبه هر حال با. اورمیا بیخواهم فقط بچه ام را به دن

شه در اسکان شکسته یرا بست که ش ب اتاقمچنان درمسئولی كه مورد خطابم بود، 

 ،لی عذر می خواهمیسنگرها که خ داخلد یبعد شب ما را صدا زدند که برگرد. شد

کی بیمارستان یبردند  وقتی چنین حالتی پیش آمد، مرا. ا می آمدیچه ام داشت به دنب

. داشتچ گونه امکاناتی نیمارستانی که هیبه ب ،از آن شهرهای اطراف قرارگاه

برق و در آن بیمارستان ولی چون  ،دیایا بیعی به دنیمی توانست طبام خالصه بچه 

 ی آن شبرد، فردایمی م که بچه دارد مدیشب د گر وجود نداشت،یآب و امکانات د

ن باالی امداد یکی از مسئولی در آن هنگام، مثالَ . ا آوردمیبه دنبا سزارین را  ام بچه

رد یبا من هم دردی بکند و دستم را بگ ،مه باشمن درد داشتاحیاناَ اگر همراهم بود که 

ن چه یا ،گفت له امولی او در مقابل درد و نا. من برخورد انسانی بکند صطالح باو با

 من تعجب می کنم حاال چه وقت بچه آوردن است؟  ،وقت بچه آوردن است

زایمان لحظات  ،ند که برای مادراننمی داجامعه د افران یحتی عادی تر

 نیز باشد،شکوهی با می توانست لحظات لحظاتآن ن که یبا ا. لحظات دردناکی است

برای من  یلحظات چنینولی  .اوردیب ایمی خواهد بچه اش را به دنمادر زمانی که 

ممکن بود به  ،م جمهوری اسالمییرژزندان های ی بود که طی دوران یشکنجه ها

ی که ین شکنجه هاین قدر سخت نبود که ایاشرایط زندان در ایران . باشد آمدهسرم 

زادی آبرای  زندانم که یمی دانست ،میدر زندان رژ مثالَ . آمدمی در سازمان به سرم 

در م یمدآولی  .ی می رسدیمان به جا صدای باالخره م کهیم است و می دانستمرد

ن، تمام است میمی کرد که تمام هست و ناین كار را کسی با ما  بعداَ  سازمان چكار؟

ها بود که داشت مرا  نیا .میش گذاشته بودیرا برا انخانواده و تمام دار و ندارم
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اگر چه می دانم . با من است اطرات تلخخ نیعنی تا لحظه مرگم ای. دادشکنجه می 

 . م دردناک استایبرخاطرات آن روزها ، ولی باز هم است حاال کارشان تمام شده

از ن فرار یدر حزمانی كه از سازمان جدا شدید تان  کی از بچه هایی ■

هم اگر  ،دین مورد بپردازیبه امی توانید د یاگر می خواه .زخمی شدمرز عراق، 

  .گریموضوعی د سرِ م یبرود یدوست ندار

شه مسئله یم و همه بودک شرکت نکردیدئولوژیبه هر حال من در انقالب ا □

ن آحاال جدا از  .می گفتند که تو دستگاه داری .قبول نداشتمآن را ن بود که یام ا

د در مورد یچون امروز تنها با ،ی که طی آن دوران تحمل کرده ام  بماندیبدبختی ها

بیرون ن سازمان یوقتی گفتم که می خواهم بروم، می خواهم از ا. میبچه ها بگو

ی بود که یهمه بچه هاتلخ من نیست بلكه داستان داستان تنها ن یبروم، خالصه، ا

بر سازمان ی یچه بالهادیدیم كه و  ،از سازمان رها شدنشروع کرده بودند به 

 "ارک بغدادروزهای ت"ن سبحانی، در کتاب ین آقای محمدحسیهم. وردسرشان آ

ن یواقعاً وقتی ا. ح بدهمیست که من توضیازی نیگر نیح داده است و دیکامالً توض

آدم درد خودش را از یاد می است که نهفته ی در آن یدم دردهاید ،کتاب را خواندم

ی یط فشارهایتحت شرا ،که در هلند زندگی می کنم ییها ن سالیطی امن ولی  .برد

سرطان بیماری طی حرف می زنم که ین در شراآلا آمده مبه سركه قبالَ در سازمان 

که را ی یآن دردها همهستم که بتوانم یطی نیدر شرا و روحی،ث جسمی یدارم و از ح

 .بر من و خانواده ام رفته است را به یاد بیاورم

ی یمحسن رضا. من وقتی در زندان دبس بودم. میولی خالصه می گو

د بچه ام یبچه ام سه ماهه است فکر نمی کن ،فتمگبه او من . سرپرست آن زندان بود

مرگ  آوردیم، خاطر به دبسهمین ما شما را به  جواب داد، ییرد؟ محسن رضایبم

ما دوست نداریم شما  ی نداشته باش،اگر بچه ات مرد، ترس ،برای شما سعادت است

م که یما کاری نمی کن ،دیریم شما لحظه به لحظه بمیما دوست داریك باره بمیرید، 

د که در یچون به قول خودتان شما کسانی هست ،دید و راحت شویریک باره بمیشما 
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م یکاری می کنما  ،ن سعادت استید، برای شما ایاسی مسئله مرگ را حل کردیفاز س

 . دیریکه شما لحظه به لحظه بم

زی یچهمان  قاً یدق و آن جا زندانی كردند، دبس فرستادندزندان وقتی ما را به  

ی ینه پوشکی بود، نه غذا ،جا، نه آبی بود آن. تكرار شد ی گفته بود،یحسن رضاکه م

از  .نجات یابیم ولی نشد میتمام تالش مان را کرد. گریزهای دیبود، نه پولی و نه چ

و  ایران میروهای رژیجنگ بود و ن ی دیگر، اطراف مان دشت و صحرا بود،طرف

  .ره كرده بودندما را محاصسازمان از هر طرف دشمنان دیگر 

زمانی كه  احاطه كرده اند،ادی از هر طرف ما را یدات زیم، تهدیدیسر آخر د

چ گناهی نکرده ین بچه هیگفتم که اما در اردوگاه رمادی در تبعید به سر می بردیم، 

ی که یه بچه هایهمسرم با بق وقتآن  ،با هر فالکتی که شده بود ،خاطر همانه است، ب

گارفروشی و یبا س یمباالخره سعی کرد ،نده بودی دست و پا کردکارو جا بودند  آن

این زمانی بود كه . میجمع کن یپول ،زهاین جور چیا وا تخمه فروشی و ینخودفروشی 

به هر حال سعی كردیم پولی جمع كنیم تا از آن كشور  ،میبرای بچه ها غذا نداشت حتی

 ما به آن ها پناه برده بودیم،كمیساریای عالی پناهندگان، كه  UNچون  .فرار كنیم

تصمیم گرفتیم از آن جا  ند،بودحسین تحت نظر صدام  ند وچ گونه قدرتی نداشتیه

آن  .میرا نجات ده ام بچهیعنی تبیعدگاه رمادی، به یك كشور دیگری فرار كنیم تا 

ساعت . میعربستان صعودی فرار کرد سمتماهه بود که ما به  7الی  7 امبچه  هنگام

 قرار گرفت و بچه ام RPGگلوله های ن ما در معرض رگبار یبود که ماشک شب ی

ن نمی یمجاهد .از آن جا دوباره به كربال رفتیم. ابتدا زخمی و سپس بیهوش شد

جوانی هنوز گفتند تو می . ما را مسخره می کردندمردم . درمان شود ام خواستند بچه

 . و می ترسی نیگران قدر نیچرا ا ،اورییو باز هم می توانی بچه ب

 و عراق کرده بودشیعه در تی که سازمان با مردم کرد و مردم یدر واقع جنا

ما را خائن بدین سبب  ،اندحسین ها چقدر وابسته به صدام  نیده بودند که ایمردم د

نداشتم و اعصاب چ انرژی یدر واقع ه. می دانستند و حاضر نبودند به ما کمک کنند
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 ،با زبان بی زبانی و مقدار کمی که زبان عربی بلد بودم .ح بدهمیشان توض که برای

از مثل شما ز یجدا شدم و من ن مجاهدین خلقبفهمانم که من از  مردمسعی کردم به 

ی که با یهای اتی که سازمان مرتکب شده و همکاریفقط به خاطر جنا ،ها متنفرم نیا

افتادم و او راضی قی عرار پای دکتر ین که باالخره زیتا ا. استکرده حسین صدام 

. ی بود و نه پانسمانیینه دارو .چ امکانی نبودیه در واقع. شد که بچه ما را کمک کند

ستم ید، راضی نآیبه طرف من می دارد چون اآلن پسرم البرز عذر می خواهم، 

 .تراژدی زندگی اش را بشنود

ن به عنوان حس. دیف می کنیتعر ها را نیمن که حالم گرفته شد وقتی ا ■

با خانمی به نام بتول  در بخشی از این سلسله گفت و گوها ،ن گفت و گویختام ا

ن چون به هر حال ما اآل. جالب بود یمملکی گفت و گو می کردم و او اظهاراتش برا

سال  05 الی 01م  و تصورات و توهماتی که یرون از سازمان زندگی می کنیجدا و ب

به حقوق بشر و  ،حتی نسبت به خودماننسبت به جهان و جامعه و  ،میقبل داشت

خانم ملکی معتقد بود که من در داخل  .اآلن فرق می كند حتی به حقوق کودک،

که من حاضرم  دم که حتی به خود سازمان اذعان داشتمیجه رسین نتیسازمان به ا

ز جدا یحتی حاضرم از همسرم ن ،چیبه خاطر بچه ام از سازمان جدا شوم که ه

های مذهبی که  ک و بحثژیدئولویخره سازمان در طی آن انقالب اچون باآل. بشوم

ژه زنان استفاده می کرد و می یو از احساسات مذهبی مردان به و راه انداخته بود

چرا شما چنین كاری  جدا شده بدهللا،نب در جنگ عاشورا از همسرش عیگفت که ز

ه یرا توج رون سازمانیی دهایی جداالبته می خواست با این خرافه ها که  را نكنید؟

م یمی خواستم بگو. ه بکندیی مادر از فرزند را توجیی زن از مرد و جدایجدا ،کند

 به خاطر سازمان از فرزندان شان جدا یکه بعضی از پدران و مادران در سر فصل

بنام همان انقالبات و  سازماناز زبان رهبران هاتی که یتوج بعضاَ . شدند

از بچه  ،ند و ناچار می شدند به خاطر فشار و مبارزهقبول می کرد ،کژیدئولویا

به  ،همان طور که خانم ملکی گفت، که من برعکسهم  بعضاَ ، شان جدا شوند های
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نم با توجه به یمی خواستم بب. خاطر بچه ام حاضر شدم از سازمان جدا بشوم

ی و کدام شق انسان. کدام شق درست است ،که امروزه در ما به وجود آمد یراتییتغ

 ا زنی که به خاطر سازمان از فرزندش جدا شده درستین مرد آا یآ. اسی استیس

که من به خاطر بچه ام از سازمان جدا  كندا آن خانمی که خودش اذعان می ی است،

 اآلن به نظر شما کدام درست است؟. درست استشدم، 

ن را اآلن در شراط آزادی به سر می بریم و می توانیم آزادانه نظرات ما □

در آن جا هم كه یك دیكتاتوری شدید حاكم بود، من همیشه حرفم را می . ابراز داریم

ببینید هر انسانی حق این را دارد، حتی خسته شده باشد، برود و زندگی اش را . زدم

حتی زندگی شخصی اش را به هر شكلی كه . هر جا كه دلش می خواهد برود. بكند

بنابراین هیچ چیز . و انتخاب حق هر انسانی استاین آزادی . دوست دارد شكل بدهد

سازمان به قول معروف نمی . را آدم نباید تحت الشعاع چیز دیگری قرار دهد

اساساَ در سازمان ابراز احساس داشتن و . توانست هیچ كدام از آن ها را تحمل كند

 در اصل، هیچ كس نمی تواند برای كسی دیگر. گفتن و انتخاب كردن، ممنوع بود

تعیین تكلیف كند كه تو باید بمیری، زنده باشی، طالق بدهی، بچه ات را داشته باشی 

كسی كه می گوید من نمی خواهم . این كامالَ روشن است. و یا این كه نداشته باشی

. بمانم، كسی كه می گوید می خواهم بچه بیاورم، این حق حیاتی هر انسانی است

 .بنابراین جوابش كامالَ روشن است

دكتر گفت كه تو . ثالَ یادم می آید، خواهرم در تشكیالت باردار بودم

ولی مسئولین این . خونریزی داری و باید هر روز و به مدت سه ماه استراحت بكنی

چكار كردند؟ درست خواهرم باید می رفت پشت سر كارگران . كار را نكردند

. اخل بنگالی گذاشتندبعد یك روز بیهوش شد و او را بردند د. سودانی كار می كرد

خواهرم گفت، اگر بیدار نمی . بعد از مدتی بولدزر آمد و بنگال را از جا بلند كرد

خالصه همان . شدم و خودم را بیرون پرت نمی كردم، خودم با بچه ام مرده بودیم

بچه آن . بچه وقتی یك سالش بود، می آمد و در توالت می نشست. بچه بعداَ به دنیا آمد
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. بود كه روزها در توالت می نشست و غذایش را همان جا می خوردقدر مریض 

در سازمان هیچ ارزش انسانی نبود كه ما بگوییم فرد باید . جواب شما مشخص است

سازمان ضد . سازمان كارش فقط جنایت بود. برای بچه اش می رفت یا می ماند

دید، حال نمی شود سازمان به جز منافع رهبر خود هیچ چیز دیگر را نمی . مردم بود

راجع به این گونه مسایل انسانی و سیاسی صحبت كرد كه فرد باید رو چه چیز یك و 

این كوچك ترین حق هر انسانی است . انتخابی نمانده بود برای اعضاء. دو می كرد

وقتی این حق را از شما می گیرند، دیگر چه چیز باقی می . كه بخواهد نفس بكشد

نمی دانم به سئوال . تش نبود كه به اعضایش حق انتخاب بدهدسازمان در ماهی. ماند

 تان پاسخ دادم یا نه؟

منظورم این بود كه از حرف های . شاید سئوالم را بدجوری مطرح كردم ■

خواستم بدانم آیا آن پدر یا . یكی از خانم های هم درد شما این استنباط را كردم

شود و یا این كه آن پدر و مادری مادری كه به خاطر سازمان از فرزندش جدا می 

كه به خاطر فرزندش از سازمان جدا می شود، فرق این دو را خالصه بگویید و 

مثالَ در این رابطه می شود به كسی مارك و اتهام وارد كرد كه مثالَ شما به خاطر 

 بچه تان كه چیز بی ارزشی است، از چیز بزرگ و با ارزشی جدا شدید؟

ران و مادرانی كه این كار را كردند، ته خط چون من فكر كنم آن پد □

جرئت نداشتند كه بگویند ما شما را قبول نداریم، شما جنایتكارید، شما دیكتاتورید؛ 

درست است كه . چون این جسارت نبود باید مسئله را طور دیگری مطرح می كردند

جرئت  كسی می خواست به خاطر بچه اش از سازمان جدا بشود، ولی با این وجود

 .مطرح كردن این را نداشت

در نهات طوری ما را شست و شوی مغزی كرده بودند، طوری ما را 

Manipulieren ولی . كرده بودند كه ما بگوییم نه بابا این اشتباه ماست، ما بریده ایم

 . در واقع این طور نبود و آن ها خودشان اولین بریدگان از مردم بودند
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وقت تان را برای این گفت و گو گذاشتید و عذر  تشكر می كنم از این كه ■

 .می خواهم از این كه وضعیت روحی تان به هم ریخت

 .خواهش می كنم □

 

 

 

 

 

 

 

 مجاهدین فرقه یانقربان نیاول کانکود

 

 به مناسبت روز جهانی کودک ایپو دیاممقاله ای از  

  

نظر  صرف. کودک یمصادف است با روز جهان ،اکتبر 7مهر برابر با 39

سوء استفاده از کودکان ؛ ....و ینبود امکانات آموزش ه،یفقر، سوء تغذ یها دهیاز پد

 یم دیاست که کودکان را تهد یدیخطر رو به تزا یاسیدر اشکال مختلف از جمله س

 دهیپد نیبه ا دنیبخش تیفعلاست که در  ییاز فرقه ها یکی ،نیسازمان مجاهد. کند

یعنی روز جهانی کودک،  روز نیه در آستانه امقال نیا. نقش عمده دارد ،زشت

  کودکانحقوق دارد بر عملکرد سازمان در رابطه با  یمرور

موانع انقالب  ینظر نییو تب نیسازمان مجاهد یالتیتشک هیاول یآموزه ها در

معضل ) دگاهید نیا. شده است ادیمعضل  کیهمواره از  خانواده و کودک به عنوان 

ضد  یا دهیآن به پد کیدئولوژیاز منظر سازمان و رهبر ا ندیدر فرآ( خانه و کودک
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در درون  یتیشاخه ضد امن یعنیمحفل  ریخانه با تعب. ه استشد ریتعب یتکامل

و عنصر  یرهبر انیمخل رابطه م فیبا تعر زیشد و کودک ن یمتالش ،سازمان

 یبرا یعنصر اطالعات یدر حد و اندازه ها یفیمشمول تعر شیکماب ی،التیتشک

شد و در  یکیدئولوژیدستاورد ا نیمحصول ا یاجبار یطالق ها. دیسازمان گرد

 برد شیپ یبرا ین و متعاقب آن استفاده ابزاریجدا کردن کودکان از والد تینها

. فرقه است نیمهم ا یها سیاز ک یکیبرخورد سازمان با کودکان . یالتیمقاصد تشک

اقدام به جدا  ،آن یو ناکارآمد یسرنگون یبحران استراتژ هیتوج یدر پ نیمجاهد

 رکودکان عامل مزاحم د ،عمل نیا هیدر توج. خود نمودند نیکردن کودکان از والد

به زعم سازمان . شناخته شدند یالتیبه عضو تشک یانسان تیعبور افراد از فرد

 یرا هرز م یسازمان یرویاز ن یشان بخش مهم به فرزندان نیوالد یتعلقات عاطف

جنگ . شد یانتخاب م یمحمل و پوشش مناسب دیبا ریناگز ،امر نیقق اتح یبرا. داد

 نیتحقق ا یبرا یزمان و پوشش انسان نیبهتر( عراقمتحدین به حمله )منطقه دوم

بهانه که کودکان را از عواقب جنگ در امان  نیسازمان به ا. بود یضد انسان دهیا

اقدام به  نیا. نمودهای غربی و سایر کشورها به اروپا  آن لینگه دارد، اقدام به گس

 .سازمان مهم بود یاز جهات مختلف برا یظاهر انسان

از  یاقدام آزاد کردن قابل مالحظه ا نیسازمان از ا یبهره بردار نیاولـ 3

از هر گونه  یریو جلوگ یعاطف یو مسدود کردن روزنه ها لیوقت اعضاء و تعد

 دیدر روند تشد. شان بود کودکان ندهیاعضاء از آ یبه واسطه نگران یاحتمال زشیر

 دهیپد کیرا به عنوان  دهآشکارا نهاد خانوا یمسعود رجو ،کیدئولوژیانقالب ا

که در ابتدا محدود به  کیدئولوژیا یطالق ها. در معرض چالش قرار داد یارتجاع

در واقع کودکان . افتی میاعضاء تعم تیبه کل جیبه تدر ،شد یم تیاعضاء مرکز

رابطه از قول  نیدر ا. ندشد نیدر سازمان مجاهد یفرقه ا کردیرو نایقربان نیاول

 :میخوان یجدا شده سازمان م یاز اعضا یکی
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 نیتمرد را در سازمان مجاهد یرجو دگاهیکودکان بودند که در د نیا" 

 یبرهه زمان نیدر ا یرجو یبه هر صورت کودکان دشمن اصل. دادند یم شیافزا

 (3)."شد کهشد  یم هیاز وجود کودکان تخل دیرف باقرارگاه اش. شدند اندهینما

از امکانات  یکودکان هرز رفتن بخش نیسازمان تنها ثمره ا یزعم رهبر به 

 :میخوان یرابطه به نقل از عضو جدا شده م نیدر ا. سازمان بود یو انسان یمال

را در  یاریکودکان به اصطالح فقط مفت خوار بودند و امکانات بس نیا "

به عنوان  شان نیگذاشتند والد یکودکان نم نیا گرید ییگرفتند و از سو یم سازمان

 (1)."ندیدر آ نیمجاهد اریتمام ع یدتینفر عق

 :سدینو یرابطه م نیدر ا یشمس حائر یهاد

 نیبه هم. کودک است کیبا خانواده، دشمن درجه  تیعالوه برضد یرجو " 

در معادله قوا به آنان  رایبود، ز یاز وجود کودکان در قرارگاه اشرف ناراض لیدل

و استحکام روابط  طیمح فیکودکان باعث طراوت و تلط. آمدند یحساب نم

 یاشرف م دگانآور عشق و محبت بودند، اما در پا امیپ  یو از طرف یخانوادگ

ها پرورش داد و  کرد و قساوت را در آن یمادران را از عشق و محبت ته ستیبا

را به  یرهبر نیو مرگ برقرار نمود تا بتوان فرامو سکوت  یخشک نظام طیمح

 (1)."اجرا در آورد

استفاده  ی،جنگ طیش نجات جان کودکان از شراتحت پوش یرجومسعود 

 چیبود که ه یطیدر شرا نیکرد، و ا شان نیها از والد کرده و اقدام به جدا کردن آن

کودکان  نیا. گرفتقرار ن ییکایامر یروهایسازمان مورد حمله ن یها قرارگاه گاه

سازمان  یگاه هاردر قرا زیخود جدا شدند که تا قبل از آن ن نیاز والد یطیدر شرا

 که نینکته جالب توجه ا.  قرار داشتند سازمان یالتیتحت آموزه ها و القائات تشک

قرار  یالتیو تشک یروان یها لیخود در معرض تحل نیهمسان با والد زیکودکان ن

ها برخورد  و به شدت با آن یابی شهیها ر کودکانه آن التیتما نیتر یعیگرفته و طب
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با  یالتیتشک یکودکان در رابطه با نحوه برخوردها نیا انیاز مرب یکی. شد یم

 :دیگو یها م آن یرو یروان یکودکان و اعمال فشارها

به  یلیها م از آن یتعداد. دندیخواب یم ساعت کیدر روز  دیتمام بچه ها با "

 کیها  از آن یکه بعض یوقت. بود 31تا  31زمان خواب از ساعت . شتندخواب ندا

او را  میشد و ما مجبور بود یم داریب کیساعت  یستیبرد، با یخوابش م کیربع به 

 یمنشست ، مسئول میکرد یم رحموضوع را در نشست مط نیا یوقت. میکن داریب

 (4)."اموزندیرا ب نیپلیسیتا د دیایها فشار ب به آن دیبگذار. ندارد یگفت اشکال

سوء  یبرا یمناسب نهیها زم کودکان به اروپا و پراکنده شدن آن لیگسـ 1

کودکان در  نیاز ا یاسکان بخش قابل مالحظه ا. فراهم آوردرا ها  استفاده از آن

به  ،در شهر کلن" یمحمد"و " ینیحس کین"، " یموسو"، " یحاتم" یها گاهیپا

 ،پناه و معصوم یاز کودکان ب ،نیبه دور از چشم والد سازمان این فرصت را داد تا

کودکان به اجبار به  نیاز ا یگریشمار د. را سازمان بدهد ایشیلیارتش موسوم به م

روابط سازمان  قیطر نیند، تا از ادش یلسمپات سازمان در اروپا تحم یخانواده ها

در  زیکودکان ن نیاز ا یتعداد. شود دیتشد بود،ساده  یگروه که در حد هوادارا نیبا ا

 یتیترب یها وهیاز تقابل ش یمشکالت ناش. ندفترقرار گ یآلمان یخانواده ها اریختا

و  یفیکودکان و بعضا بالتکل نیدر ا یو روان یروح یهای ماریموجب بروز ب

سازمان در شهر کلن  یها گاهیکودکان مستقر در پا تیوضع. ها شد آن یسرگردان

احساسات مردم و دولت  کیو تحر یغاتیبلجو ت جادیمان با اساز. تر است زیاسف انگ

که سازمان بابت  یطیدر شرا. مستمر شد یمال یها موفق به اخذ کمک ،آلمان

امکانات و  ،کودکان تیمورد حما یکودکان از دولت آلمان و نهادها نیا ینگهدار

. شتدا ها ادامه رقت بار آن تید، اما کماکان وضعرک یم افتیدر یمال التیتسه

در . شد یم لیکه تحم بود یکودکان ستم مضاعف نیا یرو یتیترب یشارهابعالوه ف

 :میخوان یرابطه به نقل از اعضاء سازمان م نیا
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در شهر کلن  نیمجاهد یها گاهیکه در پا یدر مورد کودکان و نوجوانان "

 ستیتا ب در هر اطاق تعداد ده. بهتر از کودکان آواره نبود یتاسکان داده شدند، وضع

 ستیبا یآنان م. داده بودند یسال جا 32ماه تا  1 یبیتقر نیها را با سن تن از آن

 زین کیدئولوژیو ا یالتیتشک ماتی، تحت تعلیو روح یعاطف یضمن تحمل فشارها

و  یو عاطف یروان یو آزار و فشارها تیرابطه انواع اذ نیدر ا. گرفتند یقرار م

  (2".)شد یمداشته ان روا کودکان و نوجوان نیبر ا یتیترب

حس ترحم  جادیو ا ها ابانیکودکان به خ نیا لیسازمان با گس گرید یاز سو 

رابطه به نقل از  نیدر ا. ودنم یم یمال یاقدام به جمع آوراروپایی شهروندان 

 :میخوان یاعضاء جدا شده سازمان م

 ابانیخ پول از مردم در یو جمع آور گاهیدر درون پا یگاریکودکان به ب "

 تیوضع ،کودکان یدولت آلمان برا التیتسه رغمیعل (.9)دشدنی گمارده م ها

 :شود یم فیتوص گونه نیها ا اسکان آن

و خورد و خوراک بچه ها را در  ینگهدار نهیکه دولت آلمان هز یدر حال "

 یو فقدان امکانات رو دیدر فقر شد دیبچه ها با نیکرد، ا یحد مطلوب پرداخت م

 (7.)"دندیخواب یزندان م نینگ هم عو ت نیزم

 هیریخ یانجمن ها سیتاس نهیکودکان زم نیقرار دادن ا زیبا دستاو سازمان

از کودکان آواره  تیحما هیریانجمن خ" سیتاس. کرد توسط شهروندان کلن را فراهم

 یدر واقع حکم گنج باد آورده ا ،شد لیشهر تشک نینظر جوانان ا ریکه ز" یرانیا

 میتیکودکان  که نیبا لحاظ ا. درک یم ازمانس دیعا یانه مبلغ قابل توجهکه روز بود

کودکان  نیاز ا یادیشمار ز یبرخوردار شوند، سازمان با معرف یتر شیب یاز مقرر

 یها وهیش نیاتخاذ ا. دیرا به چالش کش یاصول اخالق نیتر یهیبد ،میتیبه عنوان 

 ،1113 بردسام 37 خیدر تار. شدسازمان  ییمنجر به رسوا تیدر نها ی،ضد اخالق

و  گرفتقرار  یمورد بازرس سیسازمان در سراسر آلمان توسط پل گاهیپا 12تعداد 
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در  ،شهر کلن سیپل سیرئ ،نوربرت واگنر. شدندنفر بازداشت  2رابطه  نیدر ا

 :دیگو یرابطه با اتهامات سازمان م

 (7)."میکشف کن را یکالهبردار یگسترده و مخف ستمیس کی میما توانسته ا "

از کودکان بر حسب  یسازمان در رابطه با سوء استفاده مال میاز جرا یبخش

منعکس  گونه نیفدرال کشف نموده در مجله فوکوس ا ییجنا سیکه اداره پل یمدارک

 :شود یم

خلق را با  نیاز آن است که فرزندان افراد مجاهد یاطالعات موثق حاک "

وارد خاک آلمان کرده و به عنوان  یا کرده، پنهانجد شانیاز خانواده ها یقصد قبل

مهد کودک وابسته به سازمان آورده  یها و آواره در ساختمان میتی یبچه ها ظاهراً 

  (3)."شود زیباال وار اسیدر مق یتدول یمال یها اند، تا به حساب سازمان کمک

ن با حقوق کودکا ریمغا یتیترب یها وهیگزارش به اعمال ش نیادامه ا در

 :سدینو یو مکرده سازمان اشاره  یالتیبه اهداف تشک لین یبرا

در اماکن متعلق به  دیبود که کودکان با صیاز مرامنامه انجمن قابل تشخ "

 ییمغزشو قیطر نیرشد کنند، تا از ا یرانیسرپرستان ا دیسازمان و تحت نظارت شد

 (31)."کند یم دیموضوع را تائ نیاطالعات بدست آمده ا. ردیکامل انجام گ

از کودکان، با جعل عکس و خبر از  یعالوه بر سوء استفاده مال نیمجاهدـ 1

.  دهند یخود قرار م یاسیمقاصد س برد شیپ یبرا یا لهیها را وس آن ،کودکان

که توسط " یی، رهامانیکودک، ا"از کتاب  ییها با جعل عکس نیسازمان مجاهد

به  رانیکودکان در ا نیا نیلداست که وا یچاپ شده، مدع رانیا ییمایانتشارات هواپ

چاپ عکس کودک مجروح  گریمورد د. اعدام شده اند یاسالم یجمهور میدست رژ

. شود یاز آن استفاده م یاسالم یاست که به عنوان شکنجه شده توسط جمهور یجنگ

 رانیعکس مربوط به جنگ ا ویکند که در آرش یم ییها سازمان اقدام به جعل عکس

 نیدر زمره مشهورتر زیهاست و عکاسان آن ن آن نیمعروف تر و عراق از

 کایجنگ امر انیدر جر 1111از جمله کاوه گلستان که در سال  اند  یعکاسان جهان
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 ماً ها که تما عکس نیبا سرقت آشکار ا نیمجاهد. ه استکشته شد  ،عراق علیه

و  یعات هفتگاز جمله اطال ایرانی اتیو بارها در نشر یرانیمربوط به عکاسان ا

. دنشو یم رانینقض حقوق کودکان در ا یمدعاست،  دهیچاپ رس هب ،ماهنامه عکس

شود که تحت پوشش انجمن  یم یها مدع عکس نیبا انتشار ا گرید ییسازمان از سو

 ،احتساب نیبا ا. شود یم یکودکان کمک مال نیبه ا ،رانیدر داخل ا هیریخ یها

قت یحق فیتحر یشود برا یم یزار و سوژه ابه اب لیموضوع کودک در سازمان تبد

ها که  فیتحر نیرابطه شما را به چند نمونه مستند از ا نیدر ا. یمال یو بهره بردار

نمونه ها به کتاب  نیاز ا تر شیاطالع ب یبرا. مده یارجاع م ،مقاله است مهیضم

جداشده  یاز اعضا یکیاکبر راستگو  ینوشته مهندس عل"  خیتار نهییدر آ نیمجاهد"

   .دیسازمان مراجعه کن

 یبخش جوامع بشر نیرتریپذ بیحال آس نیو در ع نیمعصوم تر کودکان

، فرقه یدتی، عقیاسیبخش از منازعات س نیکردن ا یبر مستثن یاجماع جهان. هستند

ها ملحوظ و بر  حقوق آن ،حقوق بشر یجهان هیدر اعالم. است ییایو جغراف یا

در حال حاضر  دکانهر گونه سوء استفاده از کو. ستشده ا دیآن تاک قیدق تیرعا

 یبرخورد م ،تکفل تیتا مرز سلب مسئول نیوالد یبا کودک آزار. دارد یقانون گردیپ

 یرجو میمر. رندیگ یقرار م تیجوامع مورد حما نیکودکان در عقب افتاده تر. شود

ست به  د آنانبه موضوع کودک و حقوق  ی،اهتمام جهان نیاز ا یبا درک ابزار

ها  سازمان آن یزند، اما در مناسبات فرقه ا یم روازدر اورسو شیانواع نما یاجرا

 ی،مقاصد فرقه ا برد شیپ یقرار داده، برا یالتیتشک ادیو انق یمغز یرا تحت شتشو

اما با  ،کشد یدر اورسورواز دست نوازش بر سر کودکان م. کند یسوء استفاده م

 خودفرزندان هواداران  یو حت رانیکودکان ا دروغ و جعل عکس و خبر در باره

 یاسیاهداف س یدر راستا یاز احساسات عموم هیریخ یانجمن ها تحت پوشش

عواطف  یعنی یحقوق انسان نیتر ییها را از ابتدا آن. کند یاستفاده نامشروع م

از معضل  ییرها یبرا یالتیتشک یدر آموزه ها تیمحروم کرده، و در نها نیوالد
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آشکار در صورت و  ارضتع نیا. نموده است کیدئولوژیها را سنگسار ا آن ،کودک

سازمان است،  یو اخالق یفکر یتر در آموزه ها یادیبرآمده از تعارضات بن رتیس

به سهولت رنگ عوض  ،ارضاء شهوت قدرت یو برا یجهان طیکه به تناسب شرا

 هیاعالم. اهد زدکودک حرف خو یدر آستانه روز جهان یرجو میمر نیقیبه . کند یم

 نیقیبه . به نقض حقوق کودکان هشدار خواهد داد نسبترا  یمجامع جهان. خواهد داد

اعتراض به  یبرا. ختیهم خواهد ر یو جهان اشگ رانیکودکان ا تیمعصوم یبرا

بر پا  ییغوغا نیقیدر اورسورواز به . نقض حقوق کودکان فراخوان خواهد داد

مدافع  یاه کشور آلمان، اداره جوانان آلمان، سازمانباز وزارت  ایاما آ. خواهد شد

 یچنان در قبال انواع سوء استفاده ها هم یحقوق کودکان و نوجوانان و جوانان آلمان

 . سکوت خواهند کرد ،نه چندان دور یسازمان از کودکان در گذشته ا

معضل کودکان  ،3197در سال   کیدئولوژیانقالب ا "ج"با بند  یفرقه رجو

 دیشا ،گذر شانزده ساله نیدر ا. حل کرد شهیهم یها برا ا سه طالقه کردن زوجرا ب

از  یمحل ،گذشته بر کودکان یستم ها یو سازمان او بررس یرجو میبه گمان مر

رهبران فرقه  زیگر یمحمل برا نیبهتر دیشا یشکاف زمان نیا. اعراب نداشته باشد

 یدر پس چهره تک تک اعضا توان یاما هنوز م. باشد یاز محکمه افکار عموم

همه کودکان ستم . شده اند یکه به تمام معنا قربان افتی را یکودکان تیمعصوم ایشیلیم

 یفرا م یرا به دادخواه یجهان ،در صورت امکان یاز جور فرقه رجو دهیکش

 .خوانند

 

 :نوشت ها یپ

  

 341ص 3171سال بهار. لنداکبرراستگو، چاپ ه ینوشته مهندس عل خ،یتار نهییخلق در آ نیمجاهدـ 3

 نجا،هماـ 1

 379ص 3172 سال زییپا ی،شمس حائر ینوشته هاد  ،مردابـ 1

 317ص....تارخ نهییخلق در آ نیمجاهدـ 4

 342ص نجا،هماـ 2
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 جا،همانـ 9

 342صجا، همانـ 7

 13شماره ،1111سال ،چاپ آلمان ،مجله فوکوسـ 7

 جا،همانـ 3

 جا،همانـ 31

 

 

 

 

 

 

ی لوس سخنرانی خانم

تیاسم
●

 

 

ی دارا نروژ پارلمان در ها آن 

 و مطالب من و هستندی اندکی های الب

 ،رانیا تیوضع مورد در را ها آن اسناد

 اعظم قسمت ،گفت دیبا .ام کرده مشاهده

 داد قراری دان زباله در دیبا را ها آن اسناد

 . هستند تیاهمی ب اریبس زین ها آن مدارک از کوچکی برخ و

                                                 
●

خانم لوسي اسميت اهل كشور نروژ و عضو كميته دفاع از حقوق  

كودكان در "ايشان سخنراني فوق . كودكان در سازمان ملل مي باشد

در جمع حضار شركت كننده و گروهي  1112/ 11/14را در تاريخ " جنگ

 .اند داشته از قربانيان تروريسم، بيان
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ی قربان کودکان از دفاع" عنوان تحت 11/4/3174 دوشنبه زرو ،ناریسم نیا

 خانم نشست نیای رسم همانانیم جمله از دیگرد برگزار تهران در" ترور و خشونت

 . بود کودکانی حقوق امور در ملل سازمان ندهینما ت،یاسمی لوس

 مانیپ" مهم و عمده نکاتی ا قهیدق 41ی سخنران کی در ت،یاسمی لوس خانم

 کودک حقوق آن ماده 43 که ماده 24 و مقدمه کی بر مشتمل" کودک وقحقی جهان

 ،است کشور هر در آنی اجرای چگونگ باره در آن ماده 31 و سازدی م مطرح را

 .پرداخت

 با ارتباط در رای اصل نهیزم چهاری کل بطور مانیپ نیا که گفتند شانیا

 . مشارکت و تیحما د،رش بقاء، از عبارتند که دهد یم قرار توجه مورد ،کودکان

 . بود شانیا توجه مورد ،مانیپ نیا 17 و ،17 ،19 ،11 ،39 ،31 ،31 مواد

 ساله چهار کارکرد از تیرضا ابراز شانیا ،آموز دانش حقوق باشگاه با ارتباط در

 .دید مناسب ،آن بودن کار تازه به توجه با را آن رشد و کرد باشگاه نیا

  ،بود متمرکز نیمجاهد سازمانی رو کهی قبل انسخنرانی ها گفته با ارتباط در

 داشتم دارید انیقربان نیای ها خانواده ازی برخ با شیپ سال من داشت، اظهار شانیا

 من ،نیمجاهد سازمان با ارتباط در ملل سازمان ندهینما عنوانه ب. شدم متاثر اَ دیشد و

 در نیمجاهد سازمان م،یگوی می نروژ شهروند کی عنوانه بی ول .ندارمی نظر

 مورد در را ها آن اسناد و مطالب من و هستندی اندکی های البی دارا ،نروژ پارلمان

 زباله در دیبا را ها آن اسناد اعظم قسمت ،گفت دیبا .ام کرده مشاهده رانیا تیوضع

 .هستند تیاهمی ب اریبس زین ها آن مدارک از کوچکی برخ و داد قراری دان

ی ستیترور سازمان از متوانی نم من ،کودکان ردمو در ترور با ارتباط در

 ستیمائوئی ها گروه مثالَ  رینظ ییها گروه به توانمی می ول ،اورمیب مثال نیمجاهد

 مدارس دری گذار بمب از که میا کرده درخواست ها آن از ما که کنم اشاره ،نپال در

 به دادن توردس جهتی اجرائ قدرت ما ،کنمی ادآوری دانمی م الزم. دنینما زیپره

 .میپردازی م ها آن اب مشورت به تنها و مینداررا  ها حکومت و ها گروه
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 من ناآل ،کودک حقوق نقائص با ارتباط در ،گفتند ادامه در نیچن هم شانیا

 رشد ،یرانیا نیمسئول صحبت به توجه با میگوی می ول ،بکنمی صحبت خواهمی نم

 که دینمای سع دیبا رانیا و شده ذشتهگی ها سال از بهتر شان یها تیفعال و کارها

ی م نیا موجب گزارش نیا رایز. دهد ارائه مستمر صورته بی ا ساالنه گزارش

 . شود خبر با خود نقائص و کارکرد از رانیا که شود

 ضمناَ  که بود هیسور جوانان سازمان از البکر حامدی آقا ،یبعد سخنران

 نیچن کی وجود به شانیا. اشدبی م زین کشور نیا پارلمان در جوانان ندهینما شانیا

 لیتجل شا یرانیای همتا باشگاه از و کرد اشاره ،خودشان کشور دری مشترک باشگاه

 .نمود

 تهران دانشگاه به وابسته کودک حقوق کارشناسان ازی کی ،یبعد سخنران

 ارائهی مبسوط نسبتاَ  حاتیتوض کودک حقوق به راجع کیآکادم صورته ب که بود

 .نمود

 که بودی بعد سخنران زین ترور و خشونت انیقربان از ،طلب قتیحق انمخ

 و خود شدن جزغاله و رازیش در واحد خط اتوبوس شدن دهیکش آتشبه ی چگونگ

 شانیا گفته به کهی ا حادثه. داد شرح حضاری برا رای رجو گروه توسط خواهرش

 در .دیگرد او خود به فراوان صدمه و شانیا خواهر مرگ به منجر 3191 سال در

 .دیگرد ارائه زینی مستند ریتصاو ،انیم نیا
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کودکان، اسباب بازی 

 خودکامگان

 

نامه کودکان  رنجداشتم  تصمیم 

این کتاب،  317مجاهدین را تا صفحه 

 نیکاگرچه . باصطالح گره زده و ببندم

ه این نوشتار و سلسله گفت و می دانستم ک

 انتظارمگوها، تنها قطره ای از دریاست و 

ادامه  امور،بر این بود مابقی و دنباله داستان را دیگر دست اندرکاران و محققین این 

شقایق  عبارتیدر همین گیرو دار بود که در ارتباط با کودکان مجاهدین یا به . دهند

همین را  دوستانمغله ذهن و فکرم شده بود، با های زخمی، حساس تر شده و دائماً مش

با  ارتباطمی گفتم و در هر جایی سراغی از گفته ها و نوشته ها و ایده هایی در 

 بوددر این رابطه کم تر کسی بود، کم تر عضو رهاشده ای . کودکان مجاهدین بودم

گر که وقتی از رنج ها و شکنج های خود و دیگران حرف می زد، در گوشه ای دی

و گذرا، به وضعیت بغایت بغرنج و ناهنجار کودکان در فرقه  کوتاههر چند 

همان گونه که در پیش گفتار این کتاب آوردم، در . باشد نپرداختهمجاهدین، نگفته و 
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نفرات رهاشده از مجاهدین خلق، تا کنون نوشته شده و من  ازاکثر کتاب هایی که 

را به انبوه رنج و حرمان کودکان  کتاب شان ازدیده و خوانده ام، صفحاتی 

 .اختصاص داده اند

سر می  اینترنتیهمین دوران، وقتی از میان انبوه نوشته ها در سایت های  در

و از میان همه نوشته  انداختم" کناینترلی ایران"زدم، نگاهی گذرا به سایت اینترنتی 

تر از همه توجه ام  شبی خدابنده،های آن سایت، نوشته ها و گفته های آقای ابراهیم 

اول این که ایشان . دو دلیل مشخص داشت توجه،شاید این جلب . را به خود جلب کرد

هم امروز نیز اسیر هستند؛ دیروز اسیر  ویعنی ابراهیم خدابنده، دیروز اسیر بوده 

به همان میزانی که در دوران  ایشانفکری و امروز اسیر فیزیکی؛ دوم این که 

دقیقاً برعکس، رو  فیزیکی،عقب می رفتند، در دوران اسارت  اسارت فکری رو به

در طی گفت و  خدابنده،آقای ابراهیم . به جلو هستند؛ تا آن جا که باورش سخت است

با سوء استفاده  ارتباطگویی که با سایت هابیلیان داشت، به نکات جالت توجهی در 

 :گویدمی  مجاهدین از کودکان به ویژه دختر خودش، اشاره می کند و

تا  سهپارسال درست یک سال پیش که دخترم و شوهرش و  خرداد"

 ازفرزندشان آمدند ایران، دخترم از تجربه اش با سازمان صحبت کرد و این که بعد 

 راانتقال ما از سوریه به ایران، سازمان سراغ دخترم رفته بود، اوالً خبر انتقال ما 

                                                 
  ديپلم متوسطه  اخذپس از  3121خدابنده، در سال  ابراهيم

او در انگلستان موفق به . براي ادامه تحصيل به انگلستان رفت

وي در همان سال ها در انجمن . ليسانس مهندسي برق شد فوقاخذ 

جذب  3127در سال . مي کرد کارهاي اسالمي در خارج از کشور 

به  مشغولامور بين المللي سازمان  سازمان مجاهدين خلق شد و در

به عضويت رسمي  3194ابراهيم خدابنده، از سال . فعاليت شد

عضو عاليرتبه و عضو شوراي ملي مقاومت  سپسسازمان در آمد و 

براي مجاهدين  خدابندهآخرين ماموريت ابراهيم . مجاهدين خلق شد

 در حين عمليات قاچاق پول و 3171خلق، در فروردين ماه سال 

از عراق به اروپا، بود که وي به همراه همرزمش به نام  اسناد

وي پس از گذشت دو ماه، از . شد دستگيرجميل بصام، در سوريه 

 17پس از  سرانجامسوريه به زندان اوين در ايران منتقل شد و 

سال دوري از وطن و خانواده، موفق شد خانواده و وطنش را 

 . ببيند
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نجه هستیم و همین روزها اعدام می شویم، به این شکل داده بودند که اآلن زیر شک

 .داده بودند، که خیلی برایش ناراحت کننده بود اوبه 

بیاید به  فوراً آن موقع بچه شیرخوار داشت و آنها اصرار داشتند که  دخترم

ما جای  اگرلندن و در تظاهرات شرکت کند، حتی با او تماس گرفته و گفته بودند که 

زی می کردیم، یک چنین چیزی به او پیشنهاد داده تو بودیم می رفتیم خودسو

از این دلخور بود و می گفت حتی آخر سر به این ها گفتم، ببینید پدر من . بودند

بوده، من که نبودم که اینجوری دارید به من فرمان می دهید که این  سازمانعضو 

ف سه تا بچه آن کار را نکن، اجازه بدهید که من شوهرم بیاید و تکلی وکار را بکن 

خالصه خیلی از برخورد . که با او همکاری نکردند کنم،کوچک را مشخص 

یک برخورد فهمیدم که قضیه چه جوری  همینسازمان ناراحت بود و می گفت از 

 ..."است

کودکان  موردچنین، تاکنون گفت و گوهای این سلسله نوشتار، اگرچه در  هم

دید و  زاویهن کودکان بود، کسانی که از بود، از نقطه نظر و نگاه مربیان و والدی

این  شایددر مجموع . تجربه خودشان، به مسایل کودکان نگریسته و پرداخته بودند

گونه تصور شود که برای پرداختن به عمق فاجعه، سهل انگاری صورت گرفته و یا 

هتر احتمال دادم شاید حق مطلب ادا نشده و ب. ای قیم مآبانه انجام گرفته است وظیفه

است تا چند تن از آن کودکانی که بزرگ شده اند و حاال نوجوان و یا جوان شده  این

 .   بیایند و دنیای کودکانه شان را از زاویه دید امروزشان، شرح بدهند اند،

کودکانه شان  عصرباورم انقالبی و گذشته ام، به دلیل این که کودکان در  به

قادر به افشاء و  بنابراینآگاهی الزم را ندارند،  به زیر بارهای بیهوده ستم، له شده و

ضمناً اکثر . است کوتاهاعتراف رنج و دردشان نبوده و زبان شان در این رابطه 

ستم هایی که بر آنان  دالیلبازمانده که اکنون نوجوان و یا جوان شده اند، به  کودکان  

اند، که به این دلیل نیز  شدهاست، سیاست زده و گاهاً ایران زده  هو والدین شان رفت

 .امروز قادر به شناخت و افشاء مظالم گذشته شان نیستند
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ظریف و حساس  مسایلامروز و ژورنالیستی ام، اما، ما، بسیاری از  باور   به

دوستی،  عشق،خانواده و زندگی اجتماعی اعم از صلح، برابری، اتحاد، صداقت، 

 همینبه . ودکان خود بیاموزیمعواطف، تالش و اعتراض و غیره را بایست از ک

و  نداننددلیل، درد و رنجی که به آنان رفته است، حال بدانند و بتوانند و یا این که 

 بایستنتوانند، به هر حال در تقدم اول این وظیفه و تالش خودشان است و ما نیز 

 . شنونده خوبی باشیم، همان گونه که گوینده خوبی هستیم

کنون در این کتاب  تابا تنی چند از همان کودکانی که  تصمیم گرفتم، بنابراین،

به هر حال، . باشمشرح احوال آن ها از زبان والدین شان رفت، گفت و گویی داشته 

ریزد،  میآن که اشک  "داس و شقایق"حقیقت این است، در جنگ ناعادالنه مابین 

ر به عمق کم تر می داند و آن که خون می ریزد، بیش تر درد می کشد و بیش ت

 ! آشناست دردش
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گفت و گو با هما 

خدابنده
●

 

                                                 
●

. دنيا آمد بهسل انگلستان ادر نيوک 3377خدابنده، در سال  هما  

پدرش ابراهيم خدابنده که از بنيان گذاران تشکيالت خارج از 

بود، عماًل از همان آغاز مبارزه از خانواده اش  مجاهدينکشور 

و در زير سايه مادربزرگ و  مادرجدا شده و دخترش هما، بدست 

هما  فارس، مادربزرگ قبل از شروع جنگ خليج. پدربزرگش، بزرگ شد

را به بغداد برد و توانست در موقعيتي استثنايي مالقاتي بين 

. که در کمپ مجاهدين خلق بود، بر قرار نمايد راهما و پدرش 

عالقه نشان مي داد،  اسالمهمای کوچک که از سنين نوجواني به 

 اسالميوقتی بزرگ تر شد، در کنار تحصيل دانشگاهي به مطالعات 

طاهر . هنگام با شخصی به نام طاهر آشنا شدپرداخت و در همين 

ای مذهبي مي آيد و چند سالي بود دانشگاه  خانوادهکه خود از 

به کار شده بود،  مشغولرا تمام کرده و بعنوان مهندس برق، 

 پسرنتيجه ازدواج طاهر و هما، دو . عالقه خاصي به هما پيدا کرد

نيادگرايي خانواده ای مذهبي که بشدت با ب. و يک دختر است

مدير پروژه های راه آهن در شرکت )طاهرمخالف بوده و بقول 

و بچه ها در  هماکه در حال حاضر به همراه ( آلستوم بريتانيا

برمينگهام زندگي مي کنند، با هر گونه ايدئولوژی احمقانه 

ی فرقه مجاهدين تحت نام اسالم، مبارزه و آن ها ايدئولوژمنجمله 

هما مي . اسالمي خود مي دانند وظيفهرا  را افشا مي کنند و اين

ی بيايد و رجوگويد، به هيچ وجه اجازه نخواهم داد فردی مشابه 

من تلخی . را بخصوص تحت نام اسالم، فاسد و گمراه کند يمبچه ها

افراد را در دوران بچگي خودم، به اندازه کافی چشيده  اينزهر 

 .ام
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چند روزی این طرف و آن طرف زنگ زدم . دنبال خانم هما خدابنده بودم ■

. تا این که توسط عمویش آقای مسعود خدابنده، موفق شدم با ایشان تماس بگیرم

ست حرف بزند، ترجمه این خانم هما خدابنده از آن جا که نمی توانست فارسی را در

بنابراین . مطالب را آقای مسعود خدابنده زحمت کشیده و در اختیار من قرار دادند

سئوالم را از این جا شروع می کنم که، خانم هما خدابنده، در مورد کودکان 

مجاهدین و ظلمی که به آنان رفته است، تحقیق می کردم و در این رابطه سری به 

ینک زدم و بعضی از گفته ها و نوشته های پدرتان آقای ابراهیم سایت ایران اینترل

از میان همه گفته ها و نوشته های پدرتان، چیزی که بیش . خدابنده را مطالعه کردم

تر از همه نظرم را جلب کرد، مسائلی بود که در ارتباط با دخترش یعنی از جانب 

شکست می خورد و به  این برایم جالب بود، وقتی جنگاوری. شما مطرح می کرد

زندان می افتد، چگونه از همان ابزارهایی که برای پیشبرد اهداف و آرمانش 

استفاده می کرد، دوباره از همان ها خواهان ترمیم روح و عواطف زخم خورده اش 

آقای ابراهیم خدابنده، بارها و بارها از شما یاد کرد، چه زمانی که عضو . بر می آید

ار بود نسبت به شما بی مهری ورزد و چه زمانی که زندانی بود مجاهدین بود و ناچ

و مهر شما را نیازمند بود و مهرتان الجرم تلخی شکست و زندان را برای پدرتان 

در همین رابطه خواستم گفت و گویی با هم داشته باشیم چون . قابل تحمل می کرد

، از مجاهدین و از که می دانستم حرف برای گفتن دارید، از خودتان، از پدرتان

سئوال اولم این است، . کشور ایران که به خاطر دیدن پدرت به آن جا سفر کرده اید

وقتی شما به دنیا آمدید، پدرتان از طرف سازمان در سوئد مامور بوده و مادرتان 

که یک زن انگلیسی بود و از دوران دانشجویی با پدرتان ازدواج کرده بود، وقتی 

اطر این که شما را به پدرتان نشان بدهد، به سوئد رفته و بچه دار شد، به خ

خواهان مالقات با پدرتان شد که در آن حال پدرت از مسئولش می خواهد تا به 

دیدن دخترش برود که آن مسئول به پدرت می گوید، اگر بخواهی می توانی، ولی 
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کرد که این که بعداً پدرت با احساس شرم و گناه، خود را سرزنش . کار زیاد است

می خواستم سئوال کنم، در مجموع . چه درخواستی بود که از مسئولش کرده است

سالی که پدرتان با سازمان مجاهدین مشغول فعالیت بود، چند بار موفق شد  41طی

 شما را ببیند؟

در . پدرم زمانی که مجاهد بود تنها چهار الی پنج بار توانسته مرا ببیند □

ها چهار یا پنج بار توانستم در کشورهایی مانند سوئد و عراق، واقع باید گفت، من تن

 .او را پیدا کرده و برای مدتی بسیار کوتاه مالقاتش کنم

در سوریه دستگیر شد و به ایران  4118وقتی پدرتان در آوریل سال  ■

مسترد شد و سپس به زندان اوین انتقال یافت، شما از شنیدن خبر مذبور چه 

 ید و در ارتباط با آزادی پدرتان چه کار کردید؟واکنشی نشان داد

من بالفاصله بعد از شنیدن خبر دستگیری و به زندان افتادن پدرم، در  □

لندن با عفو بین الملل ارتباط گرفته و موضوع را با آن ها در میان گذاشتم که 

به ما  متاسفانه آن ها گفتند، چرا این خبر را دیر و پس از انتقال پدرتان به ایران،

می دانید که مجاهدین به مدت دو ماه که این دو یعنی پدرم و دوستش در . اطالع دادید

سوریه دستگیر شده بودند، خبرش را از همه مراجعی که کاری از دست شان بر می 

من واقعاً به این حرکت شان که با سرنوشت و امنیت  اعضای . آمد، مخفی کرده بودند

 . شدت مشکوک هستم خودشان انجام می دهند، به

یعنی در این رابطه، اگر سازمان که از نزدیک و در معرِض ریِز جریان  ■

برای آزادی پدرتان چه   ماموریت و دستگیری پدرتان بود، شما را آگاه می کرد،

 کار می توانستید انجام بدهید و کارها چگونه پیش می رفت؟

تند که اگر قبل از انتقال آن ها گف. عفو بین الملل نیز همین را گفته بود □

پدرتان به ایران ما را مطلع می کردید، می توانستیم موضوع را با سازمان های بین 

المللی و سپس با مقامات سوری در میان گذاشته و مقدمات آزادی پدرتان و انتقالش 
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هم چنین از آن جا که من انگلیسی هستم و پدرم . به کشور انگلستان را فراهم نماییم

 .در انگلستان پناهندگی سیاسی دارد، این کار ممکن بودهم 

وقتی در انگلستان نتوانستید برای آزادی پدرتان کاری انجام دهید، چه  ■

 کار کردید؟

جا دارد که در این جا از آقای وین گریفیث و عمویم مسعود خدابنده  □

یث با تماس و آقای گریف. تشکر کنم که واقعاً آستین باال زدند و به کمک ما آمدند

مراجعه به سفارت ایران، ترتیب چند مالقات با سفیر ایران را داد که همین باعث شد 

تا ویزا و مالقات با پدرم تصویب شود و من، شوهرم و سه فرزندمان توانستیم به 

البته خود آقای گریفیث و زن عمویم خانم آن سینگلتون . مالقات پدرم در ایران برویم

از پارلمان بریتانیا نیز یکی دو روز بعد از ما برای مالقات با پدرم و سر تدی تیلور 

آقای گریفیث البته کار دیگری هم در مورد تقاضای عفو برای سران . به ایران آمدند

مجاهدین از دولت ایران داشت که البته ریز آن را در جریان نیستم و عمویم بیش تر 

تا ضمن دیدار پدرم، ببینم چه کار می بله من به ایران سفر کردم . در جریان است

 .شود کرد

می توانید در این رابطه بیش تر توضیح دهید که با دیدن ایران و پدرتان  ■

 در زندان، به چه چیز جدیدی رسیدید؟

. ، به همراه همسر و سه فرزندم به ایران رفتم1114روز دهم ژوئن سال  □

ی و در اماکن مختلف به ویژه مالقات های ما با پدرم به صورت روزمره و خصوص

 .در خانه پدری، انجام می گرفت

گویا این که در زندان جمهوری اسالمی، بیش تر توانستید موفق به  ■

می . دیدار پدرتان بشوید نسبت به زمانی که پدرت با مجاهدین خلق همکاری داشت

ونه خواهم بدانم پس از دستگیری پدرتان، مجاهدین اصل ماجرا را برای شما چگ

 تعریف کرده و متقابالً از شما برای نجات پدرتان چه درخواستی کردند؟
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آن ها با دادن اطالعات غلط در مورد پدرم، از من خواسته بودند خود را  □

 .به لندن رسانده و در مقابل پارلمان بریتانیا، خودم را به آتش بکشم

و روحی  اطالعات غلط چی بود و شما در آن ایام در چه شرایط جسمی ■

 به سر می بردید؟ 

اطالعات دروغ مجاهدین این بود که پدرم را در زندان جمهوری اسالمی  □

من در . تا سر حد مرگ شکنجه کرده اند و فردا صبح هم قرار است اعدامش بکنند

آن لحظه تازه وضع حمل کرده بودم و رویهمرفته از شرایط روحی وخیمی 

 .برخوردار بودم

 ن به مجاهدین چی بود؟باآلخره پاسخ تا ■

 .من جواب منفی دادم □

در مقابل جواب منفی شما که خودسوزی راه حل عاقالنه ای برای  ■

 نجات پدرم نیست، آن ها چه واکنشی نشان دادند؟

وقتی فهمیدند که به خودسوزی و به نیازهای دیگرشان جواب منفی داده و  □

نم، با توهین و فحاشی با من مانند یک عضو مجاهد، به درخواست شان عمل نمی ک

آن ها بعد از این که متوجه شدند از طرف من، مادرم و یا خانواده . برخورد کردند

یک . پدری ام، کسی حاضر نیست به تله شان بیافتد، شروع کردند به جعل فامیل  ما

نفر بجای مادرم مدعی پدرم شد که بقول معروف بجای نجات پدرم از او برای 

یک بچه یتیمی را هم آوردند به . اهدین  تروریست استفاده کندمطرح کردن مج

اصطالح در تظاهرات ده، پانزده نفره شان که هر از گاهی با آرم  داس و چکش 

البته فکر می . کمونیستی براه می انداختند و مدعی می شدند که این بچه ی پدرم است

شان باشند و نه هیچ کس کنم تنها احمق هایی که این ها را باور کرده باشند، خود

 . دیگر
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خانم هما خدابنده، از میان همه گفته ها و نوشته های پدرتان به  ■

موضوع جالب دیگری برخوردم، آن جا که پدرت در مصاحبه ای می گوید، طی یک 

کتاب های . سال اول که در زندان اوین بودم، بیش تر از تمام عمرم کتاب خواندم

ن و قصه؛ این اولین تجربه ام بود تا فارغ از عملیات سیاسی، اجتماعی و حتی رما

جاری، فارغ از غسل هفتگی، فارغ از فضای جبر تشکیالتی و فارغ از مسئول و 

حاال من فکر می کنم طی چند سالی که پدرتان در . تحقیرهای ایدئولوژیک، فکر کنم

 زندان جمهوری اسالمی به سر برده، به جای صدها سال ماندن در سازمان

البته آرزوی قلبی ام هر چه زودتر آزادشدن . مجاهدین، تغییر کرد و یاد گرفت

پدرتان از زندان و بازگشت به آغوش گرم خانواده است، با این وجود، شما از 

وضعیت جدید پدرتان چه دیدید، حال چه کار می کنید و چه پیامی دارید و در رابطه 

 دارید؟ با گذشته، امروز و آینده پدرتان، چه حرفی

طور که آگاه هستید، پدر من ابراهیم خدابنده، از من خواسته است تا  همان □

در  یعنوان نماینده وه ب ،در زندان بسر می برد و در صورت لزوماو زمانی که 

 . بریتانیا و دیگر نقاط عمل نمایم

چه  انگلیسی بر می گردد، اگرمسلمان  عنوان یک زن ه جایی که به من ب تا

 ولی شخصاً  ،انستم که پدرم در گذشته با سازمان مجاهدین فعالیت می کردهمن می د

ها و یا حتی صحنه  نسبت به آن یدرست و یا حتی عالقه جدی ا یهیچ گونه اطالع

ها انعکاس داده می  مهسیاسی ایران نداشتم و تنها اطالعاتم به آن چه که در روزنا

مدت دو ماه  یم که پدرم پس از طوقتی مطلع شد ،بنابراین. خالصه می گردید ،شد

بسیار  به زندان اوین برده شده، طبعاً  ،1111سوریه، در ژوئن سال  یدر زندان ها

مجاهدین درست همان روز به خانه ما آمدند و به من گفتند که . نگران شده و ترسیدم

ها اصرار  آن. اعدام خواهد شد یاکنون زیر شکنجه قرار دارد و بزود مپدرم ه

پارلمان انگلستان آتش  یها به لندن برگردم و خودم را در جلو که من با آن داشتند

طور که می دانید  همان. است که پدر من دارد یبزنم و می گفتند که این تنها امید



 

143 

من می گوید که این  وکیل. تر باعث وحشت زدگی من شد خود این پیشنهاد بیش

این  یمی شوند و من در حال پیگیرجرم محسوب  ،اقدامات بر اساس قوانین بریتانیا

تصور . این گونه اقدامات مجاهدین در کشور من گرفته شود یقضیه هستم تا جلو

مجاهدین  یوقتی که یکی دو هفته بعد متوجه شدم که برخی از همین اعضا ،کنید

شان را از دست داده اند، چه حالی به من  و برخی نیز جان اندخودشان را آتش زده 

من حتی شنیده ام که به برخی از این افراد قبل از . چگونه شوکه شدمدست داد و 

 . اقدام به این اعمال، مواد مخدر داده بودند

از دست اندر کاران ایران اینترلینک که در این فضای هذیان وار به  من

درستی را  یها به من کمک کردند تا کانال ها آن. تشکر می کنم ،کمک من آمدند

. پدرم کمک بگیرم یله اول حقایق را دریافته و سپس بتوانم براهر ودنبال کنم تا د

از برخورد های مناسب  اطمینانبود که باعث حصول  یمن معتقدم که این نکته کلید

 . با وی گردید

. متناقضی به من رسید یاین یک سال گذشته، گزارشات و پیشنهادها در

شکنجه است و بزودی اعدام  تمجاهدین همیشه اصرار داشتند که پدر من هنوز تح

، من هنوز در زدبنابراین وقتی که وی در سپتامبر سال گذشته به من تلفن . خواهد شد

بعدی  یکه در ماه ها طور نولی همی. مشکوک بودم ،چه که در جریان بود مورد آن

. با او خوب رفتار می شود متوجه شدم که واقعاً  ،مان را برقرار نگه داشتیم ارتباط

مالقات  یمی توانست برا ،هر زمان و هر چند بار که می خواست یکه و بخصوص

 . پدر و مادرش به خانه برود

وین گریفیث که در بریتانیا در مورد پدر من فعالیت  یچنین از آقا هم من

چنین همراهی ما و  و از طرف من با سفارت ایران ارتباط برقرار کرد و هم هدکر

یران در لندن و صحبت هایمان با سفیر ایران در مان در سفارت ا مالقات مشترک

 . مورد وضعیت پدرم، بسیار ممنون هستم
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 یبخاطر قبول دعوت سفیر ایران برا ،وین گریفیث یچنین باید از آقا هم من

این مالقات . مالقات پدرم و چک وضعیت وی در ایران انجام گرفت نیز تشکر کنم

کمک بسیار مهمی به پدر من  مشخصاً  انجام گرفت که" سر تدی تیلور"به همراه 

و چه بلحاظ اطمینان از دادگاهی عادالنه و  یروحی به و کچه در رابطه با کم. بود

بخاطر تشویق و تقویت  ،و من بخصوص می خواهم از ایران اینترلینک. سریع

 . رفتن به ایران و دیدار با پدرم در زندان نیز تشکر کنم یروحی من برا

. امسال به همراه همسر و سه فرزندم به تهران سفر کردیمدر ماه ژوئن  من

مجاهدین . جا نگران بودیم در آغاز، من و همسرم نسبت به وضعیت خودمان در آن

وحشتناکی را تعریف کرده بودند و ما منتظر بودیم که  یما داستان ها یبرا مستمراً 

در واقعیت وضعیت . زنان است بمالیی را ببینیم که در حال سرکو ،سر هر خیابانی

 . خیلی خیلی متفاوت بود ،چه که ما منتظرش بودیم با آن

از . پدر من هر روز در خانه مادرش، جایی که ما اقامت داشتیم، پیش ما بود 

زمانی که پدرم به مجاهدین پیوست، این طوالنی ترین زمانی بود که من توانسته ام 

 یو ،عنوان یک عضو مجاهدینه ب او به من گفت که. پدرم را ببینم و با او باشم

اجازه نداشت تا با خانواده خودش مالقات و یا تماس داشته باشد، مگر زمان هایی که 

مشابه  یدستور داده می شد تا من را مجبور کند که به تظاهرات و کارها یبه و

با وحشتی درونی بخاطر می آورد که یک  یو. بروم که تعداد شرکت کننده باال برود

تر نبود، وی مادرم را راضی کرد تا من  مانی که من هنوز سیزده سالم بیشروز ز

مادر من در هتل ماند و من با پدرم به وسط . تظاهرات به بروکسل بیاورد یارا بر

پدر . دریافت کرد که همان لحظه باید برود به پاریس یولی وی دستور ،شهر رفتیم

نده بود که حتی در نقطه ای به من می گفت که در آن زمان وی بر سر دوراهی ما

ولی  ،فکرش خطور کرده بود که من را هم بدون اطالع با خودش به پاریس ببرد

 ،غریبه شهر بروکسل رها کند یخره تصمیم می گیرد تا من را تنها در خیابان هاباآل

 . عمل می کرده است از طرف سازمان،چرا که می بایست به دستور داده شده 
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ها  از این واقعه بارها از من پرسیده بود که با توجه به سالمن حتی قبل  پدر

که با من داشته است، چرا من هنوز نسبت به او عالقه نشان می  یجدایی و رفتار

یک  یولی من معتقدم که نزدیکی در بین اعضا .توضیح راحتی ندارد این واقعاً . دهم

من  یاست و برا یچیز دیگر رقوی تر از ه ،خانوادگی یخانواده و عالقه ها

همیشه در این زمینه ها راهنمایم بوده است و همین هم  ،که به اسالم دارم یاعتقاد

ایجاد  ممن و مادر یباعث شده است که بتوانم پدرم را با وجود همه مشقاتی که برا

 . ، ببخشمهنمود

برایم روشن و واضح شد این بود که پدرم  واقعاً  به ایران در سفرکه  چه آن

تحت تاثیر  یو. بود انجام نداده ،واقعی و انتخاب یام از این کارها را با آزادهیچ کد

قرار گرفته بود که سخت بر او چیره شده بودند و  یفرقه ا یکنترل فکر یروش ها

به همین خاطر است . نیز به راستی یک قربانی مجاهدین بوده است یبنابراین خود و

به روشنی حقایق نیز زمانی که خود پدرم  ت،اس هم دردآور و هم خنده آور قعاً اکه و

مجاهدین هنوز اصرار می  .قاچاق مجاهدین اعالم کرده است یرا در مورد کارها

 .بخاطر دیدار خانواده اش به سوریه رفته بوده یکنند که و

روشن و واضح است و می داند که انگشت  در این رابطه کامالً  پدرمبرای 

بصورت شخصی خجالت زده  یاگر چه و. انه بروداتهام را به سوی چه کسانی نش

است و در مقابل من خودش را مقصر می داند، ولی بارها طی مدت دیدارمان گفته 

 . اند گذاشتهکاله  ،است که مجاهدین به او دروغ گفته اند و سر خودش و دوستش

از من خواسته است که این پیغام را به آن دسته از همکارانش که می  او

که هنوز  یگفت که الهه عظیم فر، زن سابق و یبخصوص و. بشنوند، برسانمتوانند 

روشن شدن  یها گوش کند و باید برا آن ینباید فقط به حرف ها ،با مجاهدین است

من صحت و سالمتی وی را "، او گفت. را مالقات کند یبیاید به ایران و و ،قضایا

ولی می تواند بیاید و . بماند جا الزم هم نیست که این. در این جا تضمین می کنم
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را بصام و بیاید و من و جمیل . ، ببینداست خانواده اش را که بیش از دو دهه ندیده

 ".برایش مشخص شود که حال هر دو تایمان خوب است تاببیند 

ها  گفت که دوستانش در مجاهدین نباید به دروغ هایی که رهبران به آن او

معتقد به حکومتی سکوالر و غیر  یه واو گفت ک. گوش بدهند ،می گویند

مختلف سیاسی ایران را  یولی اکنون که واقعیات و جناح ها ،ایدئولوژیک است

 عادالتها است که از م بصورت دست اول دیده است، فکر می کند که رجوی سال

عملیات  یاو هیچ گونه سمپاتی و یا حمایتی برا. سیاسی ایران خارج شده است

به هیچ کسی بر  یچنین و در ایران مشاهده نکرده است و هم تروریستی مجاهدین

عنوان ه نخورده است که مجاهدین را بخاطر شرکت در جنگ ایران و عراق ب

زندانش،  وراناو گفت که همان اوایل د. بخشیده باشد حسین، مزدوران صدام

ه از هر ها گفتند ک تهران بردند و به آن یرا به خیابان هابصام او و جمیل  ،گاردها

ه بتجر پدرم گفت که این واقعاً . که می خواهند، نظرشان را راجع به مجاهدین بپرسند

ها بخاطر  از آن ،هم که مجاهدین را می شناختند یهمان معدود. بود یآموزنده ا

 . متنفر بودند ،جنگ زمانهایشان با عراق در  یهمکار

ه تمام کسانی که خوشحال هستیم ک دو ما واقعاً  همین خاطر است که هر به

پدرم را مالقات کرده اند، از جمله یک خبرنگار مستقل، خودشان دیده اند که در 

 فکر می کنم که همه ما با زندگی واقعی و جدید آن. در جریان است یایران چه چیز

خاورمیانه که  یبه همه کشورها سبتمن دیدم که زنان ایرانی ن مثالً . جا آشنا شده ایم

یک بار وقتی که . بهره مند هستند یتر بیش یفرد یاز آزادی ها ،ام من تابحال دیده

خیلی جالب بود که یک  مپدر یخرید به یک محله متوسط شهر رفته بودیم، برا یبرا

ولی او تنها زنی " ،او گفت. متعجب شد ،که من ایرانی نیستموقتی فهمید مغازه دار 

 ".است رش کردهتمام این خیابان حجاب درست و حسابی س دراست که 

تشکرش  ،پیام کلی که پدرم می خواست از طریق من به بقیه برساند ،پایان در

بخصوص ایران . از همه کسانی است که کمک کردند و بخاطرش تالش نمودند
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به آینده  پدرم .وین گریفیث یاینترلینک، بارونس اما نیکلسون، سر تدی تیلور و آقا

 بسیار امیدوار است و می ،ه مجاهدین شده اندخودش و تمامی کسانی که قربانی فرق

 ،حتی اگر الزمه یافتن این راه. آزادی شان باز خواهد شد یخره راهی براداند که باآل

 !رفتن به زندان باشد

باید از  البته و حتماً  یول. باز تشکر است از شماجا خود من هم در این  پیام

محترمانه و مهربان بود نیز  ی،نتظره اتمام ایرانیانی که رفتارشان با ما بطور غیر م

 . تشکر کنم

از شما تشکر می کنم به خاطر اطالعاتی که در اختیار  هما خدابنده خانم ■

 .ما قرار دادید

 .من هم از شما تشکر می کنم □
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گفت و گو با سعید 

 خوشحال

 

گو با سعید، به  برای گفت و ■

شهر ویسبادن رفتم و از او خواستم تا گفت 

و گویی از گذشته اش که با مجاهدین خلق 

                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 
او پس از . است 3374ال سعيد خوشحال، متولد ماه يولي س 

اين که به دنيا آمد، طي يک سال اول همراه با والدينش در چند 

در سال . شهر ايران به ويژه در تهران، زندگي مخفي را تحمل کرد

زماني که يک سال بيش تر نداشت، به همراه والدينش از طريق  3372

کوره راههاي سخت کردستان، به عراق و پادگان نظامي مجاهدين 

به همراه والدينش در عراق و نزد  3331تا سال . نتقل شدم

مجاهدين خلق به سر برد و در هنگام جنگ بزرگ متحدين عليه 

کودک ديگر خاک عراق را به مقصد آلمان ترک  711عراق، به همراه 

کرد و در ابتدا به اردن و سپس وارد شهر کلن آلمان شد و از آن 

آلماني که / واده ايرانيجا به هامبورگ رفته و نزد  يک خان

سعيد پس از دو سال . هوادار مجاهدين خلق بودند، به سر برد

آلمان، از  Jugendamtزندگي نزد هواداران مجاهدين، توسط اداره 

او پس از ده سال . دست مجاهدين رها شده و به پدرش مسترد شد

زندگي با پدرش، هم اکنون در شهر ويسبادن تنها زندگي مي کند و 

 .نبال آموزش در رشته وکالت، همزمان درس نيز مي خواندبه د

سال اخير، موفق به ديدار  32قابل ذکر است، سعيد طي       

مادرش که در عراق و نزد مجاهدين خلق به سر مي برد، نشده و 

تنها يک بار مجاهدين خلق مادرش را از طريق تلفن به عنوان 

عيد را شکار کنند و طعمه استفاده کردند تا جهت انتقامگيري، س

به عراق ببرند که خوشبختانه با هوشياري سعيد، نقشه مجاهدين 

 .خلق بر باد رفت
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روز بعدش گفت، تمرکز حواس . ابتدا سرد برخورد کرد. داشت، با هم داشته باشیم

پس از دو روز انتظار، باالخره راضی . ندارم و آخر هفته ام را نمی توانم خراب کنم

الزم به ذکر است، سعید به دلیل دور بودن از . گویی داشته باشیمشد با هم گفت و 

جمع خانواده و مالء ایرانی ها، نمی تواند به درستی فارسی حرف بزند و بعضی از 

واژه ها را به زبان آلمانی تکرار می کرد که ترجمه آن واژه ها در کنارش آمده 

بان آلمانی توضیح بدهد که هم چنین تقاضا کرد تا بخشی از سئواالت را به ز. است

بنابراین در . آن را هم قبول کردم و بعداً نوشته آلمانی اش را به فارسی ترجمه کردم

گفتار شفاهی اولین سئوالم را این گونه مطرح کردم که، سعید عزیز، با وجود این 

که تو پدر و مادر و وطن هم داری، اآلن در کشور آلمان چکار می کنی؟ به نظرت 

 ی باعث شد که تو از پدر و مادر و وطنت جدا بشوی؟چه چیز

فرقه بزرگی ایجاد شد، خیلی از ایرانی ها حرف آن ها را  Sekteیک  □

من هم پسر آن بابا و . اعتماد کردند، راه آن فرقه را رفتند Vertrauenباور و 

را ولی بعداً من شانس این . مامانی بودم که آخرش رفتند و با این فرقه کار کردند

یافتم که به جنگ نروم، همچنین شانس این را داشتم که بابام مرا پیدا کرد و آزاد 

 .اآلن می توانم راه خودم را بروم و با مجاهدین هم هیچ کاری ندارم. شدم

سئوالم این بود که چه چیز باعث شد تو از پدر و مادر و وطنت جدا  ■

 بشوی؟

. این در خواست و كنترل من نبود. ه استسرنوشت مرا به این جا کشاند □            

در ایران . اما با توجه به واقعیات زندگی، من این جا را به وطنم ترجیح می دهم

ممکن است با مشکالت زیادی سرو کار داشته باشم که زندگی را برای من راحت 

. من سعی می کنم از آن چه که به من داده شده، بهترین ها را انتخاب کنم. نمی کند

این تنها پدرم است که رابطه من و مجاهدین . مرا با گذشته ام، چیزی وصل نمی کند

من نمی توانم با کاری . او هم سعی می کند تا همه چیز را تمام کند و ببندد. شده است
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کاری که پوچ و . و فکری خودم را مشغول کنم که هر کسی از آن خاطره بدی دارد

 .باز هم پوچ است

ن نسبت به گذشته ای که داشتی، آزاد هستی؟ من با چند فکر می کنی اآل ■

تن از بابا و مامان ها که حرف زدم، اکثر پدر و مادرها، اعتقاد داشتند آن چه بر 

سر بچه های ما آمده، بیش تر، تقصیر خود آن فرقه بوده و کمی هم تقصیر ما 

ن جور فجایع که بوده، یعنی تقصیر خود اون بابا و مامان ها؛ به نظر تو تقصیر ای

تو اآلن تنها هستی و رنجی که به خاطر این تنهایی داری تحمل می کنی، فکر می 

کنی تقصیر چه کسی است؟ تقصیر بابا و مامانت است یا تقصیر همان فرقه ای که 

 از آن حرف زدیم؟

تقصیر همان نفراتی که با فرقه % 11تقصیر فرقه است، % 71فکر کنم  □

و شوی مغزی خیلی  شستGehirnwaesche این که به خاطر . کار کردند

 خطرناک است و خیلی از آدم های با هوش و با تجربه مثل 

schauspieler ،هنرپیشه Singler خواننده و Kuenstler هنرمند، خیلی از این ها

شست و شوی . رفتند و با فرقه ها کار کردند و قربانی شست و شوی مغزی شدند

یعنی آدم ها به حالتی دچار می شوند که بعداً با آن آدم . مغزی، خیلی چیز بدی است

حتماً کمی . از آن ها دور می شوند. هایی که دوست داشتند، دیگر هیچ کاری ندارند

هم تقصیر بابا و مامان ها هست که با آن فرقه کار کردند، آن ها اگر این اشتباه را 

چه های شان را می کردند و نمی کردند، اگر کمی فکر خودشان را می کردند، فکر ب

 .با آن فرقه کار نمی کردند، می توانستند فکر کنند که چه می شود

چرا این که . اگر رهبران فرقه مقصر هستند، طبعاً خود اعضاء نیز مقصر هستند

ولی اشاعه رنج و حرمان از جانب کسانی است که . یک بازی همیشه دو طرفه است

ن را آدم از نقطه نظر روحی و روانی ببیند، رهبران اگر ای. فرقه را رهبری می کنند

این فرقه خود نیز قربانی ناراحتی های روحی و روانی خویش هستند که شاید از 

هنگام طفولیت آن را به یدک می کشند و به همین خاطر سعی می کنند همه چیز را با 
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ده اند، رهبران فرقه، بیماری شان را به افراد دیگر سرایت دا. زور حل کنند

 .بنابراین، رهبران مقصر اصلی هستند

 

تقصیر بابا و مامان ها هست که با این فرقه کار % 41یعنی به نظر تو  ■

می دانی زمانی که خیلی کوچک بودی، مدتی در عراق و در پادگان مجاهدین . کردند

 زندگی کردی، به عنوان خاطره، آیا چیزی از آن محیط یادت مانده است؟

وقتی عکس هایشان را می بینم، یادم . ی چیزها یادم مانده استچرا، خیل □

چیزهای . همه اش در خاک زندگی می کردیم. دو تا سه تا دوست داشتم. می آید

آن سال های جنگ، خاطراتش هنوز . آن وقت شش سالم بود. دیگری هم یادم است

وز به یادم مانده آن صداها هن. وقتی هواپیما می آید، صدایی دارد. در سرم مانده است

تا بچه سوار دو اتوبوس شدیم و دائماً از این هتل به آن هتل  21به یاد دارم که . است

آخرش هم از عراق به اردن و سپس به کلن رفتیم و بعداً من به هامبورگ . می رفتیم

 .رفتم و خانه آن دو نفری که هوادار مجاهدین بودند، زندگی کردم

که حرف می زنی، آیا خاطره بیش تری داری  از آن جنگ و بمباران ها ■

 یا نه؟

وقتی یک بچه کوچک صدای . خاطره دارمErinnerung از جنگ هنوز  □   

اثراتی که هیچ . انفجاری بشنود، برای همیشه و تا لحظه مرگش بیادش خواهد ماند

ولی این ها را زیاد ندیدم و ندیدیم کسی در مقابل . وقت آدم از سرش پاک نمی شود

از . این ها را ندیدم و شانس این را داشتم که خودم چیزی نشدم. چشمم بمیرد

 .مجاهدین هم پنج تا شش تا تانک دیدم که همه شان خاموش بودند

" Die Bombe tickt" اآلن هم خاطراتی را می توانم به یاد بیاورم که در کتاب

ه ام دوباره احیاء هنگامی که این کتاب را خواندم، خیلی از خاطرات گذشت. خواندم

ولی من در گذشته و زمانی که در چنگال مجاهدین به سر می بردم، همیشه . شدند

این احساس را داشتم که از من سوء استفاده می شود و از من به عنوان ابزار استفاده 
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اگر کودگی در هنگام طفولیت مورد کم محبتی قرار بگیرد، می توان . می شود

از مجاهدین تا بحال هیچ کودکی محبت ندیده . اشکال دارد تشخیص داد جایی از کار

آنان کودکان را تربیت می کنند، دقیقاً مثل گاو واالغ که در اصطبل باشند و . است

 .بعداً مورد استفاده قرار بگیرند

سعید عزیز، حاال چه رنج ها و مرارت هایی از گذشته داری به دوش می  ■     

ز یادشان ببری، فکر می کنی از همان دوران کودکی کشی که تا بحال نتوانستی ا

 چیزی هست که هنوز تو را اذیت می کند و اآلن نمی توانی آن ها را فراموش کنی؟

فقط نمی دانم، یعنی نمی دانم تا به حال این هزاران نفری که برای  □

ر هم این دو نف. مجاهدین کار کردند، نمی فهمم چرا این همه نفرات پشت دو نفر رفتند

فکر نکنم عقل شان این قدر خوب باشد که بتوانند هزار تا آدم ایرانی را در کنترل 

من هیچ وقت فراموش نمی کنم چطور آدم هایی ساده ولی با . خودشان داشته باشند

من خوشبختانه هیچ . هوش، توانستند این همه آدم را به طرف خودشان بکشند

. در این رابطه کابوسی ندارم. ودم حل کردممن گذشته ام را برای خ. ناراحتی ندارم

 .من خوشبختانه جزو آن هایی هستم که با گذشته شان کم رابطه دارند

منظورم این است، خاطره ای که هنوز تو را عذاب می دهد و نمی توانی  ■

 آن ها را از یاد ببری؟

ن م. گذشته ام را ول کردم و دیگر به عقب فکر نمی کنمVergangenheit من  □

من اآلن بیست سالم . من دارم امروز زندگی می کنم. همیشه به جلو فکر می کنم

عقب . اآلن به جلو نگاه می کنم. زمانی که با مجاهدین بودم، اآلن دست کشیدم. است

ناراحت . افسردگی به دنبال داردDepresiv نگاه نمی کنم، چون عقب نگاه کردن 

حداقل . من حق شکوه و شکایت ندارم. این طوری نمی شود زندگی کرد. می شوم

هنگامی که او پی به . پدرم همه کارها را درست انجام داد. علیه پدرم شاکی نیستم

مادرم ولی . انحراف سازمان برد، فوراً سازمان را ترک کرد و به دنبال پسرش رفت

اگر او فکر می کند و عقیده دارد . در اثر شست و شوی مغزی خیلی تغییر پیدا کرد
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اگر پدرم در . ه پسرش را نمی خواهد، من نمی توانم عقیده اش را تغییر بدهمک

او در ایران مسایل و مشکالتی . مجاهدین مورد ستم قرار گرفت، تقصیری ندارد

این یک اشتباه . داشت که رویهمرفته باعث شدند که او بدون توجه وارد فرقه بشود

اه وجود دارد، سه راه هوشمندانه برای در این رابطه، آلمانی ها می گویند سه ر. بود

دوم، تقلید بکند که این . اول، آدم فکر بکند که این از همه باالتر است. تصحیح اشتباه

من . سوم، تجربه بکار ببرد که این از همه دردناک تر است. از همه راحت تر است

نین تجربه برای پدرم و همه کسانی که از این فرقه صدمه دیدند، امیدوارم دوباره چ

 . ای برایشان تکرار نشود

سئوال دیگرم، اگر بر حسب اتفاق دوباره شانس این را داشته باشی که  ■

بتوانی بابا و مامانت را به دست بیاوری و با آن ها زندگی کنی، فکر می کنی اولین 

 اعتراض، انتقاد و یا سخنی که با آن ها خواهی داشت، چه باشد؟

حاال هر کسی باشد و . ا باید مواظب خودشان باشندمی گویم که همه آدم ه □

هر چند نفر به حرف سران فرقه گوش کنند، شما باید مواظب باشید به خاطر این که 

چطور بگویم، فقط به حرفش نباید گوش کنید، باید سعی کنید به قلبش نگاه کنید و 

 .ببینید که با حرفش می خواهد چکار بکند

 مثالً یعنی چی؟ ■    

این هایی که فرقه را تاسیس . مین مریم و مسعود رجوی را می گویمه □

به بابا و مامانم فقط می توانم بگویم که مواظب باشید و به معنای حرف هایش . کردند

درست بفهمید که چه می خواهد بگوید و چکار . توجه کنید که چه می خواهد بگوید

 .دکمی پشت حرفش را نگاه کنی. می خواهد با شما بکند

اگر امروز تنها، در غربت و بی سرپرست مانده ای، می توانی تصور  ■        

کنی که اگر حاال نزد خانواده و فامیلت بودی، از حیث فردی و اجتماعی چقدر می 

 توانستی پیشرفت بکنی؟
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ولی من از دست بابا و مامانم عصبانی . بعضی وقت ها این فکر را می کنم □

من شانس این را . اآلن همه اش دست من است. نگاه نمی کنم گفتم که من عقب. نیستم

اشتباه بابا و مامانم را من . دارم که بتوانم راه خوب یا این که راه بد را انتخاب بکنم

هر کس باید راه . این یک امر شخصی و انسانی است. هم می توانم مرتکب بشوم

من اآلن . درست بکندهر کسی باید سعی بکند، زندگی خودش را . خودش را برود

وقت زیادی داشتم که ببینم . سال است که در آلمان زندگی می کنم 32نزدیک به 

یعنی این که . سال وقت داشتم که راهم را درست کنم 32. چکار می خواهم بکنم

نمی توان پیشداوری کرد که اگر در ایران می ماندم، چه اتفاقی . عقب نگاه نمی کنم

کن بود من در ایران موقعیت بدتری می داشتم و در جبهه بد مم. برای من می افتاد

اگر از نقطه نظر اقتصادی هم نگاه کنیم، در آلمان نسبت به ایران . قرار می گرفتم

البته ایران وطن من است و دوست دارم آن جا باشم که . درهای بیش تری باز است

 . ن نمی دهدولی وضعیت فعلی این اجازه را به م. قلبم از آن جا می آید

یعنی زندگی بابا و مامانت و آن چه که در گذشته تحمل کردی، در زندگی  ■

 امروزت تاثیری ندارد؟

نمی دانم اگر در ایران زندگی می کردم، اآلن چه آدمی . تاثیری ندارد □

پروفسور می شدم یا این که Professor می رفتم . ایران اآلن چکار می کردم. بودم

ولی فکر کنم آلمان بهتر است و زیادتر شانس . ماهیگیر می شدمFischer می رفتم 

آدم . این جا با این که زیادتر شانس دارم، با این حال کشور خیلی سختی است. دارم

بیگانه Fremd این جا همه . مثل ایران نیست که همه فامیل با هم باشند. هایش سردند

ها همه حسودند و با چشم های آلمانی . حسادت می کنندNeidisch همه از هم . اند

در این کشور زندگی درست کردن، سخت است چون که . بد همدیگر را نگاه می کنند

چون این مردم سردند، آدم افسرده می شود و بعضی وقت ها فکر . آدم ها همه سردند

بعضی وقت ها فکر می کنم که این ها به آدم شانس نمی . بد می کند و ناامید می شود

 .این وجود فکر می کنم که این جا از ایران بهتر باشد دهند، با
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با آن گذشته ای که تو داشتی و آن چه را که تعریف می کنی و هم اکنون  ■

در شهر ویسبادن تنها زندگی می کنی، به نظر تو شانس این را داری که راه خودت 

 را پیدا بکنی؟

دانم، سرانجام به  اآلن نمی. آخرش راهم را پیدا می کنم. بله، صد در صد □

وضعیت در Situation ولی اگر . ایران بر می گردم یا این که در آلمان باقی میمانم

مثالً اگر با . ایران تغییر کرد، باز هم باید ببینم که وضعیت تاهل من چه خواهد شد

این طوری سخت . مانم یک زن آلمانی ازدواج کردم، به نظرم در آلمان باقی می

ام را به ایران ببرم و هر چه که این جا درست کردم، مثل کار و  است که خانواده

 .فکر نکنم النهایه به ایران برگردم. تحصیل و غیره را به ایران ببرم

سئوال دیگرم این است، اآلن چه پیامی داری، برای پدر و مادرت چه  ■

ارند یا پیامی داری، برای مردم ایران و یا برای کسانی که حاال سرنوشتی چون تو د

این که برای هم سن و سال هایت که با تو از عراق به اروپا آمده و سپس از اروپا 

به عراق رفتند و آن جا گیر کردند و حاال در کمپ مجاهدین اسیر هستند، چه پیامی 

 داری؟

 پیام من این است، به قول آلمانی ها، آلمانی ها می گویند، □

  wille, Ist auch ein weg! Wo ein  جا که اراده باشد، آنجا راهی هر

هر کسی . هر چیزی که آدم از قلبش آرزو کند، به آن دست خواهد یافت. باز است

کسی که . چون که دنیا خیلی سخت و سرد شده است. باید چشم هایش را باز بکند

. چه می گویند، نمی تواند از نردبان باال برود Leiterهمیشه پایین نگاه می کند، به 

مثبت فکر می   Positivکسی که سرش را باال می کند، . ایین می ماندهمه اش پ

این . مشکالت گذشته را از یاد ببرد Problemکند، می تواند باال برود، می تواند 

هر کسی . همه اش جلو را نگاه بکند. هم خیلی مهم است که آدم فکر گذشته را نکند

یی وصل شده است و دیگر نمی که با گذشته اش قطع نشده، مثل این است که به جا
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زنجیر یا طناب  Ketteآدم باید آن . همه اش به عقب چسبیده. تواند به جلو برود

 . گذشته را پاره بکند

ولی سئوالم این بود، ابتدا پیغامت برای پدر و مادرت چیست؟ معلوماتی  ■

سال در آلمان کسب کردی و خارج از مجاهدین بودی و شانس این  05که طی این 

را داشتی که زندگی بهتری را در آلمان تجربه بکنی، برای مادرت که اآلن در 

 عراق اسیر است، چه پیغامی داری؟

برای مادرم می خواهم بگویم که هنوز نفهمیدم آیا یک زن می تواند این  □

قدر سرد باشد که بچه اش را فراموش بکند؟ حاال هر چقدر هم که یک زن را شست 

تا بحال از چند تا زن . به هر حال نباید بچه اش را از یاد ببرد و شوی مغزی بدهند،

و دختر سئوال کردم، آیا یک زن می تواند فکر بچه اش را نکند؟ می تواند بچه اش 

را فراموش بکند؟ بگذارد در این دنیا و خودش برود جای دیگر؟ همه زن ها گفتند، 

به خاطر همین هم . است نه نمی شود، زن همیشه به فکر بچه اش است و مواظبش

متاجبم، تعجب می کنم که چطور مسعود و مریم رجوی توانستند این Staunen من 

قدر شست و شوی مغزی بکنند و شست و شوی مغزی این قدر قوی باشد که زنی 

تا حاال هم فقط یک بار زنگ زده، . به فکر بچه اش نباشد و کار خودش را بکند

حتماً می تواند آدرس مرا پیدا بکند، . سی دیگر بودحاال نمی دانم خودش بود یا ک

حتماً می داند که من کجا زندگی می کنم، با این وجود تا حال زنگ نزده و نامه هم 

. سال است که من دیگر فکر مادرم را نمی کنم 31به خاطر همین هم، اآلن . نفرستاد

این بابام . زندگی کردم تا حاال هم با بابام. اصالً ناراحت هم نیستم که پیش من نیست

این ها چیزهایی . بود که آخرش آمد و من را پیدا کرد و از دست مجاهدین نجات داد

 .هستند که من هیچ وقت از یاد نمی برم و به خاطر همین، فکر مادرم را نمی کنم

همان چند سال قبل و یک باری که مادرت به تو زنگ زد، چی گفت و از  ■

 تو چی خواست؟
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. حاال نمی دانم مادرم بود یا نبود، من که صدایش را نمی شناختم آن زن، □

. سئواالتی که می کرد کمی سرد بود. ولی می دانستم که آن زن فامیلم را می شناسد

سال به پسرش زنگ می زند، می توان از صدایش  31مادری که به هر حال بعد از 

. این زن خیلی سرد بودولی . معموالً گریه می کند. تشخیص داد که ناراحت است

. به نظر من این طوری بود. مثل این که سئواالتش را از درون کتاب می خواند

پرسید که می خواهد دوباره مرا ببیند، شماره تلفن و آدرس ایمیل مرا خواست و 

گفت، بعداً برایت زنگ می زنم و ایمیل می فرستم، ولی به بابات نگو که من زنگ 

سال به من زنگ بزنی  31تم، این طوری که نمی شود، بعد از ولی من به او گف. زدم

به او گفتم، این تو نبودی که به دنبالم . و بگویی که به بابات نگو که من زنگ زدم

من به دوستانی . اعتماد نمی کنمVertrauen سال من به تو  31آمدی، اآلن بعد از 

آن جا هم . توانی به من بزنیولی تو حرفی نمی . که این جا دارم بیش تر اعتماد دارم

ثانیه فکر کردم که جواب ندهم،  11که پرسید می خواهد دوباره مرا ببیند، نزدیک به 

یعنی این طوری نیست که حتماً . بعداً گفتم که نه، فکر نکنم که بخواهم تو را ببینم

 .اگر دیدم که دیدم وگرنه، مهم نیست. بخواهم تو را ببینم

ل آخر، برای کسانی که زمانی با آن ها در عراق و در پادگان به عنوان سئوا ■     

 مجاهدین بودی و اآلن آن ها در عراق و تو در آلمان هستی، چه پیغامی داری؟

سعی کنند از آن فرقه . به آن ها می خواهم بگویم که مواظب خودشان باشند □     

. ن بمانند، آینده ای ندارنداگر در داخل مجاهدی. به فکر آینده شان باشند. بیرون بیایند

اگر بتوانند بیرون بیایند، می توانند خانواده . زندگی شان بیهوده از بین می رود

به هر حال هر کسی برای خودش یک . تشکیل بدهند، کار بکنند و ایجاد کار بکنند

Traum فکر نکنم رویا و آرزوی کسی باشد که نزد مجاهدین . رویا دارد 

Erfolgاز اخبار . در خبرها شنیدند که مجاهدین چه کارها کردند. ه باشدموفقیت داشت

برای آن هایی که در . چشم هایشان را باید باز بکنند. باید بدانند که این ها بد هستند

با چشم باز دنبال . سعی نکن چشمهایت را ببندیفرقه مانده اند می خواهم بگویم، 
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ت که راه درست را از نادرست این زمانه، خیلی مشکل اس. احساس و قلبت برو

 . آدم با چشمان باز بهتر می تواند ببیند. تشخصی بدهی

شما هم که از مجاهدین می نویسید، سعی کنید اراده و جسارت داشته باشید،       

قبل از هر چیز باید برای همه این . حتی اگر تمام دنیا بگویند که کارتان اشتباه است

در صورتی به جلو می رود که به جلو نگاه بکند و  مشخص باشد که آدم در زندگی

اگر برایمان موقعیت بدی پیش آمد، باید دید کسانی شرایط بدتر از ما را . نه به عقب

از پدرم برای همه چیزی که برایم . بخاطر همین همیشه باید مثبت فکر کرد. دارند

من به اعضای . من از او برای هر دقیقه تشکر می کنم. انجام داد، تشکر می کنم

فرقه فقط می توانم بگویم که شما یک بار در مورد آینده تان شفاف فکر بکنید، این 

که چطور می توانید با خروج تان از فرقه، باروری داشته باشید و عضوی مثبت در 

 .  جامعه باشید

حرف دیگری نداری؟ از خودت، از مجاهدین، از هر که می خواهد باشد،  ■      

 حرفی نداری، پیغامی نداری؟ از ایران

ولی نمی دانم که ایرانی . مغرور هستمStolz از این که ایرانی هستم خیلی  □      

آدم هایی که خیلی با هوش هستند، . ها چطور این وضعیت را تحمل می کنند

Inteligent مغزهای بزرگی داشتند، عقالی بزرگی بودند، پروفسور و دکتر . هستند

نمی . شتیم، حاال آن ها که رفتند، نمی شود آن ها که ماندند دیوانه باشندو این ها را دا

نمی کنند که  Aufstaendigخودشان را . فهمم چرا با این وضعیت زندگی می کنند

انقالب نو بر پا بکنند و سرانجام همه ایرانی ها Revolution یک . با هم کار بکنند

 .ن زندگی بکننداز آلمان و کشورهای دیگر بروند و در ایرا

 .با تشکر از این که در این گفت و گو شرکت کردید ■      

 .        خواهش می کنم □      
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جایی که قلم را یارای نوشتن 

 نیست

 

از . سالیان درازی است كه می نویسم

بیش از دوازده . زمانی كه تفنگ به قلم بدل شد

نوشتن برای من سهل طی همه این سال ها، . سال

 . و سخت بود

 . سهل بود، چرا این كه نوشتن، هنر و زندگی و پیكارم بود

سخت بود، چرا این كه نوشتن، سخت ترین و كشنده ترین پیكارم، با دشمنان 

 .انسان و انسانیت بود

نوشتن سهل بود، چرا این كه می توانستم بنویسم و حسرت ببرم به حال آن 

 .انی كنده شدند و یا آن اشكی كه از چشمی سرازیر استپولك و پری كه از ج

نوشتن سخت بود، چرا این كه می دیدم، دشنه ای حلقومی را می فشارد و اگر 

دست روی دست بگذارم و ننویسم، عنقریب دیگر چیزی از من و قلمم باقی نمی ماند 

بود و نه  خواهد" نوشتن"و اگر روزی دوباره بتوانم بنویسم، نوشتن، فقط به خاطر 

 .به خاطر تكفیر آن دشنه ای كه بر حلقومی نشسته است

صادقانه اعتراف كنم؛ طی دوازده سال اخیر، هر آن چه نوشتم، كه آن بار  

نوشتن برای من بسا سنگین تر از سنگینی زمینی بود كه بر دوشم تحمل می كردم، 

 و باز هم؛" شقایق های زخمی"همه نوشته هایم، مساویست با 
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انه تر اعتراف كنم؛ همه كتاب حاضر كه طی سه ماه اخیر نوشتم و زان صادق

سبب بار  رنج و محنتی كه تحمل كرده ام، دقیقاَ، مساویست با دو گفت و گوی آخر  

در این باره حاضر بودم، . كتاب، آن جا كه شقایق ها خود از زخم شان می گویند

ولیت و انجام دو گفت و گوی آخر دهها مقاله و چندین كتاب دیگر بنویسم، ولیكن مسئ

را نپذیرم و زخم های مزمن  شقایق ها را نبینم و زخمنامه شان را نشنوم، اگر كه 

 ! نبود" داس و شقایق"داستان زندگی و پیكار  ما، داستان رفاقت و یا عداوت  

 "پایان"
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