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 زندان ابوغريب
 
 

ام را بـا سـازمان        سياسـي /اي   حرفـه   من فرهاد جواهري يار، فعاليـت     
هاي مقاومت    در هسته  نخست. در ايران آغاز كردم   ١٣٦١در سال   مجاهدين خلق   
 اي  خطـوط انحرافـي  خفقـان هاي  در آن سال  .  به فعاليت پرداختم   ه،سازماندهي شد 

هـاي مقاومـت در      يعني هسته  رهبري سازمان به نيروهاي داخل كشور        سويكه از   
اي شـد كـه بسـياري از آن           شـد، باعـث هـزاران دسـتگيري           داخل كشور داده مي   

 اعتراف كرد كه تمـامي       شخصا بعدها مسعود رجوي  . دستگير شدگان اعدام شدند   
براي تنها  نه در جهت سرنگوني و مبارزه با رژيم جمهوري اسالمي كه             را آن اعمال 
تنها چيـزي كـه   ها ـ و بعدها نيز ـ    ر واقع در آن سالد.  انجام داده استحفظ نيرو

 جان فرزندان مردم ايـران      ، نداشت يبراي او و شركايش در رهبري سازمان اهميت       
 رفتـار دانسـت، بلكـه بـه ايـن          نه تنها اين استدالل را منطقي مي       رجوي. بوده است 

 نيز داده، چنـين عملكـردي را شـاهكار خـودش قلمـداد            نفرت انگيز جنبه تقدس     
منبع و زندانيان مجاهدين هاي اعدام شدگان    دها خانو  كه معتقد بود رجوي  ! كرد  مي

 امـا در داخـل   .دهسـتنن مجاهدين براي سازمان بالقوه پايان ناپذير نيرو و امكانات   
 مسلحانه، تمامي نيروها و امكانات سـازمان        ي   از كمرشكن شدن مبارزه     پس ايران

 از ديگـري ضـربه      پس يكي    دوران هم  اينهاي مقاومت     هسته ؛به زير ضرب رفت   
دسـتگير، شـكنجه و   يـا  از بين رفتند و ها   يا در درگيريها  نفرات اين تيم  خورده و   

. ترين اين نيروها به چندين سال زندان محكـوم شـدند            خوش شانس . اعدام شدند 
هـاي    سـال را در زنـدان  ٤  و مـدت     شـدم   دستگير ١٣٦٣ در آبانماه سال     نيزمن  

به صـورت غيرقـانوني    نيز  پس از آزادي. گوهردشت به سر بردم   اوين، قزلحصار و  
از آنجا نيز به عـراق رفتـه و سـيزده    . پاكستان رفتمكشور   به   ه،از كشور خارج شد   

ـ ائمـا البتـه د در اين سيزده سال . سال تمام را در اين كشور سپري كردم   ه دليـل   ب
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 نيروهـاي سـاكن     اي كه از سوي رهبري سازمان، برعليه        فشارهاي حقوقي و انساني   
اتفاقي كـه در   پس از . شد، با رهبري اين جريان در كشاكش بودم   عراق اعمال مي  

روي داد ـ در ايـن تـاريخ قرارگـاه اشـرف تنهـا        در قرارگاه اشـرف  ١٣٧٣سال 
در . از اين جريان اعالم كناره گيري كـردم  قرارگاه سازمان در كشور عراق بود ـ  

ن سازمان توسط مسـئولين سـازمان و بـا كمـك     ها صدها تن از اعضاي اي   اين سال 
چندين تن از ايشان نيـز زيـر شـكنجه          . نيروهاي عراقي بازداشت و شكنجه شدند     

به اين دليل شدت گرفته     ،  سازمانيهاي درون    ه حساب صفيتدور  اين  . جان باختند 
هـاي گونـاگون جنـگ مسـلحانه بـه            استراتژي سازمان در رابطه بـا شـيوه        بود كه 

بايـد   مسعود رجوي و شركايش در رهبري سازمان مـي        . رسيده بود بست كامل     بن
امـا آنهـا بـه جـاي        . بودنـد   خطي مـي  هاي   شكستها و اين      بست  اين بن گوي  پاسخ

ـ       ي    شيوهمشكل خطي،   اين  برخورد صحيح  و منطقي با        ه، تصـفيه را در پـيش گرفت
طبق روال ي نيروهاي ناراضي را آغاز كردند؛ با اين بهانه كه ـ   نجهشكدستگيري و 

هميشگي سازمان ـ عناصر رژيم جمهوري اسالمي در صـفوف سـازمان مجاهـدين     
افرادي كه بـا ايـن اتهـام بـه زنـدان و زيـر شـكنجه بـرده            . اند  رخنه و نفوذ كرده   

هـاي    شان بـا دسـتگاه      شدند، مجبور به اعترافي سراپا دروغين مبني بر همكاري          مي
 ٢٠ كه بسـياري از اينـان بـيش از         جالب اين . شدند  اطالعاتي جمهوري اسالمي مي   

اي و تمـام وقـت داشـتند و عمـر             سال بود كه در سازمان مجاهدين فعاليت حرفه       
با . عضويت آنها در اين سازمان بيش از عمر وزارت اطالعات جمهوري اسالمي بود            

اش را حل كرده، بار       اين همه مسعود رجوي توانست با اين ترفند مشكل اين دوره          
هاي درون سازماني در ايـن   جريان اين تصفيه  .  پيشينش تكيه بزند   ديگر بر جايگاه  

دوران وضعيتي بكلي محرمانه داشت و كسي از اعضاي سازمان اين شهامت را در              
من از طريق يكي از دوستانم . ديد كه در اين رابطه با كسي سخني بگويد      خود نمي 

پس از اين آگاهي،  . كه در اين ماجرا شكنجه شده بود، از اين جريان آگاهي يافتم           
بـه دليـل    . گيري از سازمان مجاهدين شدم      طرح اين داستان خواستار كناره    بدون  
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گيـري در ايـن دوران، مسـعود رجـوي شخصـا طـي                هـاي كنـاره     موج درخواسـت  
اي كه براي تمامي نيروهاي مستقر در عراق خوانده شد، گفـت كـه افـراد                  اطالعيه

 ـ  به او فرصت دهند تا  ١٣٧٤بعد ـ سال  گيري تا شهريور ماه سال  خواهان كناره
در عـين حـال     . ي الزم را براي افراد خواهان جدايي از سازمان فراهم كند            او زمينه 

مسعود رجوي اين افراد را تهديد كرد كه تنها محـل در نظـر گرفتـه شـده بـراي                  
در اين دوران بـه دليـل       . نيروهاي خواهان جدايي از سازمان، اردوگاه رمادي است       

 و در چشم انداز نبودن امكان پيـروزي بـر   طهاي بيش از اندازه در درون رواب   فشار
ررژيم اسالمي، بسياري از نيروها ـ با ايـن كـه رسـما هـم اعـالم نكـرده بودنـد ـ          

اين اطالعيه در واقع ايـن افـراد را نيـز بـه             . خواهان جدايي از اين تشكيالت بودند     
ـ     . كرد  جدايي تشويق مي   ن دام را بـراي شناسـايي ديگـر         در واقع مسعود رجوي اي

من كه تا آن زمـان براسـاس آئـين نامـه و             . نيروهاي خواهان جدايي گسترده بود    
ـ كه هم اكنون نيز موجود استـ  سازمان  ي مرام نامه  كـار كـرده   ايـن جريـان   با  

 ؛ تحمل كـردم   ١٣٧٤ سال   ماهشهريورتاريخ  تا  اي را نيز      بودم، اين نقض آئين نامه    
البتـه  . هاي سازماني آغاز شـد   كشيدن ريخ تهديدها و خط و نشان   پس از اين تا   اما  

هاشان را مبني بـر جـدايي از سـازمان پـس گرفتنـد؛ امـا مـن                    ها درخواست   خيلي
 شده بودند كـه      سران سازمان مجاهدين متوجه   . خواستم به هر بهايي جدا شوم       مي

 به همين دليـل     ام؛  شده در درون سازمان آگاه      ها   و شكنجه  ها  من از ماجراي زندان   
خواستند به هر بهايي مرا از اين تصميم منصرف كنند، اما تالششان ناموفق ماند            مي

ام   بعد در صـدد نـابودي     . ام از اين دستگاه مصر بودم       گيري  و من همچنان بر كناره    
شبي كه قرار بـود تمـامي نفـرات موجـود در قرارگـاه      به اين ترتيب كه     . برآمدند

هاي بنجلي را كه به اسم مريم رجـوي          كه در آنجا ساعت   اشرف را به محلي ببرند      
 محمود مهدويه بـا      كسي به نام   دن تقسيم كنند، به من گفت     ايشانبين  ،  آورده بودند 

من كـه از    . اين فرد بماني  ها منتظر     تو بايد در يكي از ساختمان      .تو كار مهمي دارد   
در ،  داشـتم در درون سازمان مجاهـدين خبـر  نفرات  سربه نيست كردن   هاي  شيوه



  از اوين تا ابوغريب

 ٨

ها كه در اطـراف قرارگـاه اشـرف          ن شب با عبور از سيم خاردار و مواضع عراقي         اي
ـ مستقر بودند ـ  تا از فرار    بغـداد  ي  خود را به جـاده افراد معترض جلوگيري كنند 

هاي بغداد هم رفتم اما جاده را نيروهاي سازمان امنيت عراق با             تا نزديكي . رساندم
بنابراين مجبـور   . اهدين به كنترل خود در آورده بودند      كمك عناصر رده باالي مج    

. رسـانم ب تكريـت    ي  ه   تا خود را به جـاد      عبور كنم هاي اطراف شهر     ابد از مر  شدم
؛ بـا    آن عضو سازمان امنيت عراق بود      ي   سوار شدم كه راننده    اتومبيليمتاسفانه در   

بـه   بـود؛ امـا   اين كه اين فرد در زماني كه من سوار اتومبيلش شدم در ماموريت ن             
 كه از طرف سازمان امنيت عراق به تمـامي نيروهـا و          اي   آماده باش سراسري   دليل
ر دانست كه سازمان امنيـت عـراق د     مي ين فرد هاي بازرسي داده شده بود، ا      پست

 هاي سازمان مجاهـدين گريختـه   قرارگاهيكي از  كه از   است  يك ايراني جستجوي  
پس از اين شناسـايي،     . شناسايي كند نست مرا   توااين فرد به آساني     بنابراين  . است

هـا    او به سرعت مرا به محل توقف نيروهاي امنيتي عراق كه مسئول كنتـرل جـاده               
ها هم پس از دستگيري و زدن دست بند و چشم بند به من،                اين عراقي . بودند، برد 

ن به شهر بعقوبه منتقلم كرده، در سلول تاريك انداختند؛ به طوري كه قادر به ديد              
 .جايي نبودم

خواهم از كشور عراق      در بازجويي توسط افسران عراقي گفتم كه مي       
خارج شوم؛ بعد هم اضافه كردم كه در صورتي كه چنـين امكـاني وجـود نـدارد،                  
لطف كنند و مرا به صليب سرخ يا كمپ پناهندگان تحويل دهنـد، يـا دسـت كـم           

ي تلفنــي نيــز در  مارهدر ايــن زمينــه شــ. ام اطــالع دهنــد وضــعيتم را بــه خــانواده
ي مقامـات     افسران عراقي گفتند كه اين كارها فقط بـا اجـازه          . اختيارشان گذاشتم 

اي بودم كه     بعد اضافه كردند در صورتي كه من ايراني       . باالي عراقي قابل اجراست   
توانستند اين كار را  از مرز عبور كرده، خواهان رفتن به كمپ پناهندگان بودند، مي          

 مرا كت بسته به قرارگاه شانآنها طبق دستور مقامات باالتر    بعد  . هندبرايم انجام د  
 تحويل شكنجه گراني مانند نادر رفيعـي نـژاد، فرهـاد الفـت و               ه،اشرف بازگرداند 
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 ساعت  ٢٠ سال و گاه تا روزي       ٥ روي من به مدت       شكنجه. محمود مهدويه دادند  
 سال ٥اين  در . ادي بودم سال هم در سلول انفر٥در تمام اين . انجاميد به طول مي

در اتـاق مالقـات، بجـز مـن و رجـوي،            .  بار با خود مسعود رجوي ديدار داشـتم        ٣
زيـادي  هـاي    قـول رجوي   . جمشيدي نيز حضور داشتند    ي   مهدويه و محبوبه   محمود

 اين در مقابل. عد با من قراردادي بست و پاي قرارداد را هم امضاء كردباو . داد مي
امـا  . نامـه را نوشـتم  . ام بنويسم اي براي خانواده خواست تا نامهقول و قرارها از من  

گرانش داد، تا روزي كـه        رجوي به محض دريافت نامه، مجددا مرا تحويل شكنجه        
ها تحويـل گرفتـه بودنـد، دوبـاره      مرا بار ديگر، كت بسته همان گونه كه از عراقي 

ذاب، مـرا تحويـل     ها هم پس از يك سال زجـر و عـ            عراقي. ها دادند   تحويل عراقي 
آنچه من در اين همه سال     . مامورين وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران دادند      

 خلق، سازمان مجاهدين و با آگاهي از عملكرد اين سه جريان فهميدم، اين بود كه      
كـردن  حزب بعث حاكم بر عراق و جمهوري اسالمي در به زندان كشيدن و نابود               

 .فع مشتركي دارندمنا مستقِل سازماني،  نيروهاي
 ٦ سالي كه در كشور عراق به كـار و رزم مشـغول بـودم،           ١٣از  من  

هاي سـازمان امنيـت      هاي اشرف، پارسيان و زندان     هاي قرارگاه  در زندان سالش را   
زنـدان ابوغريـب خـود موضـوع      داستان   .عراق و زندان مخوف ابوغريب بسر بردم      

ام، هنـوز   م كوششـي كـه كـرده   با تمـا . بيش از چند جلد كتاب و صدها فيلم است  
عمق فاجعه آنقـدر زيـاد     . ام زندگي در زندان ابوغريب را به تصوير بكشم          نتوانسته

هايي از اين     اند بكوشند تا گوشه     است كه اميدوارم ديگراني كه در اين زندان بوده        
زندان مخوف صدام حسين را تشريح كنند؛ داستان اين زندانيان در دوران دولـت              

قاي رجوي و بانو ـ در حالي كـه ايـن دو تـن بـه قـدرت نيـز دسـت         ي آ در سايه
توان گفت در تاريخ معاصـر نظيـر آن    اند ـ آنقدر غم انگيز است كه تنها مي  نيافته

ها به خوبي مي توان حدس زد كه ايـن سـازمان،              با اين نمونه  . شود  كمتر يافت مي  
بينـد، چـه    ن مـي در حالي كه هنوز به قدرت نرسيده چنين تـداركي بـراي مبـارزا            
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بـه  ! تداركي براي ملت ايران در صـورتي كـه بـه قـدرت برسـد، خواهـد ديـد؟                  
هرصورت سازماني كه در صدد بود خلق و كشوري را به گروگان بگيـرد، توسـط                

هرچنـد كـه    . ي ايشان برداشته شد     ي كريه جنايتكارانه    زندانيانشان، پرده از چهره   
انند و جزغالـه كننـد، امـا خـود          مسعود رجوي و سازمانش كوشـيدند مـا را بسـوز          

 .ي تاريخ و عملكردهاي ضد انساني خودشان شدند سوختند و جزغاله
 

 مجاهدين وزندان ابو غريب
 

 درب سـلول ا نفـرادي مـن دريكـي از            ١٣٧٩سـال   ماه   دي   ٢٥در  
عراق باز شـد    كشور  هاي انفرادي قرارگاه اشرف سازمان مجاهدين خلق در          زندان

 وسـايل   كهگفتـ يكي از شكنجه گران زندان  ـ ريمان  و حسن عزتي معروف به ن
 سال ٥من تا آن زمان بيش از . م، چون قرار است جابجا شوم را جمع كن   ام  شخصي

پارسـيان جابجـا     هـاي اشـرف و      قرارگاه هاي   زندان گوناگونهاي   بود كه در سلول   
ن با اين سابقه تصور كردم كه اين هم يك جابجايي ديگر بـه روال همـا               . شدم مي

پس از رفتن نريمان شروع به جمع آوري وسـايلم كـردم     . هاي قبلي است    جابجايي
هـاي   بـرخالف زنـدان  . كه شامل يك حوله، يك مسواك و يـك خميردنـدان بـود    

جمهوري اسالمي، در زندانهاي مجاهدين پتو و ديگر وسايل را جزو وسايل شخصي   
چاي هم برايم آوردنـد     آنها مقداري پنير و يك ليوان       . كردند  زنداني محسوب نمي  
ي   صـبحانه «ميلـي مشـغول صـرف         بـا بـي   . اي خـورده باشـم      تا باصطالح صـبحانه   

هـايم را از پشـت    بودم كه سه زندانبان بـاالي سـرم آمدنـد، دسـت        » ام  اختصاصي
توانسـتم بـه آسـاني        ، به طوري كه نمـي     بند بزرگي به دور سرم بستند      چشمبستند،  

بعـد  . ير بغل مرا تا اتاق بـازجويي بردنـد         ز گرفتن متر با    ٣٠٠حدود  . نفس بكشم 
ي  اي كه در گوشـه  بندم را باز كردند و دستور دادند روي صندلي        بند و چشم    دست

توانستم  من هم همين كار را كردم؛ چون كار ديگري نمي       . اتاق قرار داشت، بنشينم   
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 رسم زنـدانبانان  . كردم  خواستند بايد اطاعت مي     هر كار ديگري هم مي    . انجام دهم 
اي به حال خود رها       حتا لحظه است كه زنداني را     هاي سازمان مجاهدين اين       زندان
اين رفتار، فشار عصـبي  . دهند براي نوشيدن يك ليوان آب هم دستور مي. كنند  نمي
هـا   تواند در برابر اين فرمان عموما زنداني نمي  . كند  اي بر زنداني وارد مي      العاده  فوق

. اي كه گفته بودنـد نشسـتم        مان، من روي صندلي   پس از دريافت فر   . مقاومت كند 
در اين ميان در اتاق بازجويي باز شد و رئيس زندان محمد صادق دربندي با يـك          

هنـوز كـار تعـويض    . او هم فرمان داد لباسم را عـوض كـنم         . دست لباس وارد شد   
هـايم    لباسم تمام نشده بود كه  سه زندانبان باالي سرم حاضر شدند، دوباره دست             

بند از پشت بستند، همان چشم بند را نيز روي تمام سرم كشيدند و بـه                  با دست را  
بعد در يك اتومبيل تويوتا كه داراي دو كابين         . سرعت به بيرون از اتاق هلم دادند      

توانسـت    در قسمت عقب اين اتومبيل، انسـان بـه زحمـت مـي            . بود، سوارم كردند  
 دسـتهايم در حالـت     .وار كردنـد  بنشيند، با اين همه مرا به زور در اين قسـمت سـ            

 زندانبانان با فشاري    ، با اين همه   توانستم درست بنشينم   نمي. خيلي بدي قرار داشت   
 تا كسيپنهان شوم زير صندلي ه خواستند ك  از من مي،آوردند بدنم مي كه بر سر و

هاي مخفي    خواستند ديگران ببينند كه دارند يك زنداني را از زندان           نمي. مرا نبيند 
بجز نفرات رده باالي سازمان     . كنند  شان در قرارگاه اشرف خارج مي       استتار شده و  

هـاي   هـا در قرارگـاه   گران و زندانبانان سازمان، كسي از وجود اين زندان و شكنجه 
ها و    گاه  سازمان مجاهدين در كشور عراق، زندانها، شكنجه      . سازمان  اطالع نداشت   

 اين همه اين سازمان عمومـا در تبليغـاتش          نام و نشان بسياري دارد، با       گورهاي بي 
هـا تهمتـي بـيش نيسـت كـه از سـوي وزارت                كند كه وجود اين زنـدان       عنوان مي 

اند كه اين     مدعي. شود  اطالعات جمهوري اسالمي عليه سازمان مجاهدين عنوان مي       
آبرو كنـد و بـه        خواهد سازمان را بي     جمهوري اسالمي است كه با اين اتهامات مي       

گويند كه دِر سازمان بـروي        حتا مي ! اش خدشه وارد آورد     اني و داخلي  ي جه   وجهه
همگان باز است و اين سازمان كه قصـدش رهـايي ملـت ايـران اسـت، زنـدان و                    
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. دارنـد   گويند كسي را به زور در سازمان مجاهدين نگاه نمـي            اي ندارد، مي    زنداني
ه حاال ديگـر همگـان      البت. هر كس در اين روابط مانده است، داوطلبانه مانده است         

دانند كه ادعاي داوطلبانه بودن حضور مجاهدين در عراق، تا چه ميـزان پـوچ و      مي
 . است معني بي

بـه زيـر صـندلي    مـرا  با ضربات پـي در پـي     زندانبانان  درهرصورت  
 پتـويي رويـم     .كردننـد   ولي آنها توجهي نمي    ؛شكست  دستهايم داشت مي   .ندچپاند

 شـان   نشسته بودند كه وظيفـه     قسمت عقب در كنارم       دو نفر هم در    ،انداخته بودند 
بـه  ،   اتومبيـل  به محـض بسـته شـدن درِ       . ها بود   نگه داشتن من در زير آن صندلي      

به بعد مرا پس از چند دور چرخاندن دروغين، .  زندان گذشتند ي  سرعت از دروازه  
ن  در اتوبـا   مهمانسـرا . ، بردنـد  شـد   نام مهمانسرا يـاد مـي      امحلي كه سابقا از آن ب     

قـرار   اصلي قرارگـاه اشـرف       دِراز   دو كيلو متر     ي  ورودي قرارگاه اشرف به فاصله    
، مرا نزديك بـه يكسـاعت در همـان          با اينكه ماشين را پارك كرده بودند      . داشت

توانستم حدس بزنم     نمي.  روي صندلي بنشينم   دفقط اجازه دادن  حالت نگاه داشتند؛    
گـو بـا ديگـر     و غريـب و در گفـت   اين مطلـب را بعـدها در زنـدان ابو         . كجا هستم 

هـايم بـه دليـل وضـع           دست در حالي كه از درد    . زندانيان مجاهدين تكميل كردم   
افرادي هم   . هايي را شنيدم    ناليدم، صداي رفت و آمد اتومبيل       بندها مي   فجيع دست 

كه يكـي از  ين تا ا هنوز از چيزي سر در نياورده بودم،        . كردند  با هم گفت و گو مي     
بـا بـاز شـدن      . م را بـاز كـرد     بنـد  به نام مجيد عالميان دستبند و چشـم        انزندانبان
همگي مال مجاهدين بودنـد، ولـي      .  اتومبيل را در اين محوطه شناختم      ٤هايم    چشم

در حال ماسـاژ  . ها نفرات سازمان امنيت عراق نشسته بودند         تا از اين اتومبيل    ٣در  
توجه نكردم  . اتومبيل بمانم دادن چشم هايم بودم كه مجيد عالميان دستور داد در           

و گوهاي سازمان  اي كه عموما در گفت      مترجم زبان عربي  . و از اتومبيل خارج شدم    
كنـد ـ نـام او را فرامـوش      هاي عربـي زبـان شـركت مـي     با خبرنگاران خبرگزاري

ام ـ همراه با فردي به نام صفر از نفرات روابط همراه بـا يـك افسـر امنيتـي       كرده
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گفـت و متـرجم       چيزهـايي مـي    عربـي     زبـان  افسر عراقي بـه    .عراق نزديك شدند  
كشور عراق تصميم گرفته اسـت  : گفت مي. كرد هاي او را براي من ترجمه مي   گفته

بعـد هـم بـه    . قرارگاه را از مجاهدين تحويل بگيرد، بنابراين شما بايد با ما بياييـد  
ن محوطـه دو  اي از آ    در گوشـه  . نگاهي به دور و برم كـردم      . زور با من دست داد      

سربازجو و شكنجه گر بدنام مجاهدين را شناسايي كردم؛ فرهاد الفت معروف بـه              
. ها كـردم    نگاه تحقيرآميزي به آن   . منوچهر و جالل منتظمي معروف به كاك جعفر       

اين دو نفر بالفاصله به آن دو تن نگاه كردند تـا   . صفر و مترجم اين نگاه را ديدند      
هـا وقتـي كنجكـاوي افسـر          آن. ها ببينند   ا روي آن  عكس العمل نگاه تحقيرآميز مر    

افسـر عراقـي از مـن خواسـت سـوار           . عراقي را ديدند، سرشان را پايين انداختنـد       
در . ي مسلح در دو سمت من قرار گرفتنـد          بالفاصله دو سرباز وظيفه   . اتومبيل شوم 

سـربازهاي مسـلح لبـاس     . جلِو اتومبيل هم راننده و يك افسر عراقي سـوار شـدند           
ايـن  . ظامي پوشيده بودند، اما راننده و مسئول اكيپ لباس شخصي بر تن داشـتند             ن

هـا هـم بـه      آن. داد كه اين افراد، جمعي سازمان امنيت عراق هسـتند           امر نشان مي  
وقتـي ديـدم اتـومبيلي      . سرعت به سمت دِر ورودي قرارگاه اشرف حركت كردند        

همراهش كـاك جعفـر از مـا      اش را بر عهده داشت و نفر          كه فرهاد الفت رانندگي   
ها خود را     آن. ها در اين معامله شدم      ي علت حضور اين     سبقت گرفتند، تازه متوجه   

در را هم باز گذاشتند تا اتومبيل       . به سرعت به دِر ورودي قرارگاه اشرف رساندند       
خواسـتند كسـي از اعضـاي         نمـي . ما بتواند با سـرعت و بـدون توقـف عبـور كنـد             

 به ايشان گفته بودند كـه   ١٣٧٤چرا كه از همان سال      . بيندمجاهدين مرا تصادفا ب   
 در  چنگ ماموران ١٣٧٩ام و من حاال در سال  ام رفته من به دنبال زندگي شخصي

ي نامعلومي منتقـل      بدنام و مخوف سازمان امنيت عراق بودم و داشتند مرا به نقطه           
ـ  ٢٠٠ي    اتومبيل ما در بيرون از قـرار و بـه فاصـله           . كردند  مي ري از دِر ورودي     مت

هـايم   سربازان بنـا بـر دسـتور افسرشـان از پشـت بـه دسـت           . قرارگاه توقف كرد  
هاي مسعود رجـوي بـه    بند زدند؛ البته نه آنقدر وحشيانه كه زندانبانان زندان   دست
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پس از  . بندها به سمت بغداد حركت كرديم       با همين دست  !! زدند  بند مي   من دست 
ي انفرادي سازمان مجاهـدين خلـق موفـق شـدم       ها   سال زنداني بودن در زندان     ٥

پس از عبور از ورودي شهر بغـداد و         . بجز شكنجه گرانم، افراد ديگري را هم ببينم       
الجيش، بار ديگـر بـه فرمـان افسـر حاضـر در اتومبيـل بـه                   خروج از اتوبان قنات   

 ي نگهباني اتومبيل ما پس از دقايقي از دري كه به وسيله  . بند زدند   هايم چشم   چشم
صداي نگهبان را شنيدم كه مـداركي بـراي عبـور طلـب     . شد، رد شد    محافظت مي 

بند به زيرزمين سازمان امنيت عراق    مرا با همان وضع با دست بند و چشم        . كرد  مي
بندم    كه كت و شلوار پوشيده بود، چشم         ساله ٤٥در آنجا مردي نزديك به      . بردند

توانست كمي فارسي     او مي . از كردند هايم را ب    بعد هم دستور داد دست    . را باز كرد  
ي سـازمان امنيـت       او ابوسيف نماينده  . پس از چند لحظه او را شناختم      . حرف بزند 

او . در واقع او نفر رابط سازمان با سازمان امنيت عراق بود. عراق نزد مجاهدين بود  
ايم بعد دستور داد بـر . هايم را درآورم  مرا به اتاقي برد و از من خواست تمام لباس         

هيچ حرفي با او نزدم، فقـط از او پرسـيدم چـرا مـرا زنـداني                 . لباس زندان آوردند  
تـا چنـد   . يعني بعدا در اين مورد صحبت خـواهيم كـرد   . بعدا: كنيد؟ پاسخ داد    مي

هاي انفرادي قرارگاه اشرف بـودم، و حـاال داشـتم وارد              ساعت پيش من در زندان    
ي سوم بـرد و       نگهبان مرا تا طبقه   . دمش  هاي انفرادي سازمان امنيت عراق مي       سلول

در .  منتقل كرد  ١ي    اين زندانبان مرا به سلول شماره     .  داد  در آنجا تحويل زندانبان   
. شـنيدم  هـا مـي   كردند، من صداي گريه و التماس را از ديگـر سـلول            را كه باز مي   

هـا ايـن      كردم فضاي سـلول     ابدا تصور نمي  . آمد  گاهي هم صداي قرآن خواندن مي     
در آغاز فكر كردم در ورودي سلول هستم، چون سلول خيلي تاريـك             . ازه باشد اند

هنگـامي كـه در     . هفت نفر ديگر را هم پـس از ورودي ديـدم          /بود، ولي بعد شش   
سلول پشت سرم بسته شد، تازه فهميدم كه در يك سلول كثيف و تنگ هستم كه                

ـ                 بايـد بـا    . وديمگنجايش يك نفر را دارد، ولي ما هفت نفر در آن زنـداني شـده ب
مانديم، تا تكليفمـان معلـوم    آورديم و زنده مي عذاب و زجر در اين مكان دوام مي     
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ي سـرهنگي، يـك كارمنـد         هـايم يـك ارتشـي بـا درجـه           در بين هم سلولي   . شود
ي   ي عراق، يك قاچاقچي اسلحه و يك نانوا را كـه سـهميه              ي وزارتخارجه   عاليرتبه

پـس از  . كار ديگران بر من معلـوم نشـد  . ودندآردش را در باز آزاد فروخته بود، ب      
خواسـتند   ها مـي  آن! ها چه بگويم؟ دانستم در برابر پرسش هاي آن  احوالپرسي نمي 

ام، مـن هـم نمـي دانسـتم چـه       بدانند كه هستم، در كجا و به اتهامي دستگير شده        
به علت ريش بلندي كه فقط در قسمت چانه داشتم و   . پاسخي بايد به ايشان بدهم    

 سال بود آن را كوتاه نكرده بودم، گفتم به دنبال اشياء عتيقه بـودم، مـدتي در                  سه
 .بغداد تحت نظر بودم و حاال خدمت شما هستم

هاي سازمان مجاهدين، براي نشان دادن مقاومتم و اين كه            در زندان 
العمـل   ايـن كـار عكـس     . شوم، ريشم را بلند كرده بـودم        هاشان نمي   تسليم شكنجه 
كرد؛ از كتك زدن تا كندن ريشهايم با دسـت و         زندانبانانم ايجاد مي  ناهنجاري در   

بـا ايـن كـار      . تا حمام بردن و موهاي ريشم را همراه بـا موهـاي زائـد بـدنم زدن                
پيش از ريش گذاشتنم بارها از اين زنـدانبانان         . ام را خرد كنند     خواستند روحيه   مي

در اختيـارم بگذارنـد كـه       اي براي نظافت موهاي زائـد بـدنم           خواسته بودم وسيله  
رفت كه براي ريش تراشيدن تيغي در         گاه يادشان نمي    اما هيچ . جواب نداده بودند  

. گرفتنـد  البته تيغ را پس از تراشيدن ريـش باالفاصـله پـس مـي             . اختيارم بگذارند 
. ميخواســتند بــا ايــن كارهاشــان مــرا از پــاي درآورده، مجبــور بــه تســليم كننــد

هاشان سر تسـليم فـروآورم؛ بـا ايـن همـه  توانسـتم          استخواستند در برابر خو     مي
البته بعدها از ايـن عمـل شنيعشـان دسـت برداشـتند و              . تسليم اين ترفندها نشوم   

 .گذاشتند ريشم را بلند كنم
ها ريششان را     ها مي بايد شنبه     در زندان سازمان امنيت عراق زنداني     

پـيش از آغـاز     . شـد   ام مـي  اين كار توسط يكي از زندانبانان انجـ       . اصالح ميكردند 
ترتيب كار اين   . عمليات ريش زني، به زندانيان دستور ميدادند خود را آماده كنند          

گونه بود كه زندانيان كه فرمان آماده باش را دريافت ميكردند، بايد بـه صـورت                
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كرد، بعد بـه نوبـت از سـلول خـارج ميشـدند تـا                 زدند تا كف مي     خود صابون مي  
ي پـر از آب را بـراي          نوبت هر كس كه بود بايد كاسـه       . زندزندانبان ريششان را ب   

هـر زنـداني   . زندانبان نگاه ميداشت تا زندانبان تيغش را در اين كاسه تميـز كنـد           
زنـدانبان در جلـو دِر   . گرفـت   ي آب را از زنداني قبلي تحويل مي         بايد همين كاسه  

زنـدانيان  . يختر  هاي اصالح شده به زمين مي       ريش. زد  سلول ريش زندانيان را مي    
وظيفه داشتند پس از پايان كار جلو سلول خودشان را تميز كرده، سريعا به داخـل          

بدبختي اين بود كه زندانبان، زندانيان چندين سلول را با يك تيغ            . سلول بازگردند 
زنداني بايد تمام حواس خود را جمع ميكرد تا صورتش در جهـت             . كرد    اصالح مي 

يرد؛ در غير اينصورت زنداني با فحشها و سيليهاي زندانبان          دلخواه زندانبان قرار بگ   
من ريشم را تا آخر اين هفته داشتم، زيـرا چنـد روز بـه تعطـيالت                 . شد  مواجه مي 
تنها نوري كه داشتيم نور     . ما در اين سلول از نور آفتاب بي بهره بوديم         . خورده بود 

وا هم از طريـق يـك       ه. مهتابي گرد و كم نوري بود كه در داخل سلول روشن بود           
نگهبانـان هنگـامي كـه دِر    . كانال وارد سلول ميشد و از كانال ديگري خارج ميشد 

ها را    علت اين سالم كردن   . كردند  سلول را باز ميكردند، به تمام زندانيان سالم مي        
براي تمام نفرات تنها  . وضع غذا واقعا افتضاح بود    . ام  من تا همين امروز هم نفهميده     

نظافـت بـا    . شـد   هاي ديگري هم مي     از اين كاسه استفاده   . د داشت يك كاسه وجو  
. كـرديم  ها چاي را هم در همين كاسه دريافت مـي  صبح. شد همين كاسه انجام مي   
قاشق و چنگـالي    . گرفتيم  ي غذامان را هم در همين كاسه مي         ظهرها و شبها سهميه   

 عـدد   ٥ نفـر    براي هر سـه   . خورديم  بايد همگي با دست غذا مي     . هم وجود نداشت  
ي   مواد پاك كننده به انـدازه     . ي هر زنداني بود     دادند كه سهميه    نان ساندويجي مي  

در داخل سلول سوراخ راه آبي وجود داشت كه ما از آن به عنوان      . دادند  كافي نمي 
توالت شكسته بود و ما از همـان سـوراخ بـراي حمـام و               . كرديم  توالت استفاده مي  

مـن  .  چيزي به نام حوله يا لباس زير وجود نداشـت          .گرفتيم  ساير كارها كمك مي   
پـس از يـك     .  روز زنداني بودنم در اين سلول، ابدا هيچ نوري نديـدم           ٣٥در طول   
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گلـو درد شـديدي     . گلـويم چـرك كـرد     . هاي وحشتناكي زد    هفته تمام بدنم تاول   
ي   از دريچـه  . ي يك دكتر را كردم      ي نخست تقاضاي معاينه     در همان هفته  . داشتم
 انفرادي دستهايم را نشان دادم تا نگهبان ببيند در چه حـال و روزي هسـتم،                 سلول

شايد از اين طريق شرايط زيستن بهتري را در اختيارم بگذارند، اما زندانبان نشان              
اي است و روال عـادي زنـدانيان         داد كه اين نوع بيماريها برايش امر پيش پا افتاده         

ه با نوعي باروت زرد تركيـب شـده بـود،           زندانبان رفت و مقداري وازلين ك     . است
البتـه  . هايم بمالم تا خـوب شـوم     ها و جوش    برايم آورد و گفت آن را به محل زخم        

ها از بين رفت، ولي آن باصطالح پماد پوست را           كم كم جوش  . ي ديگري نبود    چاره
در ايـن سـلول مـا هـر روز غـروب            . پوستم ميسوخت . از بين ميبرد و زخم ميكرد     

در آغاز حاضـر نبـودم بـه        . گيري از الي درز لباسهايمان را داشتيم        پشي ش   برنامه
اين كار تن بدهم، اما همان نانوايي كه در روز اول مرا دم دِر سلول تحويل گرفتـه          

تا اينكه . من سرباز زدم. بود، در روز سوم به من گفت كه در اين كار شركت كنم       
دست به كار شـدند و      آنها به سرعت    . يك شپش بزرگ روي شكمم كشف كردم      
هـايم را گرفتنـد و يـادم دادنـد            لباس. يك لباس و شلوار اضافه برايم جور كردند       

در ابتدا بايد خوب ميگشـتم تـا   . ها در الي درز پيراهنم مبارزه كنم  چگونه با شپش  
پس از كشف عمليات شپش يابي، شـپش را  . شپشي را الي درز پيراهنم كشف كنم  

ها الزم    البته تركاندن شپش  . دادم تا ميتركيد    در فشار مي  بين دو ناخن انگشتانم آنق    
گـاهي آنقـدر    . ها وجود نداشت    بود، چون بسيار ريز بودند و امكان جابجايي شپش        

درز پيراهنم را به ديوار ميكشيدم تا شپشهاي ريزي هم كه ديده نميشدند، از بـين                
ن ساعتي كـه در  از روزي كه اولين شپش را روي شكمم پيدا كردم تا آخري . بروند

هـا اساسـا      عـرب . اين سلول بودم، بدون وقفه به عمليات شپش كشي مشغول بودم          
هـا نظافـت را رعايـت        ابدا فكـر نميكـردم چـون عـرب        . نظافت را رعايت نميكنند   

نميكنند، داشتن شپش برايشان طبيعي باشد؛ اما شـرايط سـخت و طاقـت فرسـاي                
ول درخواسـت يـك نـاخنگير    در سـل . زندان براي همگان يك حكم صادر ميكـرد  



  از اوين تا ابوغريب

 ١٨

در اين مـورد هـم      . هايم را بگيرم، اما تا روز آخر پاسخشان منفي بود           دادم تا ناخن  
ي كار به اين ترتييب بود كه  شيوه. هاي الزم را به من دادند   زندانيان ديگر آموزش  

ي  كـردم و آن را در لبـه   هايم بايد به عنوان ابزار كار اسـتفاده مـي   از يكي از ناخن  
آوردم تا نـاخن مـورد    مقداري فشار مي. دادم شد، قرار مي ي كه بايد كوتاه مي  ناخن

ايـن  . دادم تا ناخن جدا شـود       سپس شكاف را ادامه مي    . نظر مقداري شكافته شود   
كار البته پر زحمت و خطرناك بود؛ زيرا ممكن بود نـاخن تـا روي گوشـت كنـده            

دوبـار ايـن گونـه      /با يكي خواست كه     مهارت مي . شود و تا چند روزي درد بگيرد      
به هر حال اين هم راه حلي بود براي خالص شدن از            . آمد  ناخنگيري به دست نمي   

براي حمام گرفتن از همان ظرف . شد هايي كه زير آنها كلي ميكرب جمع مي ناخن
رفت ـ استفاده    نفر به كار مي٨غذا يا يك پارچ كوچك پالستيكي ـ كه گاه براي  

كرديم و با آن ظرف بر روي سر و           ط سلول پتويي آويزان مي    معموال وس . كرديم  مي
توانستيم يك دست با صـابوني كـه همگـاني            دست باال مي  . ريختيم  بدنمان آب مي  

البته در مدتي كه من آنجا بودم، نوبـت ايـن گونـه حمـام               . بود، سرمان را بشوييم   
كوتـاه  موهاي زنـدانيان را هـم هـر دو مـاه تـا سـه مـاه                  . كردن هم به من نرسيد    

 .كردند مي
در مدتي كه در زندان انفرادي سازمان امنيت عـراق زنـداني بـودم،      

بار اول نگهبان مرا به بيـرون از سـلول صـدا            . دوبار براي بازجويي فراخوانده شدم    
پيش از اين كه چشمهايم را ببندد، متوجه شـدم كـه يـك             . هايم را بست    زد، چشم 

داشتند بـه   . به من دست بند زده بودند     . برند  ايراني ديگر را هم براي بازجويي مي      
او را . ي او را ببيـنم  زدند كه موفـق شـدم چهـره         آن ايراني ديگر هم دست بند مي      

منتظـر فرصـتي    . اسمش يادم نبود  . شناختم، چون بارها او را در قرارگاه ديده بودم        
شدم تا با او سر صحبت را باز كنم كه اين فرصت در انتقـال بـه سـالن بـازجويي                     

ابتدا اين هموطن را براي بـازجويي       .  آمد و ما را تحويل گرفت      سيفابو.  نيامد پيش
مرا پشت در اتاق    . من از دور صدايشان را شنيدم ولي چيزي دستگيرم نشد         . بردند
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او را به سـلولش بازگرداندنـد و سـپس    . بازجويي روي زمين نشاندند تا نوبتم شود  
اي  كه ادعا ميكرد مترجمي و نماينده      مرا به داخل اتاقي برد       سيفابو. نوبت من شد  

. اجازه ندادند چشم بندم را بـاز كـنم        . ي عراق آنجا حضور دارند      از وزارت خارجه  
ي بـازجويي     كامال روشن بود كه فردي از طرف سازمان مجاهدين هـم در جلسـه             

هنگامي كه تعريف كردم كه پنج سال و     . كند  حضور دارد و بازجويي را هدايت مي      
الزم : نفرادي هستم، و االن هم بايد در انفـرادي باشـم، بـازجو گفـت    نيم است در ا  

 سال پـيش بـه مقامـات عـراق مراجعـه كـرده و           ٥گفتم كه   . نيست توضيح بدهي  
خواهم از عراق خارج شوم، ولي آنهـا دوبـاره مـرا تحويـل قرارگـاه                  ام كه مي    گفته

هـا قـرار    جهتـرين شـكن   آنها هم به مدت يكسال مرا تحت هولناك    . اند  اشرف داده 
اند، به اين اميـد كـه مـن هـم ماننـد سـايرين                 داده و بعد هم به انفرادي فرستاده      

خودكشي كنم، تا سازمان اسم مرا هم مانند ديگران به عنوان شهيد در نشـرياتش               
مورد استفاده قرار دهد و در ضمن از دست يك معتـرض راحـت شـود، امـا تنهـا                    

بـازجو يـك موضـوع را واضـح و          . نمپاسخي كه دريافت كردم اين بود كه بس ك        
روش بيان كرد و آن اين كه مهدي ابريشم چي به آنها گفته است مـن جاسـوس                  

حتا گفت كه مهدي ابريشم چي از مقامات عراقي خواسته          . جمهوري اسالمي هستم  
من آمادگي خود را براي شركت در       . است هرچه زودتر مرا محاكمه و اعدام كنند       

ولـي آنهـا   . بريشم چي و خود مسعود رجوي اعالم كردم    دادگاهي با حضور مهدي ا    
در نهايت ميخواستند بدانند آيا حاضرم بـار ديگـر بـه قرارگـاه و               . سكوت كردند 

گفتم قصد دارم به كشور كانـادا و  . پاسخم منفي بود  ! ميان مجاهدين بازگردم يانه   
كسـي را بـه     اما آنها ميگفتند چنين چيزي امكان نـدارد و مـا            . ام بروم   نزد خانواده 

توانم از طريق صليب سـرخ و سـازمان ملـل             گفتم مي . فرستيم  خارج از كشور نمي   
در حـالي كـه هنـوز داشـتم حـرف           . اقدام كنم كه ديگر اجازه ندادند ادامه بدهم       

زدم، از اتاق بازجويي بيرونم كرده، تحويل نگهبـانم دادنـد تـا مـرا بـه سـلولم                     مي
. ام مانـدم    تم و منتظر نوبت بعدي بـازجويي      بدون نتيجه به سلول بازگش    . بازگرداند
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نگاري خواسته شدم، با ديـدن        برداري و انگشت    ي بعدي كه براي عكس      در مرحله 
هـاي عـراق      دانستم كـه زنـدان      تا آن تاريخ نمي   . دو ايراني ديگر تعجبم بيشتر شد     

اين آگاهي خيلي دير . محل سر به نيست كردن مخالفان آقاي مسعود رجوي است    
واقعيت اين است كه ما در تشكيالت سـازمان مجاهـدين پذيرفتـه             . مدبه دست آ  

هاي رژيم جمهوري اسالمي است كه برعليه سـازمان           ها تهمت   بوديم كه اين حرف   
تا روزي كه خودمـان قربـاني ايـن دسـتگاه           . مجاهدين و رهبري آن عنوان ميشود     

 سيسـتم  كرديم كه سـازمان مجاهـدين در عـراق بخشـي از     نشده بوديم، باور نمي 
. واقعا چقدر دير به اين واقعيـت پـي بـرديم    . هاي امنيتي كشور عراق است      سازمان

زماني هم كه به اين واقعيت پي برديم، چقدر آن را فجيع يـافتيم؛ چـرا كـه خـود                    
كـرديم   هـا تـالش مـي    يكي از صدها قرباني اين سيستم جنايتكاري بوديم كه سال  

همين مـن و امثـال مـن        . ثيت كسب كنيم  براي اين دستگاه نفرت انگيز، آبرو و حي       
هامـان را نيـز بـه همـدردي بـا ايـن دسـتگاه مجبـور          بوديم كه دوستان و خانواده  

به هر حال در اين دوران ما نيز خود عناصـر بـي اراده و بـي اختيـاري                   . كرديم  مي
توانستند هر باليـي بـر سـر مـا            بوديم كه شكنجه گران دستگاه مسعود رجوي مي       

 .بياورند
هرو بند زندان مخابرات كشور عـراق دوربينـي روي يـك سـه          در را 

كردند و از     هاشان خارج مي    پايه قرار داده بودند و زندانيان را يك به يك از سلول           
 ٥ يـا    ٤براي اين كه عكاس زياد معطـل نشـود، معمـوال            . گرفتند  ايشان عكس مي  

وارد قسـمت  هنگامي كه مـن  . آوردند ها بيرون مي زنداني را پشت سر هم از سلول    
 نفر ديگر از    ٣انتهايي راهرو براي همين عمليات عكاسي شدم، با تعجب ديدم كه            

تا آن روز نميدانستم   . اعضاي قديمي سازمان هم با من در همين بند زنداني هستند          
محمـد  . كه در اين زندان، اين همه اعضاي جدا شـده از سـازمان زنـداني هسـتند            

ي غنيمتي از افرادي بودند كه در اين زندان حسين سبحاني، ايرج عطاريان و مصطف     
 سـال از عمرشـان را در   ٢٠هر كـدام از ايشـان بـيش از    . با ايشان برخورد داشتم  
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ايرج عطاريان تعدادي از انگشـتان دسـتش را         . سازمان يك نفس كار كرده بودند     
مصطفي غنيمتي كسي بود كه از زمان       . در عملياتي در كردستان از دست داده بود       

ا روز تحويل دادنش به ابوغريب، حتا يك روز هم با سازمان مجاهدين خلـق      شاه ت 
محمـد  . او نيز در چند عمليات سازمان زخمي شـده بـود          . ارتباطش قطع نشده بود   

هـا در     حسين سبحاني از مسئولين حفاظت مسعود رجوي بود و من هم خـود سـال              
ا در آن تاريخ بنـا  با اين همه همگي م. هاي گوناگون سازمان كار كرده بودم     بخش

 تن ٤البته ما . بر خواست آقاي رجوي در زندان سازمان امنيت عراق گرفتار بوديم       
نقطه نظرات متفاوتي داشتيم، اما همگيمان در يك موضـوع خـاص  نظـر يكسـاني                 

به همين دليل در ايـن  . بودن آقاي رجوي بود» مقدس«ي  داشتيم و آنهم رد نظريه   
ي مخصوص زندانيان را بـر گردنمـان          نايتكاران شماره تاريخ مجبور بوديم مانند ج    

البته . آويخته، عكس بگيريم، تا خيال آقاي رجوي را از خودمان راحت كرده باشيم 
كرد كه روزي ما و امثال ما بتوانيم از چنگال مرگ             مسعود رجوي هرگز تصور نمي    

 .زد يع مياي دست به اين اعمال شن به همين دليل هم بدون هيچ نگراني. بگريزيم
هـاي خـود بازگردانـده        به هر حال ما پس از عكس گرفتن به سلول         

هاي مرگ تدريجي و مبارزه ميان مرگ و زندگي؛ مبارزه با حشـرات           شديم؛ سلول 
رفتنـد و جسـتجو در الي درز          اي كـه از سـر و و كولمـان بـاال و پـايين مـي                  موذي

. مـان را بريـده بودنـد   هاي خونخواري كه امان پيراهنهامان براي يافتن ساس و كك 
 و هـر لحظـه بايـد بـراي بـازجويي و شـكنجه               …مبارزه با گرسنگي و كمبود نور     

 !!كرديم آمادگي خود را حفظ مي
ي ديگر منتظر شدم تا اين كه يك        پس از عمليات عكاسي چند هفته     

ي دوم زنـدان سـازمان امنيـت كشـور          روز نگهبان صدايم كرد و بعد هم به طبقـه         
 نفر از جدا شدگان سازمان مجاهـدين را      ٢در آنجا مجددا    . م كرد ا  عراق راهنمايي 

ديدم و توانستم با محمد حسين سبحاني كه زودتر از بقيه به اتاق بـازجويي رفتـه                 
از سبحاني پرسيدم چه كسي در اتاق است، سـواالت در           . بود، صحبتي داشته باشم   
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همـان  هـا     خبـري نيسـت، پرسـش     :  او در پاسـخ گفـت      …اي هسـتندو    چه رابطـه  
هايـت    پس از سوال و جواب هم از تو ميخواهند پاي حرف          . پرسشهاي قديمي است  

. پس از اين گفت وگوي كوتاه مـرا نيـز بـه اتـاق بـازجويي بردنـد                 . را امضاء كني  
ي اول بــازجويي خــود را متــرجم وزارت  درآنجــا فــردي را ديــدم كــه در جلســه

مـن البتـه    .  و سالم كرد   او هم مرا شناخت   . ي كشور عراق معرفي كرده بود       خارجه
در همين اتاق بازجويي و در بازجويي ديگري هـم          . اي با او و بازجو نداشتم       دشمني

ام را براي بازجوها تعريـف كـردم، آنهـا بـا مـن                زماني كه وضعيت خود و زندگي     
شان پس از شنيدن وضعيت من به مسعود رجـوي    حتا برخي . همدردي كرده بودند  

 .فحش داده بودند
ي ورودم بـه      رت در اين بازجويي از من خواستند كه شيوه        به هر صو  

سپس . من هم به صورتي كوتاه توضيح دادم      . كشور عراق را برايشان توضيح بدهم     
ام بـا    اي از زندگي خودم را در كشور عراق و همكاري           از من خواستند كه تاريخچه    

مجاهدين اما داستان جدا شدنم از سازمان       . سازمان مجاهدين خلق را شرح بدهم     
كردند كه سازمان امنيت عراق ابدا ميـل نـدارد            اشاره مي . را بسيار دقيق پرسيدند   

: گر سـازمان امنيـت عـراق     به قول بازجو و شكنجه    . كسي از آقاي رجوي جدا شود     
اي بـود كـه در هنگـام مالقـات مهـدي              البته ايـن نكتـه    » !ما و مجاهدين نداريم   «

بـه قـول   . ق بارهـا بـر زبـان آورده بـود    چي با افسران سازمان امنيـت عـرا        ابريشم
خـون نيروهـاي امنيتـي عـراق در كنـار خـون مجاهـدين در همـين                  «: ابريشمچي

خيابانهاي بغداد بر زمين ريخته شده است و پيوندهاي مجاهدين و سيسـتم عـراق             
 هم بـر   با اين همه من در اين بازجويي   » .در باالترين نقطه به هم گره خورده است       

م از اين دستگاه يعني سازمان مجاهدين و شخص مسعود رجوي           جدايي ابدي خود  
آنها هم در پايان از مـن خواسـتند برايشـان روشـن كـنم كـه چـرا                   . تاكيد كردم 

! روم، پس در نظر دارم به كجا بـروم؟          و اگر به ايران نمي    . نميخواهم به ايران بروم   
ند عـادي   در پاسخشان گفتم كه حاضرم حتا در كشور شما و به عنوان يك شـهرو              
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در پايـان   . بمانم و كار كنم، اما نزد مجاهدين و رژيم جمهوري اسالمي باز نگـردم             
هايي را كه به زبان عربي توسط مترجم نوشته  هم از من خواستند كه زير يادداشت     

من هم بدون هيچ مقاومتي متن را امضاء كرده و بـه سـلولم              . شده بود، امضاء كنم   
ي چند بار پرسيدم كه چـه زمـاني از ايـن سـلول              در اين بازجوي  . بازگردانده شدم 

بعـد هـم تحويـل      » !به زودي «: كه آنها در پاسخ گفتند    . انفرادي خارج خواهم شد   
و من دوباره   . زندانبانم دادند، تا دوباره مرا به همان سلول خفه و تاريكم برگرداند           

 .مبارزه براي زنده ماندن را از سر گرفتم
انده بودند، به رنگ خون بود و مـا در          هايي كه ما را در آن چپ        سلول

فقط داد و بيداد نگهبانان ما را متوجـه         . ها گذر شبانه روز را نميفهميديم       اين سلول 
هـا   روزهاي آخر اقامت در اين سلول ديگر شـپش . هاي روز ميكرد    برخي از ساعت  

از اين همه شپش به ستوه آمده بودم و خـواب درسـتي             . از سر و كولم باال ميرفتند     
 نفـري در ايـن سـلول انفـرادي        ٨در اين سلول ديگر جا هم نبود و ما          . م نداشتم ه

ي سـلول بـه مـن         باالخره روز موعود فرا رسيد و زندانبان از دريچه        . زنداني بوديم 
منهم همراه با وسـايلي كـه روز اول ورود   . گفت وسايلم را جمع كرده، بيرون بروم      

.  پتو و لباس تنم از سـلول خـارج شـدم   به زندان تحويلم داده بودند، يعني دو عدد    
. خواهند مرا تحويل كمپ پناهندگان مسـتقر در رمـادي بدهنـد     كردم مي   خيال مي 

 سال زندان انفرادي ٦پس از . دانستم چه بايد بكنم آنقدر هيجان زده بودم كه نمي   
به هر ترتيب . ها و تمدن بشري پاي بگذارم      خيال ميكردم قرار است به ميان انسان      

 تـن از    ٣در آنجـا    .  سازمان امنيت كشور عـراق رسـاندم       نيرا به زيرزم  خودم  بود  
من هم به آنهـا  . ها را رو به ديوار نشانده بودند     آن. اعضاي قديمي سازمان را ديدم    

پس از مدتي انتظار مسئول انبار زندان آمد و ما را به داخل انبار بـرد و از                  . پيوستم
هاي خودمـان را تحويلمـان    او هم لباس  . ريمهاي زندان را درآو     ما خواست تا لباس   

. مـان بـوديم كـه بـين خودمـان صـحبت شـد             يها  ما مشـغول تعـويض لبـاس      . داد
خوش باورانه خيال ميكرديم پس از      . دانستيم به كجا قرار است فرستاده شويم        نمي
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 سال رنج و عذاب و شكنجه دسـت كـم خـواهيم توانسـت اردوگـاه رمـادي را                    ٦
گفت، ولي به  هي كه مسعود رجوي به آن اردوگاه مرگ مي        كنيم؛ اردوگا » زيارت«

علت شرايط خفقان و سركوب در داخل مجاهدين براي ما تبديل به بهشتي شـده               
ها را به شوق رسيدن به اين بهشت،          ما جدا شدگان از سازمان مجاهدين سال      . بود

يـت  هاي مسـعود رجـوي و سـازمان امن          گاه  ها و شكنجه    هاي انفرادي و زندان     سلول
و سـازمان   ] مخـابرات [اما سازمان امنيت عراق     . كشور عراق را تحمل كرده بوديم     

مـا بايـد ايـن بـار نقـش          . هاي ديگري براي ما كشيده بودند       مجاهدين خلق نقشه  
اي را براي كشور عراق بازي ميكرديم تا آنها بتوانند امتيازات پرسودي              كارت ويژه 

براي سازمان مجاهدين ما حكم پول      . دخواهند از جمهوري اسالمي بگيرن      را كه مي  
اش  سازمان از اين طريق ميتوانسـت وفـاداري  ! و اعتبار را نزد صدام حسين داشتيم    

اش را    رجوي حاضر شده بـود حتـا افـراد سـازماني          . را به صدام حسين نشان دهد     
كنم روزي را كه مهـدي   هرگز فراموش نمي. فداي هدفهاي شوم صدام حسين كند    

ور افسران دستگاه امنيتـي صـدام حسـين گفـت ديگـر ارتـش               ابريشمچي در حض  
چرا كه خون مقتولين عراقي و رزمندگان مجاهد        . آزاديبخش و ارتش عراق نداريم    

ديگـر  : گفت  مي. در يك راه و يك هدف و در كنار هم بر زمين ريخته شده است              
ين با ا . ها بي ربط است كه فكر كنيد مجاهدين از شما جدا هستند             اين گونه حرف  

گفتند كه سازمان در نظر دارد با اين حرفهـا عراقيهـا را            همه همان روزها به ما مي     
ولي زماني كه در زيرزمين سازمان امنيت كشـور       . خر كند و از ايشان امتياز بگيرد      

نـه از روي    . عراق داشتم لباسهايم را ميپوشيدم، به آن همه حماقت خودم خنديدم          
 كه بر اثر فريب آدم فروشان و تجار مـرگ و       شوخي و مزاح، بلكه به دليل فشاري      

 .ي سازمان مجاهدين نصيبم شده بود شكنجه
در . هامان را پوشيده، از انبار خارج شـديم          تن لباس  ٤به هر حال ما     

مـا هـم    . اين وقت نگهبان از ما خواست به حياط كوچكي در باالي زيرزمين برويم            
 شبيه به آمبوالنس بود، منتظرمـان       در آنجا اتومبيل سفيد رنگي كه از بيرون       . رفتيم
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گاه رمادي بوديم كه ناگهان غنيمتي گفت از يكـي از           وما همچنان در فكر ارد    . بود
ايـن حـرف   . نگهبانان شنيده است قرار است ما را به زندان مخوف ابوغريب ببرند          

همگي سعي كرديم   . با اين همه هنوز باور نداشتيم     . مانند پتكي بر سر ما فرود آمد      
. بعد هم با نزديك شدن دو نگهبان حرفمان را قطع كرديم. حتمال را رد كنيم اين ا 

 جلو ببريم تا ما را دو به دو بـه يـك ديگـر               هامان را   نگهبانان از ما خواستند دست    
زدنـد، از نگهبـان       بنـد مـي     زماني كه داشتند به دستهاي من دست      . بند بزنند   دست

ي از پاسخش نفهميدم كه قرار اسـت  ول! نه: پرسيدم ما را به رمادي ميبريد؟ گفت 
هنگـامي كـه اتومبيـل حامـل مـا          . ما را به زندان مخوف ابوغريب تحويـل بدهنـد         

من، ايرج و محمد حسين باور داشتيم كه . حركت كرد، شروع كرديم به تبادل نظر
مصطفي نظر ما را قبول نداشت كه متاسفانه حـدس او           . قرار است به رمادي برويم    

هـاي    سـال در زنـدان    ٧ تا   ٣علت اين بود كه هر يك از ما         . درست از آب درآمد   
انفرادي سازمان مجاهدين خلق اسير بوديم و نميدانسـتيم در ايـن فاصـله اوضـاع                

ترسـيد    مـي . مصطفي ميدانست، ولي ميترسيد چيزي بگويد     . كلي عوض شده است   
او ميدانست يكي از بهترين مشـغوليات      . هايش به گوش مسعود رجوي برسد       حرف

جوي، خواندن گزارشات و اخباري در رابطه با جدا شدگان از سازمان مجاهدين             ر
گران و پاسداران خمينـي را        ي شكنجه   رجوي سوگند خورده بود كه اگرهمه     . است

درست مثل خميني كه گفتـه بـود        . ببخشد، مجاهدين جدا شده را نخواهد بخشيد      
كه ظاهرا اتومبيلي بـراي     در اتومبيلي   . اگر از صدام بگذرد، از فهد نخواهد گذشت       

بيشـتر هـم در     . حمل بار بود، ما همچنان سرگرم بحثها و حدسهاي خودمان بوديم          
هاي آخري كـه در   رابطه با سازمان و برخوردهاي مسئولين سازمان در روزها و ماه  

ي   من از برخوردهاي مهوش سـپهري و فهيمـه        . كرديم  چنگشان بوديم، صحبت مي   
گفتم در اولين فرصتي كه بتوانم جوابشان را خـواهم             مي .گفتم  ارواني در زندان مي   

زندان او را . در بين راه هم حالش به هم خورد. تر بود ي ما ساكت ايرج از همه. داد
در تمام مدت زنداني بودن در سلولهاي سازمان امنيت عـراق      . از پاي درآورده بود   
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 و ايـن در حـالي بـود    .ي دود كردن يك نخ سيگار هم نداده بودند      به او حتا اجازه   
. كرد  اي بود و روزي دست كم يك پاكت سيگار دود مي            كه او يك سيگاري حرفه    

ثمرش براي گريختن از  محمد حسين كه بر اثر سالها زندان انفرادي و تالشهاي بي         
. گران سازمان مجاهدين، بسيار ضربه خورده بـود، وارد بحـث شـد              دست شكنجه 

گفـت ديگـر      مـي .  را برايمـان روشـن كنـد       اي  خواهـد نكتـه     گفت مي   سبحاني مي 
. نميخواهد دنبال كار سياسي برود و خيال دارد به زندگي خودش و دخترش برسد             

دانستيم كه حرفهاي او به گوش     ي ما مي    همه. مصطفي همچنان به دنبال مبارزه بود     
معتقد بوديم كـه در جمـع مـا يكـي حتمـا جاسـوس               . مسعود رجوي خواهد رسيد   

 هم از شاهكارهاي سازمان مجاهدين بـود كـه هميشـه در بـين        اين. سازمان است 
با اين كارها هيچكس در مناسبات سازمان       . نيروهايش جاسوس و نفِر شنود داشت     

در بـين مـا     .  و باصطالح همرزمش اعتماد داشته باشد       نميتوانست حتا به نفر كناري    
ربيـل خبـر    مصطفي تنها كسي بود كه از داستان باندهاي قاچاق انسـان در شـهر ا              

. او ميخواست هرچه زودتر خود را به اربيل برساند و از آنجا به اروپا بـرود               . داشت
به همين دليل   . ي جداشدگان اروپاست    مسعود رجوي هم ميدانست كه مقصد همه      

در واقع رجـوي بـه      . ميكوشيد با تمام قوا مانع رفتن نيروهاي معترض به اروپا شود          
كرد تا مانع رفتن جدا شدگان         هم فروگزار نمي   هر دري ميزد و از هيچ كار كثيفي       

 .به كشورهاي غربي بشود
ايـم دارد مـا را بـه          كرديم اتـومبيلي كـه در آن نشسـته          ما خيال مي  

خيال ميكـرديم خـواهيم توانسـت       . برد  ي رمادي مي    اردوگاه التاش واقع در منطقه    
و و حدس هنوز در حال گفت و گ.  ببينيم  سال آسمان را در  شب٥پس از گذشت  

سـاختماني كـه چنـد    . و گمان بوديم كه اتومبيل حامل ما مقابل ساختماني ايسـتاد  
ابتـدا از اتومبيـل     . نگهبان با لباس سبز نيروهاي عراقي در آنجـا منتظرمـان بودنـد            

در حالي كـه نگهبانـان زنـدان        . بندهامان را باز كردند     مان كردند، بعد دست     پياده
كردنـد، افسـر نهگبـان بنـد          بندهامان را باز مي    سازمان امنيت عراق داشتند دست    
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جـا   ايـن : زندانيان خارجي زندان ابوغريب معروف به ابو زينب جلـو آمـد و گفـت          
  ميخواست ابوغريب را با زندان سازمان امنيت عـراق مقايسـه          . كشور فرانسه است  

 .بعدها فهميديم كه ابو زينب سالها در ايران اسير بوده است. كرده باشد
 من هنوز به نور آفتاب عادت نكرده بود، با اين همه ديدن             هاي  چشم

از مـا  . آور بـود  آفتاب پس از آن چهل روز زندان انفرادي، هيجـان انگيـز و نشـاط        
چون ايرج حالش بد بود، از اين كار        . خواستند وسايل اتومبيل زندان را خالي كنيم      

كارمان . ي كرديم من و محمد حسين و مصطفي تمام بار اتومبيل را خال          . معاف شد 
. كه تمام شد، به خطمان كردند و در جلو دفتر زندان خبردار ايستاده نگاه داشتند              

هامـان را يكـي    مسئول امنيتي زندان كه لباس شخصي پوشيده بود، جلو آمد و اسم      
. او با نگاه اول به ليست اسامي زندانيان جديد پرسـيد فرهـاد كيسـت       . يكي خواند 

مصـطفي گفـت    . او شروع كرد با نگهباني صحبت كـردن       . من دستم را بلند كردم    
زنند و فقط به علـت مشـابهت اسـم تـو بـا آن          ي يك فرهاد حرف مي      آنها در باره  

ايـن  . دار عراقـي آمـد   پس از اين حادثـه يـك درجـه        . اند  زنداني، تو را صدا كرده    
هايش را هم به سـمت پـايين    اي داشت و  سر سبيل هاي كلفت غيرطبيعي    فردسبيل

ظـاهرش  . هـايش هـم كمـك گرفتـه بـود           انده بود و در اين امتداد از ريـش        چرخ
بعدها فهميدم او يك باجگير كالش در زندان اسـت و از زنـدانيان              . دگونه بود الج

بيشتر بـه  ! البته در مقايسه با ديگر زندانبانان آزار و اذيتش كمتر بود      . گيرد  باج مي 
در هنگـام   . شـد    سير نمي  هاي خودش و شكمش بود كه هرگز        فكر پر كردن جيب   

زنداني يك فلسطيني نگونبخت بـود  . كرد ورود ما او داشت يك زنداني را تنبيه مي     
او ابتدا زنداني را مجبـور كـرد        . كه به خاطر دزدي محكوم به قطع دست شده بود         

بعد از او خواستند بايسـتد، سـرش را بـاال           . بالشي را بشكافد و سپس آن را پركند       
زنداني مرتب بـه    . هاي سنگين به او     ن شروع كردن به زدن سيلي     زندانبا. نگه دارد 

وقتي زندانبان خسته شد، نگهبان كوتولـه و ريـز          . شد  اينطرف و آنطرف پرتاب مي    
هـا در     بايد تاكيد كنم كه ايـن صـحنه       . نقشي آمد و او هم سيلي زدن را ادامه داد         
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 كـرده بـوديم،     مقايسه با چيزهايي كه ما در زندانهاي مجاهـدين ديـده و تجربـه             
ي معمولي و  در كشور عراق تنبيه بدني يك حادثه!! چندان زشت و بيدادگرانه نبود   

 تـن در  ٤مـا  . كميت و كيفيت آن هم اهميـت زيـادي نـدارد       . پيش پا افتاده است   
همان هنگام ورودمان بـه زنـدان ابوغريـب شـاهد اولـين تنبيـه بـدني در زنـدان                    

سياري را ديديم كـه دسـت كمـي از كشـتار            بعدها البته فجايع ب   . ابوغريب شديم   
زندانيان سياسي در ايران نداشت كه متاسفانه ايـن مسـاله هـم تـا همـين امـروز                   

 .پوشيده مانده است
ي   پس از پايان تنبيه بدني اين زنداني بـدبخت كـه بـا تفـريح همـه                

اي كه نه آرم داشت و نـه هـيچ فـرم              هاي ما را روي ورقه      زندانبان همراه بود، اسم   
به ساختماني كه به زبان عربي به       يک  اري، نوشتند و از ما خواستند كه به ستون          اد

ــرويم» ازل«آن   ــد، ب ــه . ميگفتن ــه در محوط ــدانياني ك ــان زن ــا از مي ــدان  م ي زن
من با ديدن اين همه نفرات سازمان در ميـان زنـدانيان            . ميچرخيدند، عبور كرديم  

ي كـه مسـعود و مـريم رجـوي          هاي  همان. آوردم  زندان ابوغريب داشتم شاخ درمي    
ها به دنبال زندگي      ها و نشرياتشان خبر داده بودند كه اين         بارها و بارها در نشست    

حـاال در زنـدان ابوغريـب مـن اسـماعيل      . اند خودشان رفته و از سازمان جدا شده   
در اين  . ها نفر ديگر را ميديدم      معروفي، محسن هاشمي، حبيب علي اصغر پور و ده        

العـرب و اجانـب زنـدان ابوغريـب را ايرانيـان تشـكيل           ندانيان قسم تاريخ بيشتر ز  
بين همين ايرانيان هم بيشترشان اعضاي جدا شده از سازمان مجاهـدين            . دادند  مي

. زندان لبريز بود از زندانياني با نامهاي عجيب و غريـب امانـات مجاهـدين              . بودند
ختـراع كـرده و بـه    سازمان مجاهدين با كمك سازمان امنيت عراق اين بخش را ا          

هاشان را هـم     هايي كه در فرنگ لنگ      قابل توجه آقايان و خانم    . ثبت رسانده بودند  
 هـزار دالر در مـاه از آقـاي مسـعود     ٥ تـا  ٣ي   اند و با حقوق ماهيانـه       روي انداخته 

جالـب  . اند ها و اين زندانيان صحه گذاشته   گيرند و بر اين زندان        رجوي مواجب مي  
ها بـا عنـوان راه حـل قـانوني يـاد              بگيرها از اين زندان كردن    اين كه اين مواجب     
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هـاي كسـاني مثـل فريبـا هشـترودي، مهـدي سـامع و               مثال وقتي به نوشته   . ميكنند
كنم ايكـاش اينهـا خودشـان         منوچهر هزارخاني در اين زمينه نگاه ميكنم، آرزو مي        

هوم راه حل شدند، تا مف   چند روزي در زندانهاي گوناگون مسعود رجوي گرفتار مي        
 !كردند قانوني را با گوشت و پوستشان بهتر لمس مي

كـردم      زماني كه در ابوغريب كساني را كشف كردم كه خيـال مـي            
. اند، هنـوز نميدانسـتم در كجـا هسـتم           سالهاست به دنبال زندگي شخصيشان رفته     

امـا ديـدن    . وارد ساختمان ازل كه شديم باز هم هنـوز نميدانسـتيم كجـا هسـتيم              
ي نخست به من فهماند كه آزادي از ايـن زنـدان تقريبـا                ن در همان وحله   ساختما

بايد تا رسيدن كمكي از خـارج صـبر كـرد و يـا بـا پـذيرفتن               مي. غيرممكن است 
در اين بين يك سرگرد كوتاه قد عراقي معروف بـه  . ريسك باال از زندان گريخت   

. ش پاسخ بـدهيم هاي نقيب محمد وارد ساختمان ازل شد و از ما خواست به پرسش          
ي هيچ يـك از زنـدانبانان عراقـي           نقيب محمد با خشمي كه تا آن لحظه در چهره         

هنگـامي كـه    . هاي ما در سازمان مجاهدين پرسيد       ي فعاليت   نديده بودم، از سابقه   
متوجه شد عمر فعاليت ما در سازمان از نيمي از عمر خـدمت او در ارتـش صـدام           

كه ما زماني كه او كودكي بـيش نبـوده و يـا      حسين بيشتر است، و حتا وقتي شنيد        
در اول كار او . ايم، آهي كشيد و رفت دانش آموزي بوده، با سازمان مجاهدين بوده  

اش را جلو صورت ما گرفته بود و ما هر لحظه منتظر بوديم بهمـان                 خط كش آهني  
ن هاي ما مساله دار شـد و از سـاختما        حمله كند؛ اما در آخر كار و با شنيدن پاسخ         

مـن ابتـدا خيـال    . مترجم او يك نفر زنداني ايراني به نام قهرمان بـود   . بيرون رفت 
كردم قهرمان يك مترجم عراقي است كه فارسـي يـاد گرفتـه اسـت، امـا وقتـي                   

او گفـت   . قسمتي از گفتهاي ما را ترجمه كرد، فهميدم كه او هم يك ايراني اسـت              
او پسر الغري   . شاه معرفي كرد  كه يك سرباز فراري است و خود را از اهالي كرمان          

بود با قدي بلند كه توانسته بود اعتماد زندانبانان را به خود جلب كرده، كار نان و                 
خواسـت    خيلـي از زنـدانيان دلشـان مـي        . آب داري براي خودش دست و پا كنـد        
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موقعيت او را داشته باشند و براي خارج كردن اين كار از دست اين سرباز فراري                
او در ساختمان ازل كه عنوان بخش پذيرش . كردند اي خودداري نمي   از هيچ توطئه  

كـرد تـا زنـدانبانان        زندان ابوغريب بود،  زندانيان ايراني و غير ايراني را آماده مي           
.  بندي كه در ابوغريب وجود داشـت، بفرسـتند         ٥ها را تقسيم كرده، به يكي از          آن

ما بسيار عجله داشتيم و طوري      . قهرمان به ما كمك كرد تا بفهميم در كجا هستيم         
اي نوشـته، درخواسـت     خواهيم به خارج از زندان نامـه        رفتار ميكرديم انگار كه مي    

قهرمان با برخورد خوبش به ما فهماند كه خيلي چيزها را نبايد مطرح             . كمك كنيم 
اش گفـت،    او بدون پرده پوشـي از سـابقه       . كه نبايد عجله كنيم     كنيم و به ويژه اين    

گفت كه چه  تعداد از جداشدگان       . ي ابوغريب را در اختيارمان گذاشت      تاريخچه
او حتـا بـراي     . سازمان در زندان هستند، سرنوشت آنها چگونه رقم خواهـد خـورد           

نخستين بار برايمان فاش كرد كه ما در صورتي آزاد خواهيم شد كـه بـا اسـيران                  
قعا براي مـا شـوك      اين موضوع وا  . اي كه در ايران هستند، تاخت زده شويم         عراقي

 صبح تحويل بخش ازل شديم و پس از پايان شـوك            ١١ما در ساعت    . بزرگي بود 
اوليه به جستجوي ديگر جدا شدگان از سازمان مجاهدين خلق در ميان زنـدانيان              

اي  ها كه ترس كمتري داشتند، خودشان را به بهانه  برخي از آن  . ابوغريب پرداختيم 
بـا  . كرد، نزديك كردنـد      كه ما را از هم جدا مي       هاي خارداري   هاي سيم   تا نزديكي 

اي  در اين لحظات ما حكم جانوران وحشـي   . ها را ببينيم    اين كار ما موفق شديم آن     
هاي گونـاگون بـاغ وحشـي زنـداني هسـتيم و تماشـاچيان                را داشتيم كه در قفس    

من با ايرج و محمـد حسـين و بعـد بـا مصـطفي               . بسياري مشتاقند تماشامان كنند   
البتـه مصـطفي بهتـر از مـا         ! جـا چـه ميكنـيم؟       ل نظر كرديم كه راستي ما اين      تباد

امـا هـر چقـدر او توضـيح ميـداد مـا كمتـر متوجـه                 . ميدانست كه ماجرا چيسـت    
هايش در رابطه با اين    مسعود رجوي خودش در نشست    : مصطفي ميگفت . شديم  مي

هايي كـه     نجهزندان ابوغريب و شك   . ها بارها صحبت كرده است      ها و شكنجه    زندان
با ايـن همـه بـاز    . شود، بر كسي در سازمان پوشيده نيست    در اين زندان اعمال مي    
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البته مصطفي حق داشت، . اي را باور كند هم ذهن ما نميخواست چنين جنايت علني    
زيرا ما قادر به درك حجم مغز شويي و جنايـات اعمـال شـده و جـاري در درون                    

ـ     . روابط مجاهدين نبـوديم    هـا و توضـيحات او را درك        ل هـم گفتـه    بـه همـين دلي
 .كرديم نمي

در ورودي زندان ابوغريب آنقدر از ديدن آفتـاب خوشـحال بـوديم             
شروع كـرديم   . كه حتا يك دقيقه را هم نميخواستيم از نور خورشيد محروم شويم           

به قدم زدن در حياط زندان كه ناگهان قهرمـان سراسـيمه و دوان دوان رسـيد و                  
مـا از ايـن    .  خاردار بنشينيم تا نگهبان بيايد و آمارگيري كنـد         گفت بايد كنار سيم   

با اين همه به كناري رفتيم و منتظر نگهبان    . همه دستپاچگي قهرمان تعجب كرديم    
از . زندانبان پس از نـيم سـاعت پيـدايش شـد       . شديم كه بيايد و آمارش را بگيرد      

م در حـالي كـه      قهرمـان هـ   ! همان راه دور از قهرمان پرسيد كه ما چنـد نفـريم؟           
بعد هم به ما گفـت  . يا سرورم خطاب ميكرد، پاسخش را داد    » سيدي«زندانبان را   

ما هم در حياط ازل به قدم . كه زندانبان گفته است حق خروج از اين در را نداريم  
. نهار يك سطل آب، مقداري بادمجان و پياز جوشـانده شـده بـود             . زدن پرداختيم 

بايـد از   كه تا فردا از نـان خبـري نيسـت و مـي           قهرمان در همين حين متذكر شد       
نانهاي بيات و مانده استفاده كنيم، تـا فـردا نـان تـازه از بخشـهاي ديگـر زنـدان                     

ي عمـر     بند سقيله متعلق به زندانياني بود كه بايـد بقيـه          . معروف به سقيله بياورند   
 از  در واقع آنها محكوم بـه مـرگ بودنـد كـه           . گذراندند  خود را در اين زندان مي     

 .اعدامشان صرفنظر شده بود
شب هم قهرمان شام را حاضر      . به هر حال نفهميديم چطور شب شد      

 به داخل ساختمان بردند و بعد هـم درهـاي زنـدان را    ٦البته ما را از ساعت     . كرد
از او  . قهرمان مقداري ماهي را با پياز پختـه بـود         . شام واقعا چيز عجيبي بود    . بستند

ي پـيش صـليب سـرخ از زنـدان            گفت هفتـه  . آورده است پرسيديم ماهي از كجا     
و براي مـدت شـش مـاه        . ي زندانيان شده است     بازديد كرده و متوجه سوء تغذيه     
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. ي زندان مقداري ماهي كنسروي توليد كشور نروژ فرسـتاده اسـت             مصرف روزانه 
  روز ميان زندانيان توزيع٢ ماه فقط ٦البته به دستور رئيس زندان اين غذا به جاي  

 !شد
در همان شب اول ما با كسي آشنا شديم كه يكـي از اركـان اصـلي            

گفتند كه حتـا زنـدگي و مـرگ زنـدانيان در ابوغريـب در دسـت                   مي. زندان بود 
ي زنـدان داشـت و         سـال سـابقه    ١٧او فردي بود به نام قصان سوري كـه          . اوست

اهـي كـه    تنهـا ر  . ي بهداري زندان بـود      كمك اصلي دكتر بند و در واقع همه كاره        
هايي ماننـد يـك پاكـت     هديه. ميشد دل او را به دست آورد، دادن هديه به او بود      

او همـان روز اول از طريـق قهرمـان    .  دينـار و از ايـن قبيـل        ٥٠٠سيگار به ارزش    
همچنـين او از    . ايم، از زبان قهرمان شنيد      ي ما را و اين كه با مجاهدين بوده          پيشينه

قصان مـا   . وف زندان ابوغريب با ما خبر داشت      گر مخ   برخورد نقيب محمد شكنجه   
 .هاي سحر تحويل گرفت و ما آن شب تقريبا نتوانستيم بخوابيم را نزديكي

 نفر يك زنداني اردني هم آنجا بود كه پـول زيـادي خـرج       ٤بجز ما   
هايش را بـه      شست، لباس   هايش را مي    قهرمان برايش آشپزي ميكرد، ظرف    . ميكرد

رختشوهاي زندان هم تالش ميكردند يك .  برايش بشويدداد تا رختشوي زندان مي  
مـثال  . هاي زنداني پولدار را برايشان بيـاورد        جوري با قهرمان كنار بيايند و او لباس       

 دينار حساب ميكرد و با زنداني ٥٠قهرمان شستن يك زير شلواري را با رختشوي      
. ي اردني ميكرد  قهرمان خريدهايي نيز براي خورد و خوراك اين زندان        .  دينار ١٠٠

اي با ايشان ميكنند،      دانستند كه امثال قهرمان چنين معامله       البته زندانيان پولدار مي   
ولي اين را هم پذيرفته بودند كه در زندان اين خدمتكاران هيچ حسـاب و كتـابي                 

 ساعت در خدمت ايـن زنـدانيان        ٢٤خدمتكار در واقع در تمام      . شود  سرشان نمي 
به همين دليل هم زندانيان پولدار ايـن    . مشخصي نداشت ويژه بود و كارش ساعت      

تـرين زنـداني      به هر حال قهرمان خوشبخت    . گرفتند  گونه دله دزديها را نديده مي     
 ماه از دوران اسـارتمان   ١٠مصطفي پس از گذشت     . ايراني در زندان ابوغريب بود    
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 همان شب اول مـن خيلـي سـعي كـردم    .  ورزيد در ابوغريب به قهرمان رشك مي    
هـايم را بـاز ميكـردم ،     هـر وقـت چشـم   . بخوابم، اما فكرم به شدت مشـغول بـود        

ايرج هـم دائـم   . هاي دستش را ميجود ديدم محمد حسين در فكر است و ناخن        مي
 به كردستان ١٣٦٣او از سال  . ايرج اصوال آدم كم حرف و ساكتي بود       . تو فكر بود  

.   عوامل رژيم شناخته شده بـود اي كه زندگي ميكرد، براي  رفته بود، زيرا در منطقه    
در زمـاني كـه   . ي زندگي در آن منطقه را نداشت به همين دليل ديگر امكان ادامه   
 سـال از عمـرش را در كشـور عـراق و بـراي               ١٧ما با هم در ابوغريب بـوديم، او         

مسعود رجوي از او خواسته بـود كوركورانـه      . هدفهاي مسعود رجوي كار كرده بود     
اي نيسـت كـه بتوانـد دليـل           حتا گفته بود كه او در حد و اندازه        . از او اطاعت كند   

 رهبـر مجاهـدين      او هـم بـا ايـن ديـوانگي        . هاي رجوي را درك كند      صدور فرمان 
هـاي انفـرادي      به همين دليل هم سـه سـال تمـام را در سـلول             . مخالفت كرده بود  

را روي من در يكي از جابجايي هايم نـام كوچـك او            . قرارگاه اشرف گذرانده بود   
ي يكي از سلولهايم ديده بودم و حاال ميدانسـتم كـه آن ايـرج، همـين                   قاب پنجره 
شب اول تنها كسي كه توانست بخوابد مصطفي بود؛ همـان مصـطفايي             . ايرج است 

 تا روزي كه او را تحويل زندان سازمان امنيت عراق دادند، حتـا  ١٣٥٦كه از سال  
سازمان بـراي سـركوب نفـرات       . وديك روز هم از سازمان مجاهدين قطع نشده ب        

اي كه به استراتژي مسعود رجوي انتقاد دارند، با سياست نفر نفوذي عمـل                ناراضي
الحال اسـت، چـرا كـه         تمام حرفشان هم اين است كه نفر معترض معلوم        . كرد  مي

اي كـه از      و فـرد ناراضـي در دوره      . مدتي ارتباطش از سـازمان قطـع شـده اسـت          
. ستخدام وزارت اطالعات جمهوري اسـالمي درآمـده اسـت         سازمان قطع بوده، به ا    
شد كه دوران قطع ارتباط نفرات ناراضي مربـوط بـه             دار مي   اين ادعاها وقتي خنده   

كمدي اين كـه    . زماني ميشد كه هنوز وزارت اطالعاتي در ايران تشكيل نشده بود          
لن دهـد خـانم مـاد       مسعود رجوي مدعي بود اسنادي در اختيار دارد كه نشان مـي           
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ي دولت بيل كلينتون نيز مزدور وزارت اطالعـات جمهـوري             آلبرايت، وزير خارجه  
 !است

ي زمـين زنـده       توانسـت روي كـره      در فهم مسعود رجوي كسي نمي     
رجــوي در يكــي از . باشــد و مــزدور وزارت اطالعــات جمهــوري اســالمي نباشــد

زده هـا همـه       اش را تكرار كرده بـود كـه بچـه           هايش همين ادعاي مسخره     نشست
البته مريم رجوي با جمع همراهي كرده و گفتـه بـود نكنـد ايـن                . بودند زير خنده  

مسعود رجوي معتقد بـود كـه در دنيـا همـه چيـز              . ادعاي مسعود را جدي بگيريد    
اگر كسي به هر دليلي طرف او را نگيـرد، بـه طـور اتوماتيـك جهـت                  . مادي است 

وي شاخص قطب مخـالف     به باور رج  . خالف سازمان مجاهدين قرار خواهد گرفت     
در ديـدگاه رجـوي     . او خميني و رژيم او و وزارت اطالعات جمهوري اسالمي است          

هر كس به هر صورتي به مجاهدين اعتراض يا حتا انتقادي داشته باشد ـ چه پولي  
ـ مزدور وازارت اطالعـات و      [!] دريافت كند و چه مزدور بي جيره و مواجب باشد           

بيچاره مصطفاي بدبخت بر اساس اين قانون مسعود        . امنيت جمهوري اسالمي است   
ي ارتـش آزاديـبخش بـه مـزدور وزارت اطالعـات              رجوي، يـك شـبه از رزمنـده       

او البته در همان هنگام يك كتك مفصل هـم از           . جمهوري اسالمي تبديل شده بود    
بعد هم . رزمندگان جديد الورود سازمان نوش جان كرده بود، تا خوب تحقير شود         

ساختماني در ضلع شرقي قرارگاه اشرف زنداني كرده بودند تـا باصـطالح   او را در  
اي كـه مصـطفي از رجـوي داشـت بـا آب تمـام         اما كينه . خودشان، سر عقل بيايد   

با اين همه او در زندان قرارگاه با زندانبانانش كـژ    . ها هم پاك شدني نبود      اقيانوس
گزارشـات از اعـزام بـه     برخورد كرده بود، تـا شـايد بـه دليـل ايـن      ضدار و مري 

كـرد تـا كسـي     ها را مـي  اما مسعود رجوي تمامي اين جنايت    . ابوغريب معاف شود  
به همين دليل هم او را هماننـد مـا كـه بـدون هـيچ                . زنده از سازمانش جدا نشود    

اي مخالفتمان را با رجوي نشان داده بـوديم، بـه جـالدان سـازمان امنيـت                   مالحظه
تر ازهمه محمد حسين بود؛ زيرا بيشتر از   اول عصبيدر شب. عراق تحويل داده بود  
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او هم در آغـاز در  . هاي انفرادي قرارگاه اشرف زنداني شده بود ي ما در سلول  همه
رابطه با استراتژي سازمان برايش پرسشي پيش آمده بـود، امـا بـر اسـاس سـنت                  

م كـه  جاري سازمان، پاسخ به سوالش را به بعد موكول كرده بودند؛ به ايـن مفهـو         
اما او اصرار كرده بود و هنگـامي كـه متوجـه            . سوالش را بايد به فراموشي بسپارد     

شده بود دست رجوي براي پاسخگويي خـالي اسـت، اعـالم كـرده بـود كـه ايـن                
استراتژي جواب ندارد و از همان روز هم او را به سلول انفرادي فرسـتاده بودنـد و        

ش فكـر ميكـرد؛ دختركـي از بـدو          حاال او هم داشت به بيرون از زنـدان و دختـر           
تولدش بنا بر دستور شخص رجوي حق نداشت خبـري از پـدر و مـادرش داشـته                  

 .باشد
شود كـه قهرمـان بـا شـنيدن           داشتم فكر ميكردم كه چرا صبح نمي      

صدايي از بيرون بند خودش را به سرعت به در رساند و بـه زبـان عربـي سـالم و                     
» نعم سـيدي «هايش و اين كه مرتب      بتي صح   از لحن چاپلوسانه  . احوالپرسي كرد 

بعد هم گفت براي    . ميگفت، فهميدم كه يكي از زندانبانان به سراغمان آمده است         
مـا بـه    . آمارگيري آماده شويم تا او به آشپزخانه برود و صبحانه را  تحويل بگيرد             

آورد، بـا چـاي     سرعت آماده شديم و قهرمان با سطلي كه نهار و شام برايمان مـي             
ي زنـدانيان     چاي بدمزه، سياه و شيريني كه روزانه يك ليوان جيـره          . اي آمد   بدمزه
و منظـورش   » !مصدر«: پس از نوشيدن چاي ناگهان بلندگوي زندان فرياد زد        . بود

نيم ساعتي به همان حال ايستاده . آمار بود و ما دوباره به صف كنار ديوار ايستاديم     
ايـن مراسـم را سـه بـار در روز     . و رفتمانديم تا نگهبان آمد، از دور نگاهي كرد   

با اين همه هر كار ديگري هم كه بـا زنـدانيان داشـتند، از بلنـدگو      . انجام ميدادند 
 »!مصدر«: فرياد ميزدند

پس از رفتن زندانبان قهرمان گفت كه فردا زندانيان مالقاتي دارنـد            
ن مخفـي  ي انفـرادي زنـدا   شان بايد در انباري كـوچكي در محوطـه    و ايرانيان همه  

وقتي علتش را پرسيدم، قهرمان گفت كه در زندان قانوني وجـود دارد كـه               . شوند
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  ها و بـه ويـژه ايرانيـان از نـژادي پسـت              اعراب قومي برگزيده هستند و غير عرب      
مـا  . ها حاكم باشد    به همين دليل بايد در همه حال قانون برتري نژاد عرب          . هستند

اين برتـري طلبـي نـژادي    . تي دارند جدا باشيمهايي كه مالقا    ايرانيان بايد از عرب   
ي موارد مثل غذا، محـل خـواب و        فقط مختص زمان مالقات زندانيان نبود؛ در همه       

ما اساسـا   . شد  هر آنچه بتوان در زندان به آن دسترسي داشت، اين قانون اجرا مي            
ز دوم با اين همه همـان رو    . آورديم  ها در ابتدا سر در نمي       از اين قانون و اين حرف     

. كم كم درك كرديم كه در ابوغريـب زنـدگي تـا چـه انـدازه وحشـتناك اسـت              
. كنجكاو بوديم ببينيم چه كسان ديگري در اين زندان وحشتناك زنـداني هسـتند              

در آغاز نتوانستيم به تعداد واقعي جدا شـدگان از مجاهـدين در ايـن زنـدان پـي                   
 در مورد رخت و لباس، در .داد ببريم، ولي قهرمان همچنان داشت ما را آموزش مي

هايي كه زندانبانان در طول هفته از زنـدانيان بـه عنـوان انقـره و تبـرات                  مورد پول 
ما بايد با كار    .  دينار ميرسيد  ١٠٠ تا   ٥٠٠اي    ميگرفتند كه گاه در مجموع به هفته      

انقره را براي كسـاني كـه   . كردن در زندان هر طور شده اين پول را تهيه ميكرديم 
گرفتنـد، بنـد را نظافـت         ي زندان كار ميكردند، غـذا را تحويـل مـي            انهدر آشپزخ 

كردنـد، جمـع آوري    ي زنـدان را تميـز مـي    كردند و براي كساني كـه محوطـه       مي
البته پولي كه جمع ميشـد      . چي داشت   هر بندي معموال دو تا سه تا انقره       . كردند  مي
ي پـول را   بقيـه . رداخته ميشدچي بيچاره پ ها برابر بيشتر از پولي بود كه به انقره          ده

راهزناني تحت عنوان مراقب كه همان مسئوالن بند بودند و خودشان هـم زنـداني               
اما تبرات واقعا چيز مسخره و شـكنجه آوري      . كردند  بودند، با زندانبانان تقسيم مي    

مثال در طول سال هر هفته براي تولـد صـدام حسـين پـول جمـع ميكردنـد و                    . بود
شدند كه  دشـمني       تند پول براي تولد صدام بپردازند، متهم مي       كساني كه نميخواس  

مـن  . آشكاري با صدام حسين خونخوار دارند و اين كار جنـايتي نابخشـودني بـود              
. خودم بارها از ديگر زندانيان پول قرض گرفتم تا حتما اين پول را پرداخـت كـنم                

 بـين  ي صـليب سـرخ   هامان كه پـيش فـروش سـهميه    منبع درآمد ما فروش لباس  
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آمدنـد و مقـداري وسـايل بـراي زنـدانيان       المللي بود كه سالي دوبار به زندان مي       
چيزهايي نظير دو عدد مسواك، چند قالب صابون، يك عدد حوله، يك            . آوردند  مي

من تمام اين وسايل را ميفروختم تـا بتـوانم پـول    . جفت دمپايي و يك دست لباس   
 راني هم همين كار را ميديگر زندانيان اي. زندانبانان را جور كنم
گاهي آنقدر شرايط زندان سخت ميشد كـه مـثال اسـماعيل            . كردند
هنگامي كه زندانبانان از    . اش را به چند نفر بفروشد       شد سهميه   معروفي  مجبور مي   

ي چـوب    ضـربه ٣٠اسماعيل پول براي خريد تلويزيون خواستند و او نداشت، او را       
بيچاره اسماعيل تا يك هفته لنگ لنگـان راه         . كردند[!] روي كف پاهايش ميهمان     

 .رفت مي
در ابوغريب حتـا    . ي زندانيان بود    پول تلويزيون هم قسمتي از سهميه     

در ايـن زنـدان     . كردنـد   پول طناب دار زندانيان را بايد ديگر زنـدانيان تقبـل مـي            
بايد قاشق، بشقاب، پتو، لباس زير، غذا و هر آنچه كه يك انسـان بـراي              مخوف مي 

 .ده ماندن به آنها نياز دارد را ميخريديمزن
 عدد نان سمون ـ كـه   ٣ ليوان چاي، ١غذاي زندان چيزي بود شامل 
ي يك نان تافتون خودمان نبود ـ يك   هرسه تا را كه روي هم ميگذاشتيم به اندازه

 عـدد   ١٠ نفـر در آن تنهـا        ٣٠٠ليوان برنج همراه با مالقه آب زيپويي كـه بـراي            
 عدد گوچه فرنگي ريخته و آنها را بـا هـم جوشـانده           ١٠د پياز و     عد ١٠بادمجان،  

يك زنداني اهل . كرد هيچگاه هم تغيير نمي  . اين سهميه هميشه همينطور بود    . بودند
 سال بود در اين زندان اسير بود، ميگفت كـه از  ٢٠كشور سوريه به نام ابوعبد كه       

ها زنـدانيان پولـدارتر   تر گفت قديم مي.  سال پيش غذا هميشه همين بوده است   ٢٠
ها در زندان جمهوري اسالمي       من سال . خوردند  بودند و معموال غذاي زندان را نمي      

! تواند وجـود داشـته باشـد        كردم كه چنين زنداني هم مي       هم بودم، ولي تصور نمي    
بهشتي كـه   . توان گفت كه زندان اوين در برابر زندان ابوغريب يك بهشت بود             مي

 .رزويش را ميكردممن در زندان هميشه آ
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صـبح روز بعـد پـس از    . به هر صورت ما منتظر روز مالقات مانـديم   
مـن  . آمارگيري ما را به قفسي كه در آن جاي سوزن انداختن نبود، منتقل كردنـد              

اند، بعـد ديـدم    در آغاز خيال ميكردم تمامي زندانيان را به اين زندان منتقل كرده    
زدنـد،    عراق بودند و عربي هم حرف مـي تعدادي عراقي را كه چندين نسل بود در  

هـاي    حكومت عراق در شناسنامه   . به عنوان ايراني در ابوغريب زنداني كرده بودند       
اين افـراد   . آنها ثبت كرده بود كه ايراني هستند و با آنها نيز همانند ما رفتار ميشد              

 شـد كـه در يـك        هم گاهي مالقات داشتند، اما مانند عربهـا بـا آنهـا رفتـار نمـي               
آنچـه  . شان را ببينند    ي مخصوص داشته باشند و زير نظر زندانبانان مالقاتي          محوطه

ي زنـداني     خانواده. در اين بين باور نكردني بود، محل و زمان مالقات زندانيان بود           
آنها با هم غذا ميخوردنـد،      . آمد و از صبح تا بعد از ظهر آنجا مي ماند            به سلول مي  

البتـه روز  . اي يك بار مالقاتي داشتند ر اين كه هفته   ت  كردند و جالب    گفت و گو مي   
هاشـان هديـه ميگرفتنـد،        مالقات، روز جشن زندانيان هم بود، چرا كه از خـانواده          

 …دادند و هاي سيگار به آنها مي آوردند، بسته هاشان برايشان غذا مي خانواده
زماني كه قهرمان به ما گفت كه بايدحركت كنيم، ما به ستون يـك        

 نگهبان اين محل يك زنداني ايراني بود بـه نـام          . مت آن انبار حركت كرديم    به س 
ايـن فـرد اكبـر      . شـد   باورم نمـي  .  به من سالم كرد    سی ك بدو ورودبه آنجا   در معيد

ي سـازماني      سـال سـابقه    ٢٠اكبري شعرباف از اعضاي قديمي سـازمان بـود كـه            
بعـد از   . نده بـود  هاي جمهوري اسالمي گذرا      سال از عمرش را در زندان      ٣. داشت

ي ايرانشهر     سربازي او در منطقه    ي  منطقه. برند  زندان او را به سربازي مي     آزادي از   
آورد، از مرز گريخته، خود را با هزار مكافـات            بود و او در فرصتي كه به دست مي        

در كراچي هم طبق معمول مفتخوارهاي مسعود رجـوي او  . به شهر كراچي ميرساند  
 سـال پـيش بـه       ١٣مدتها سرگرداني،   بودند و باالخره پس از      را مدتها سر دوانده     

هاي حساسـي بـه او محـول          هاي گوناگون سازمان مسئوليت     عراق رفته و در بخش    
بعدها به اين علت كه بن بست استراتژيك رجوي را درك كرده بـود و               . شده بود 
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كشـانده   احمقانه سازمان را به پرتگاه        ديده بود كه چگونه رجوي با اين استراتژي       
بعد هم بالفاصله بـه ايـن دليـل كـه حاضـر نشـده بـود                 . است، اعتراض كرده بود   

اعتراضش را پس بگيرد، به عنوان عامل نفوذي وزارت اطالعات جمهوري اسـالمي              
بعدها زير شكنجه اعتراضش را پس گرفته و توبـه كـرده      . به زير شكنجه رفته بود    

هـاي بيشـتري      حتا بـه او مسـئوليت     . ندبود، او را دوباره به مناسبات برگردانده بود       
او تمام اين كارها را كرده بود تا اعتماد شكنجه گرانش را جلب كنـد؛        . داده بودند 
ي اعتراض، سر درآوردن از گورهاي بي نام و نشان دسـته     دانست ادامه   چرا كه مي  

بعدها در يك فرصت مناسب از دست شكنجه گرانش فـرار  . جمعي را در پي دارد 
ولي به سبب مشكالت عمومي فرار      . ه سمت مرز كشور اردن گريخته بود      كرده و ب  

در اين كشورها مجبور شده بود به سراغ يكي از افراد سازمان كه قبال از اردوگـاه                 
اين فرد يك كرد ايراني ساكن اردوگـاه  . رمادي جذب سازمان شده بود، رفته بود   

وش خـدمتي بـه سـازمان    بود كه با سازمان امنيت عراق همكاري ميكرد و براي خ 
ي او و اطمينان از اين        سازمان امنيت عراق پس از شكنجه     . امنيت عراق او را لو داد     

كه يكي از نفرات سازمان مجاهدين است، او را شبانه به مجاهـدين تحويـل داده                
هاي مرگبار او توسـط سـازمان آغـاز شـده بـود و او را                  از اين به بعد شكنجه    . بود

جه كردند، در سلول انفرادي انداختند و بعد هم به شكنجه           نزديك به يكسال شكن   
اي كه اكبر در   به علت سرسختي  . گران سازمان امنيت كشور عراق تحويلش دادند      

هاي مسعود رجوي و سازمان امنيـت عـراق از خـودش نشـان داده بـود، در                    زندان
ي او را افتاد و يا زمان آمـارگير  زندان ابوغريب هروقت چشم نقيب محمد به او مي   

. اكبر تا آخرين روز هم از شكنجه خالصي پيـدا نكـرد           . زير مشت و لگد ميگرفت    
رفـت و     هر روز بايد به بهداري زندان مي      . هايش زير شكنجه ريخته بود      تمام ناخن 

ام را    دانستم چه كـنم، خوشـحالي       او را كه ديدم نمي    . زخمهايش را پانسمان ميكرد   
ه جايي را پيدا كرديم و در زير آفتابي كه آدم      باالخر. نشان بدهم  يا ناراحت باشم     

هـاي   ي موضـوع  كوشيد در تمام روز فقـط در بـاره      او مي . را ديوانه ميكرد، نشستيم   
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تا من ميخواستم چيزي در مـورد سـازمان يـا زنـدان ابوغريـب              . عادي حرف بزند  
امـا مـن    . بگويم، اشاره ميكرد كه از اين حرفها نزنم و از كسـي هـم سـوال نكـنم                 

شرايط زنـدان بـرايم قابـل       . هايم را بشنوم    تر پاسخ پرسش    خواستم هرچه سريع  مي
فقـط در پايـان   . با اين همه او تا به آخر مقاومت كـرد و چيـزي نگفـت   . قبول نبود 

او . البته بعدها علـت رفتـار او را فهميـدم         . گفت كه به چند نفر ديگر هم سر بزنم        
پـس از   . ر زندان شناخته شده بود    اكبر هم د  . زندان پر از خبرچين بود    . حق داشت 

رفتن او، من به دنبال افراد ديگر سازمان كه در ابوغريـب اسـير بودنـد، گشـتم و                   
متوجه شدم كه نيمي از زندانيان ايرانـي قسـم العـرب و اجانـب در ابوغريـب، از                    

ايـن در حـالي بـود كـه دسـت كـم             . جداشدگان سازمان مجاهدين خلق هسـتند     
يعني بزرگتـرين زنـدانيان     . دادند   را ايرانيان تشكيل مي    سوم زندانيان ابوغريب  /دو

يعنـي ايـن بخـش بـزرگ        . سازمان مجاهدين خلق بودنـد    » هاي  امانتي«ابوغريب،  
اينـان  . سازمان مجاهدين معـروف بودنـد     » امانت«زندانيان ايراني در ابوغريب به      

اما . كساني بودند كه بر اساس قوانين كشور عراق، هيچ جرمي مرتكب نشده بودند 
بايد در اين زنـدان ميماندنـد تـا     بر اساس توافق مسعود رجوي با صدام حسين مي   

زمان مرگشان فرارسد يا اين كه صدام حسين به هر نحوي كه ميخواهد از ايشـان         
توانستم بـاور     زماني كه لغت امانت سازمان مجاهدين را شنيدم، نمي        . استفاده كند 

داري كه برده دار مالـك جـان و مـال و              مسعود رجوي بر اساس قوانين برده     . كنم
هستي و حيات و ممـات بـرده اسـت، او نيـز خـود را مالـك هسـتي و نيسـتي مـا                        

تا زماني كه ما برايش مفت و مجاني كار ميكرديم، او هم فقط غذايي و        . دانست  مي
اي كـه خواسـتيم و تصـميم گـرفتيم      اما از لحظه. پوشاكي در اختيارمان ميگذاشت   

در واقع ما تا آخر عمر در دستگاه برده داري مسعود           . ما را فروخت  مستقل باشيم،   
ي خط بازگشـت    زيرا خط زندان ابوغريب براي رجوي به منزله       . رجوي اسير بوديم  

زندانيان امانت سازمان مجاهدين، به دليل شرايط واقعا ضدانساني حـاكم بـر             . بود
ت بـه درون مناسـبات      يافتند فكر كنند و بار ديگر داوطلب بازگش         آنجا فرصت مي  
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اي كه ما را در روز مالقـات پنهـان كـرده              در آن محوطه  . سازمان مجاهدين شوند  
البتـه ايـن مسـائل بعـدها        . بودند، چيزهايي ميشنيدم كه باورش برايم ممكن نبـود        

امـا در آن    . برايم جا افتاد و فهميـدم كـه در كجـا و در چـه مـوقعيتي قـرار دارم                   
ي فشارهايي كـه روي مـا زنـداني           با همه .  كردني نبود  روزهاي اول اصال برايم باور    

ي   امانتي مسعود رجوي در ابوغريب وجود داشت، تصميم گرفتم تا آخـرين لحظـه             
ام، حتا بر اثر گرسنگي و بيماري در اين زنـدان مخـوف ابوغريـب بميـرم،                   زندگي

اي بـه نـام قرارگـاه اشـرف و مناسـبات سـازمان مجاهـدين         هرگز بـه جنايتكـده   
اه اشـرف، شـرف     ي مخـوف بـودنش بـه قرارگـ          زندان ابوغريب با همه   . ردمبازنگ
خـود رجـوي هـم    . هاي مجاهدين در انفرادي بـودم   در زندان سال تمام  ٥! داشت

باور نميكرد كسي بتواند اين همه سال زندان و سلول انفرادي و شكنجه را تحمـل                
دم، دسـت كـم     با اين همه زنده مانـدم؛ بـا ايـن كـه در ابوغريـب اسـير بـو                  . كند
فقـط نفـس حضـور يـك نفـر ديگـر در       . توانستم با زندانيان ديگر حرف بـزنم      مي

در اولـين روزي كـه   . كـرد   ابوغريب، شرايط طاقت فرساي آنجا را  قابل تحمل مي         
هاشـان بـودم، روزي بـود كـه مـن خـود در                من شاهد مالقات زندانيان با خانواده     

. احساس خوبي داشتم. ي من عوض شد با اين همه دنيا   . بدترين شرايط قرار داشتم   
هنگامي كه نگهبان گفت براي آمارگيري به بندهامان بازگرديم، قهرمان نـزد مـا              

 نفر همراهش به ازل   ٤ما  . آمد و گفت كه ما نفرات مستقر در ازل همراهش برويم          
اي از حيـاط ازل       وقتي به آنجا رسيديم طبق معمول در يك خـط در گوشـه            . رفتيم

بعد از آمارگيري زندانبان ما را    . ا نگهبان بتواند از راه دور ما را ببيند        قرار گرفتيم ت  
سـاعت مـا پشـت        داخل ساختماني كرده، درها را قفل كرد و تا نزديـك بـه يـك              

بعـدها فهميـدم كـه      . درهاي بسته مانديم، تا اين كه دوباره نگهبان در را باز كرد           
نگهـداري ميكننـد تـا آمـار        اي جداگانـه      ها را در همين مدت در محوطـه         خانواده

هـاي    اي بـين خـانواده      خواستند اگـر زنـداني      با اين كار مي   . زندانيان را چك كنند   
البتـه مـن هرگـز در مـدتي كـه در            . مالقات كنندگان پنهان شده، پيدايش كننـد      
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با اين همه هـرروز زنـدانبانان سـه بـار           . اي نبودم   ابوغريب بودم شاهد فرار زنداني    
هـايي كـه مرتبـا از زنـدانيان بـه عمـل            البتـه بجـز مراقبـت     آمارگيري ميكردنـد؛    

اساسـا در ايـن     . آنها كوچكترين حركت زندانيان را زير نظـر داشـتند         . آوردند  مي
در ايـن روز تـا زنـدانبان در را بـاز     . زندان هيچ گونه امكان فراري وجود نداشـت   

 بـه   بعـد هـم بـه مجـرد ايـن كـه           . نكرد، نتوانستيم از اين ساختمان خارج شـويم       
. ي شرايط ايـن زنـدان       هامان بازگشتيم، شروع كرديم به حرف زدن در باره          سلول

هركس چيزي فهميده بود، يـا كشـف جديـدي كـرده بـود بـا ديگـران در ميـان                   
مثل اسم نفراتي را كه ديده بوديم  و ايـن كـه چـه مـدت اسـت كـه                     . ميگذاشت

ز ابوغريب زنـدان     در ابوغريب بود كه فهميديم قبل ا       …ابوغريب زنداني هستند و   
هولناكي به نام فضيليه وجود داشته است كه شرايط زنـدان مخـوف ابوغريـب در                

 نفر به اين نتيجـه رسـيديم كـه    ٤ما . برابر آن در چشم زندانيان مثل بهشت است  
اي بـراي     بايد تا آمدن صليب سرخ صبر كنيم تا شايد بتوانيم از طريق نوشتن نامه             

همـانطور  . به ايشان خبر داده، از ايشان كمك بخواهيم       هامان، وضعيتمان را      خانواده
هاي مسعود  كه حدس زده بوديم داستان سر به نيست كردن معترضين به سياست           

هـاي زنـدانيان      گان از سازمان مجاهدين، از ديد مردم و خانواده          رجوي و جداشده  
ن، ايـن   هاي گونـاگو    سازي  پنهان مانده بود و سازمان با تمام قوا ميكوشيد با صحنه          

راز وحشتناك را تا ميتواند پنهان نگه دارد؛ سازمان اميدوار بود كه معترضين يا در   
توانـد اسمشـان را بـه ليسـت قطـور       هاي عراقي خواهند مرد و سـازمان مـي      زندان

اضافه كند ـ مثل يك ايراني جدا شده به نام قربان ترابي كه در ايـن   » شهدايش«
كه در اين فاصله جمهوري اسالمي سرنگون خواهد ها از بين رفت ـ و يا اين   زندان

رجوي معتقد بود مـردم از پيـروز نخواهنـد          . شد و سازمان به قدرت خواهد رسيد      
به همين دليل ما تصميم گرفتيم به هر        . پرسيد چگونه به پيروزي دست يافته است      

ان طريقي كه برايمان امكان داشته باشد، خبر زنداني بودنمان را به بيـرون از زنـد               
در همين حين قهرمان با يك سطل وارد شد و گفت كه ناهار ما را آورده          . برسانيم
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ما هم همان ناهار معروف و تكراري را خورديم و به بحثهاي بي پايان خـود                 . است
مصـطفي  . زد   نفر ايرج عطاريـان كمتـر از همـه حـرف مـي             ٤در بين   . ادامه داديم 

او خيال ميكـرد كـه   . گران تمام شد غنيمتي راه ديگري را انتخاب كرد كه برايش         
اگر از رجوي طرفداري كند و او را برادر و زنش را خواهر بنامد، خواهد توانست از           

اما او با ايـن ترفنـد هـم بـه مـوفقيتي دسـت               . دام مرگبار زندان ابوغريب بگريزد    
. تنها با اين كارش زندانيان جدا شده از سازمان را با خودش دشـمن كـرد               . نيافت

اش زد، پاسخ رجـوي بـه او    ر هم در زندان سنگ مسعود رجوي را به سينه     هر چقد 
 نفر محمد حسين سبحاني از همه بيشـتر بـه آزاد شـدنمان     ٤در بين ما    . مرگ بود 

او ميخواست هر طور شده مانعي در راه بردن دخترش به عراق ايجاد             . اميدوار بود 
بـا ايـن همـه      . يكشـاند ها را ميفريفـت و بـه عـراق م           كند؛ چرا كه رجوي اين بچه     

 زنداني همچنان در انتظار خارج شـدن از ازل  ٤ما  . وضعيتش در زندان تغيير نكرد    
پـولش  . بوديم كه يك روز بعد از ظهر صدامان كردند و گفتند بايد عكس بگيريم             

 ٢قهرمان گفت كه دو نفر از ما داوطلبانه به بنـد  . پرداختيم  را هم بايد خودمان مي    
ي بدي از زنـدان سـازمان امنيـت عـراق       ما چون تجربه  .  برويد ٥و ديگران به بند     

قهرمان گفت كه خودتـان متوجـه       .  بفرستند ٥مان را به بند       داشتيم، خواستيم همه  
من و محمد حسين به .  او گوش كرديم ما هم به حرف   . خواهيد شد كه الزم نيست    

مان مـديريت  زماني كه ما جلـو در سـاخت      . ٥ رفتيم و ايرج و مصطفي به بند         ٢بند  
 كيلو وزن داشت، جلو آمـد و        ١٢٠زندان جمع شده بوديم، مرد چاقي كه بيش از          

.  معرفـي كـرد    ٥او خودش را مسئول بند      .  به زبان عربي گفت دو نفر با من بيايند        
در ايـن بـين     .  بـرويم  ٢يكي از زندانبانان هم گفت كه ما دو نفر نيز با او بـه بنـد                 

بعدها فهميديم او مصـري اسـت و        .  سودانيها بود  كسي را ديديم كه خيلي شبيه به      
زماني كه به سمت  .  كرد ٢او ما را به سرعت داخل بند        .  است ٢معاون مسئول بند    

بلندگو . ي زندانيان شروع به دويدن كردند       رفتيم، ناگهان ديديم كه همه       مي ٢بند  
نه را  خواهند آخرين آمار روزا     متوجه شديم كه مي   . گفت  هم چيزهايي به عربي مي    
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بگيرند و اگر در عرض چند لحظه زندانيان سر جاشـان نباشـند، بـه شـدت تنبيـه          
.  ايستاده بـوديم   ٢اي از حياط بند       من و محمد حسين سِر پا در گوشه       . خواهند شد 

كردند، زيرا هنگام آمار گيري زندانيان بايد         تمامي زندانيان داشتند ما را تماشا مي      
ستادند و اين موقعيت خوبي بود كه ما كامال در        اي  به حالت نشئه در وسط حياط مي      

 .معرض ديد آنها قرار بگيريم
به هر صورت خيلي طول نكشيد كه مراقب بند ما كه آدم چاقي بود،       

نامش محمد علي بود، مصري     . آمد و ما را در جاهايي كه انتخاب كرده بود، نشاند          
 در زنـدان بـه      .جـرمش دزدي بـود    . بود و به بيست سال زندان محكوم شده بـود         

هـا را   ايـن اتومبيـل  . هـاي تصـادفي را صـافكاري ميكـرد     رفت و ماشين كارگاه مي 
آوردنـد و بـه قيمـت كمـي صـافكاري و              زندانبانان از بيرون زندان به زنـدان مـي        

فروختند و از اين كار پـول خـوبي بـه             هاشان مي   كردند و به مشتري     شان مي   نقاشي
 كار كشيدن برايشان خيلي صرف داشت، چرا        اين گونه از زندانيان   . زدند  جيب مي 

كه از امثال ما زندانيان براي سمباده زدن استفاده ميكردند و پولي هم بابـت ايـن                 
به نقاش اتومبيلها و صافكارها هم چنـد امتيـاز كوچـك          . بيگاري به ما نميپرداختند   

شخصيت محمد علي خيلي مـورد پسـند        . آوردند  ميدادند و سر و ته كار را هم مي        
دوشـيد و پـول بـه دسـت آمـده را بـه                زندانبانان بود، چرا كه او زنـدانيان را مـي         

. ها را كـش ميرفـت       در اين ميان خودش هم مقداري از اين پول        . داد  زندانبانان مي 
او شكم بزرگي داشت، با صـداي بلنـد صـحبت           . هيچ حساب و كتابي در كار نبود      

 كه در حياط بنـد قـدم بزنـد تـا            كارش اين بود  . زد    كرد و سر زندانيان داد مي       مي
گرفت و طبق       او به سرعت كاغذي را كه مراقب تهيه كرده بود، مي          . زندانبان بيايد 

داد كـه زنـدانيان طبـق     كـرد و فرمـان مـي     همان ليست زندانيان را سرشماري مي     
هنگامي كه مـن وارد بنـد شـدم، بـاور     . آموزشهاي زندان وارد ساختمان بند شوند     

 بند زندان است، چرا كه در داخل بند يك شهر كوچك وجـود  نكردم كه اين يك 
هاشـان    هاي شخصي داشتند  و در داخـل سـلول           تعدادي از زندانيان سلول   . داشت
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اي  در داخـل بنـد عـده   . تلويزيون، اجاق برقي، فرش، قليـان و حتـا نـوكر داشـتند            
 هاشـان گذاشـته   مقداري كبريت و سيگار و نوشيدني و چيزهاي ديگر جلـو سـلول    

هاي زيادي در راهرو بود كه همگـي          يخچال. ها را به فروش ميرساندند      بودند و آن  
 سـلول در   ٥در بنـد مـا      . اين يخچالها متعلق به زندانيان پولـدار بـود        . قفل داشتند 

 نفـر زنـداني     ٢٠هـا نزديـك بـه         ورودي زندان قرار داشت كه در هر كدام از آن         
پـس از  . يل بـه مسـجد كـرده بودنـد    جالب اين كه اولين سلول بند را تبـد    . بودند
در انتهاي بند نيز محلي بود كه       . هاي خصوصي قرار داشت     هاي جمعي، سلول    سلول

هـا    ترين سلول بند بود و ده       ي بند بوده است و حاال بزرگ        ميگفتند سابقا آشپزخانه  
مراقب سـلول مـا     . هر اتاق بند هم يك مراقب داشت      . زنداني در آن زنداني بودند    

هنگام تحويل مـن بـه   . ي به نام لويي بود كه آدم زيرك و شروري بود         يك فلسطين 
او ابتدا مرا به تختي فرستاد كـه مـورد اعتـراض           . بند، او جلو آمد و تحويلم گرفت      

بالفاصله جاي مرا تغيير داد و مرا به اول سلول فرستاد، . يك زنداني ديگر واقع شد 
حسين وارد شد كه او را به       پس از من محمد     . درست چسبيده به در ورودي سلول     

هنگـامي كـه تخـت بـااليي را نزديـك در            . تختي كه قبال به من داده بود، فرستاد       
ورودي سلول تحويل گرفتم، يكي از زندانيان كه بعدها فهميدم اردني اسـت، جلـو      
آمد و توضيح داد كه اين تخت متعلق به اوست و من بايد طبق دستور او از تخـت       

در .  به من ياد داد كـه چگونـه از تخـت بـاال و پـايين بـروم                  بعد هم . استفاده كنم 
هن جوش داده بودند كه من بايـد از آن بـراي بـاال و      اي از تخت يك تكه آ       گوشه

. نبايـد پـايم را روي تخـت ايـن اردنـي ميگذاشـتم             . پايين رفتن استفاده ميكـردم    
نـداني  ها هيچ كدام تشك نداشتند و ايـن ز          تخت. اش كثيف ميشود    گفت مالفه   مي

! اردني به من ياد داد كه مقداري مقوا تهيه كنم و با آنها براي خودم تشكي بسازم                
. با كمك چند ايراني ديگر كه در اين بند بودند مقداري مقوا و پارچه تهيه كـردم                

تا روزي كه اين زنـداني اردنـي كـه    . آن را روي تختم انداختم. يك پتو هم گرفتم 
 عضـو   ٢در سـلول مـا      . ود، با او درگيري داشـتم     اسمش قصان بود، در اين سلول ب      
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. ديگر جدا شده از سازمان مجاهدين هم بودند كه در ابتدا مـن آنهـا را نشـناختم             
نام اصلي ميالد، علي پناه كريمـي  . يكي از آنها يوسف پارساپور بود و ديگري ميالد  

 ٢هر كـدام    ها هم مانند ما اتهامشان اين بود كه امانتي مجاهدين بودند و               اين. بود
ايرانيان ديگري هم در اين سلول بودند، مثل كريم .  سال بود كه زنداني بودند    ٣تا  

او . هاي آبادان كه در پي يك داسـتان طـوالني سـر از عـراق درآورده بـود                   از بچه 
ي   بعـد بـا تهيـه     . نخست به صورت قاچاق به دوبي رفته بود تا در آنجا كـار كنـد              

به ليبي و تونس هـم رفتـه        .  هم سفر كرده بود    پاسپورت به كشورهاي اردن و مصر     
ولـي حاضـر نشـده      . بود و شايد ميخواست خودش را از اين طريق به اروپا برساند           

به همـين   . ي قايق به كشور ايتاليا برود       بود دل به دريا بزند و با قاچاقچي به وسيله         
ك ويزاي  ي يك پاسپورت يمني و ي       دليل هم دوباره به دوبي بازگشته بود و با تهيه         

او در . جعلي سعي كرده بود به آلمان پرواز كند كه در فرودگاه دستگير شده بـود       
آنهـا هـم او را بـا        . آنجا هويت خودش را لو نميدهد و خود را اردني معرفي ميكند           

در . در اردن دسـتگير و زنـداني ميشـود        . فرسـتند   اولين هواپيما به كشور اردن مي     
ه پس از چند بـار برخـورد بـا افـراد صـليب      زندان درخواست پناهندگي ميدهد ك  

از او ميخواهنـد كشـور اردن را تـرك      . شـود   اش رد مي    سرخ درخواست پناهندگي  
كند و او ابتدا درخواست ميكند به كشور اسرائيل برود، امـا درخواسـتش را قبـول                 

او سپس به كشور عراق راضي ميشـود، ولـي در عـراق هـم بـا پـذيرايي            . كنند  نمي
از او ميخواهند به سازمان مجاهدين خلق بپيوندنـد،         . شود  ي روبرو مي  ماموران عراق 

 ايراني ديگر هـم در    ٢. شود   سال زندان محكوم مي    ١٠كند و به      اما او مخالفت مي   
هاي سـاحلي كشـور عـراق     هايي ايراني و در آب     سلول ما بودند كه هر دو در قايق       

عزيز مسـافر   . ز نام داشت  اسم يكي عبداهللا بود و ديگري عزي      . دستگير شده بودند  
قاچاق بود، به سمت كويت، امـا عبـداهللا از كاركنـان لنجـي بـود كـه خودشـان و                  

بيچارگان نميدانستند قربـاني طرحـي      . ها مصادره شده بودند     لنجشان توسط عراقي  
پيش از ايـن    . اند كه با كمك مسعود رجوي دولت عراق به اجراء گذاشته بود             شده
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توانـد از طريـق       سـين بفهمانـد كـه دولـت او مـي          كه مسعود رجوي بـه صـدام ح       
گروگانگيري از ايران امتياز بگيرد، زندانياني نظير عبـداهللا و عزيـز پـس از مـدتي              

 كه اجراي   ١٣٧٦رسيد، ولي از سال       گاه اصال پايشان به زندان نمي     . شدند  آزاد مي 
ين اين طرح آغاز شد، ديگر آدم ربايي براي مقاصد دولت عراق و سازمان مجاهـد  

بايـد بـه تنهـايي        توانست و نمي    هيچ ماموري نمي  . خلق يك دستور دولتي شده بود     
 نفـري از داخـل      ١٠٠هاي تـا      به همين دليل هر روز دسته     . اين مشكل را حل كند    

 ايراني، ٧در سلول ما بجز ما . شدند ايران ربوده شده، به زندان ابوغريب آورده مي       
ني اردنـي، فلسـطيني بـود، يـك فلسـطيني           البته اين زندا  .  اردني بود  ١ مصري و    ٣
ي زنـدان    نفر در بخش آشپزخانه  ٢از اتاق ما    . وطن، همان لويي مراقب اتاق بود       بي

عبداهللا زبـان عربـي را بـه        . كردند كه يكي از آنها همان عبداهللا ايراني بود          كار مي 
ي  زد و از معدود ايرانيـاني بـود كـه در تخـت طبقـه            راحتي زبان فارسي حرف مي    

هاي اتاق، دور و بر مـا   پس از بسته شدن در بند تعدادي از ايراني . خوابيد  ايين مي پ
. كردند ما با خود پول و يا دست كم مواد غذايي همراه داريم خيال مي . جمع شدند 

ها كمك بكنيم؛ اما ما هيچ چيز نداشتيم؛ حتا          خواستند بدانند كه حاضريم به آن       مي
هايي كه در روز ورود ما به بند،  من از دست بچه. ترها داشتيم  نياز به كمك قديمي   

ديدم، در حالي كه مـا        ها را پاسيو مي     آن. ناليدم  نيامدند تا ما را راهنمايي كنند، مي      
جرم بيشتر زندانيان ابوغريب   . از دنياي ديگري آمده بوديم و نياز به كمك داشتيم         

يـن حكـم در     تعدادي از آنها حكـم قطـع دسـت داشـتند كـه هنـوز ا               . دزدي بود 
به اين ترتيب در داخل زندان، اكثريت با ايرانيان بـود؛           . موردشان اجراء نشده بود   

ها تشـكيل ميدادنـد،       ي بعدي را مصري       دسته! آقاي مسعود رجوي  » لطف«البته به   
هـا و هنـديها و      ها و بعـد هـم تـرك         اي  ها، سوريه   ها، فلسطيني   ها، اردني   بعد سوداني 
 نفـره چنـدين نفـر چـاي       ١٠٠در يـك بنـد      . عجيبـي بـود   بند دنياي   . ها  پاكستاني

بازار خريد و فروش، قرض دادن و قرض گرفتن، همچنين نزول دادن            . فروختند  مي
تواند وجود    هرگز تصور نميكردم يك چنين زنداني هم مي       . پول خيلي رونق داشت   
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تـورج محمـود   در همان شب اول در بند خودمان من متوجـه حضـور        . داشته باشد 
و . شـدم   حسن شـريفي و اسـد پـاك        ، جمشيد پورجم  ، حبيب علي اصغر پور    ،كاليه

 شده در قرارگاه اشـرف در       م تعداد کثيری از بچه های ناپديد      همچنان متوجه شد  
اين زندان حضور دارند آنها از سلو لهای مـرگ زنـدان فضـيليه زنـده بـاز گشـته         

 نخوارانی ماننـد     در مقابل خو    وقهرمانانه بودنند و در يک حرکت  تحسين بر انگيز        
نقيب محمد دست به اعتصاب و اعتراض زده بودنند که اين اعتصاب غذا به مدت                

ن نفـس   ي روز ادامه داشته  کسانی که تا آخرين روزههـای اعتصـاب تـا آخـرِ                ۴۰
مقاومت کرده بودنند از جمله علی قشقاوی از بچه های مازنداران بود که به علـت      

ع رهبری سازمان به مـر گ در زنـدان فضـيليه            تن ندادن به خواسته های نا مشرو      
 خارج شود    آنجـا   بسيار توانسته بود زنده از      محکوم شده بود اما با تحمل مشقات      

هرگز از خاطر شکنجگر زندان نقيـب       به بند او بعداز اتمام اعتصاب غذا و بازگشت      
 محمد دور نشد تا روزی که او را همراه مابه مرز فرستادنند

 
 سـال بـا سـازمان    ١٥ـ به غير از حسن ـ بـيش از   ها    هركدام از آن

هاي زندانبانان عراقي      بر اثر شكنجه   شريفیحسن  . اهدين همكاري كرده بودند   مج
گفتند؛ چـرا     زندانيان و حتا بعضي از زندانبانان به او سيدحسن مي         . ديوانه شده بود  

بر چشم ديگـر   ها هر روز او را در برا        ماه. كه شجاعانه با زندانبانان درگير شده بود      
از روزي كـه ديوانـه شـده بـود،         . زندانيان شكنجه كرده بودند تا ديوانه شده بـود        

. من در بـين زنـدانيان حميـد برهـون را شـناختم            . ديگر كسي با او كاري نداشت     
برهـون يكـي از     . برهون را من براي نخستين بار در زندان قزلحصـار ديـده بـودم             

هنگـامي كـه پـس از    . دسـت داده بـود  هايش را در يك عمليات سازمان از       دست
ها هم بـا جـان و دل بـراي سـازمان      ها از زندان آزاد شد، به عراق آمد و سال   سال

پاسخ اين همه فداكاري را رجـوي خـوب داد؛       . مجاهدين در كشور عراق كار كرد     
 حبيـب علـي اصـغر پـور و         برهون همراه با  . او را به زندان مخوف ابوغريب فرستاد      

ي ما به ابوغريـب فرسـتاده     نفره٤هي بودند كه پيش از ورود تيم       گرو تورج كاليه 
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ها را زودتر از ما به دستگاه امنيتـي كشـور عـراق تحويـل                 سازمان آن . شده بودند 
هاي انفرادي سازمان امنيت عراق جان ميكنديم،         هنگامي كه ما در سلول    . داده بود 

هـا    البتـه بـا آن    . ه بودند ها را يك راست از قرارگاه اشرف به ابوغريب فرستاد           اين
ها خواسته بـود تـا    تاحدي محترمانه برخورد شده بود، زيرا مسعود رجوي از عراقي   

ها و همينطور ما زودتر توبه نامه بنويسيم و به قرارگـاه              وسائلي فراهم كنند كه اين    
ها هر چه در چنته داشتند كردند تا ما را زنـده              اما عراقي . اشرف بازگردانده شويم  

و حاال ما را . دردبخور به نزد آقاي مسعود رجوي باز گردانند؛ اما موفق نشدند         و به   
مـان در       و ما حاال همگـي    . به ابوغريب آورده بودند تا در زمان درازتري توبه كنيم         

نام زندان ابوغريب برابر بود با شـكنجه و مـرگ           . اي ابوغريب بوديم    زندان افسانه 
 زنده بمـانيم تـا سرنوشـت و سرگذشـتمان را          خواستيم به هر بهايي     فجيع، و ما مي   

واقعيت اين است كه    . تري را ببنديم    ي بزرگ   براي ديگران بازگو كرده، راه فاجعه     
رسـيدند،   ي ياران خونخوارش در ايـران بـه قـدرت مـي     اگر مسعود رجوي و حلقه  

ما خـود را مسـئول ايـن        . سرنوشت ملت ايران بهتر از سرنوشت ملت كامبوج نبود        
هـاي بعـدي    دانستيم و تا تاريخ ادامه داشت مورد نفـرت نسـل     انساني مي ي    فاجعه

به همين دليل و به دليل همين احساس مسئوليت بود كه       . هموطنمان قرار ميگرفتيم  
ي ملـي و انسـاني را        تصميم گرفتيم مقاومت كنيم تا زنده بمانيم و جلو اين فاجعـه           

تر از قرارگاه اشـرف ادامـه         هجالب اين كه زندگي در ابوغريب بسيار زند       . بگيريم
مان ـ بسيار بهتر از زماني بـود كـه در قرارگـاه      ي ما زندانيان ـ همه  روحيه. داشت

 .اشرف بوديم
روزي كه من وارد بند عمومي زنـدان ابوغريـب شـدم، شـام بـراي                

مـن و محمـد حسـين بـا         .  مقداري از غذاشان را به ما دادند        بقيه. خوردن نداشتيم 
يم از روز بعد از ورود به بند مقداري وسايل زندگي در زندان             كمك يوسف توانست  

ي   مثل چند قوطي مواد تميز كننـده، چنـد ظـرف پالسـتيكي نوشـابه              . را تهيه كنيم  
 .هاي پولدار نوشيده بودند گازداري كه عرب



  از اوين تا ابوغريب

 ٥٠

فردا صبح هنگامي كه در . شب اول را در بند با ناراحتي صبح كرديم
اي روبرو شـدم  كـه بسـيار ناراحـت      ند، با منظره حياط را براي سرشماري باز كرد     

ولي بعدها در طول زندان آنقدر اين صحنه تكرار شد كه انگـار ديگـر               . كننده بود 
 زنـداني را نگـاه داشـته بودنـد كـه از دور         ٣در جلو بند    . ضرورِي زندان شده بود   

شـان معلـوم شـد؛        چند لحظه بعد علت نـاراحتي     . رسيدند  خيلي ناراحت به نظر مي    
بعد هم فريـاد  . نقيب محمد با يك چوب كلفت سر رسيد و شروع به زدنشان كرد       

 تـن   ٢. اين فرمان فورا توسط زندانيان ديگر انجام شد       . زد دستگاه فلقه را بياورند    
 آب بـه طـول يـك متـر و نـيم      لولـه از زندانيان مصري و فلسطيني به سرعت يك   
محمد فرياد زد و از يكـي از        نقيب  . آوردند كه در وسط آن سيم برقي آويزان بود        

. اين زندانيان خواست روي زمين دراز بكشد و پاهـايش را از ميـان سـيم رد كنـد     
آن دو تـن كمـك كـار جـالد هـم  بـه               . زنداني نگون بخت هم همين كار را كرد       

بعد هـم محكـم     . سرعت لوله را چرخانده، پاهاي زنداني را در كنار هم قرار دادند           
نقيـب  .  سيم برقي كه به وسط لوله آويزان بود، قفل كردنـد           پاهاي او را بين لوله و     

كشـيد و   زنـداني فريـاد مـي   . محمد شروع كرد به زدن چوب به كف پاي زنـداني       
نقيب آنقدر اين كار را ادامـه داد تـا زنـداني دسـت از مقاومـت                 . كرد  التماس مي 

 فريـادي   نقيب بالفاصـله  . داد  ها مقاومتي نشان نمي     برداشت و ديگر در برابر ضربه     
مـا فريادهـاي گوشخراشـي را       . زد و نفر بعدي را به زيـر دسـتگاه فلقـه فرسـتاد             

ي زندانيان خبـر ميـداد، ولـي كـاري از دسـتمان               شنيديم كه از زجر و شكنجه       مي
او نگاه عاقـل  ! زنند من از يك نفر پرسيدم، اين زنداني را براي چه مي        . ساخته نبود 

.  از ديگـري پرسـيدم، او هـم پاسـخي نـداد     .اندر سفيهي به من كرد و جوابي نداد     
شدند، ايراني بودنـد و تقريبـا هـيچ خالفـي مرتكـب       ي كساني كه شكنجه مي  همه

. شـدند  ي نقيب محمد بايد فلقه مي      با اين همه طبق قانون خود ساخته      . نشده بودند 
نقيب يك افسر بعثي بود كه ميگفتند       . آفريد  نام نقيب محمد در زندان وحشت مي      

ي  او وظيفـه . انـد  ها تن در طول جنگ ايـران و عـراق كشـته شـده      اش ده   هاز عشير 
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 ٢٧نقيـب محمـد حـدودا       . ها دشمن باشـد     خودش ميدانست تا آخر عمر با ايراني      
يك روز در زنـدان شـايع شـد كـه او را از زنـدان                . سال داشت و هنوز مجرد بود     

يرانـي و چـه غيـر    ي زندانيان ـ چه ا  همه. اند ابوغريب به جاي ديگري منتقل كرده
ايراني ـ از خوشحالي پردرآوردند؛ ولي نقيب محمد پس از چند روز دوباره سـر و   

او . اش پيدا شد و گفت كه براي ازدواج چند روزي مرخصي گرفته بوده اسـت   كله
او قدي كوتاه داشت؛ با ايـن همـه   . دوباره همان كارها را در ابوغريب از سرگرفت   

كـرد   در زندان هم تـالش مـي  . رزيده داشته باشد  خواست اندامي و    خيلي دلش مي  
ي مثبت او اين بود كه مثل ديگر زنـدانبانان اهـل رشـوه         تنها نقطه . سازي كند   بدن

در . هيچ كس نديده بود كه او از زندانيان چيزي بخواهد. گرفتن و باج خواهي نبود 
انبانان او اي پتو يا لباس خوبي داشت، زنـد    زندان ابوغريب رسم بود كه اگر زنداني      

اي جـز     زنداني هم چاره  . گفتند لباسهايت را به ما هديه بده        كردند و مي    را صدا مي  
يا مثال هنگام گشت زني در داخل بند، زندانبانان از زندانياني كـه             . اطاعت نداشت 

تقريبـا  . بساط خريد و فروش سيگار راه انداخته بودند، سيگار مجـاني ميخواسـتند            
البتـه  . سـت در مقابـل خواسـت زنـدانبانان مقاومـت كنـد            توان  اي نمي   هيچ زنداني 

. ي دزدها شخص مدير زندان بود كه به تازگي كارش را شروع كرده بود              سردسته
او شروع  . خواست خيلي زود پولدار شود      اين رئيس زندان خيلي عجله داشت و مي       
ي مـالي تشـكيل داد و دائـم از      كميتـه . به فروختن سلولهاي شخصي زنـدان كـرد       

حتا از ما ايرانياني كه نـه پـولي در بسـاط            . انيان پولدار درخواست پول  ميكرد     زند
گفته بود . خواست اي كه از بيرون برايمان پول بياورند، پول مي    داشتيم و نه مالقاتي   

البتـه اينهـا همـه      . كساني كه پول ندارند بايد كارهاي داخل زندان را انجام دهنـد           
خواسـتند در كارهـايي مثـل      ولداري كـه نمـي    زندانيان پ . پوشش ظاهري قضيه بود   

كندن زمين و پر كردن مجدد آن شـركت كننـد، بايـد بـه سـاير زنـدانيان پـول                     
پولي كه رئيس زندان از ما ميخواست از همين . ها كار كنند   دادند تا به جاي آن      مي
س داديم، شسـتن لبـا     كاري كه ما ايرانيان در زندان ابوغريب انجام مي        . ها بود   پول
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برخي از ما  . هاشان بود   ا براي آنها و نظافت اتاق     ذف عربها، ظروف آنها، پختن غ     كثي
يا مقداري پول جمع ميكردند، با آن شير . براي ساير زندانيان دستفروشي ميكردند    

بعـد بـا   . خريدند، با اين شيرخشـكها ماسـت و پنيـر درسـت ميكردنـد      خشك مي 
اضـي زيـادي هـم درزنـدان     گذاشتن  اين ماست و پنيرها روي سرشان ـ كـه متق  

تقاضا براي كار در زندان خيلي زياد بود، ولـي كـار   . فروختند ها را مي داشت ـ آن 
 ٢٤كم بود، به همين دليل هم مزد كار يك كارگر يـا مسـتخدم  بـراي كارهـاي                    

البته اين نوع رابطه بين زندانيان روزي مورد اعتراض مدير          . ساعته خيلي پائين بود   
شـان      مدير ممنوع كرد كه زندانيان پولدار بـه نـوكران ايرانـي            .زندان قرار گرفت  

مـدير گفـت    . ي غذاهاشان را در برابر كارهـاي شـبانه روزي بدهنـد             اضافه مانده 
 ١٠٠البته  .  دينار بپردازند  ١٠٠زندانيان پولدار بايد دستمزد اين نوكران را روزي         

ن پـول بـه ايـن نوكرهـا،         ولي با دادن اي   . دينار فقط پول دو عدد نان در زندان بود        
 دينـار  ٥٠٠اي   اي هفتـه    زيرا او از هر زنـداني     . رسيد  مدير هم به منظور خودش مي     

و هنگامي كه انبوده ايرانياني را ديد كه در زنـدان نـوكري ميكردنـد و             . گرفت  مي
شـدند و بابـت    پولي هم در بساط ندارند و هر هفته بايد جلو دفتر مدير جمـع مـي           

شان كتك بخورند، اين قانون را اختـراع كـرد تـا بـه پـول                  نپرداختن سهم هفتگي  
با اين همه به سرعت صاحبان اين نوكرهاي ايراني با مـدير زنـدان              . خودش برسد 

كنار آمدند و به مدير گفتند ما در مقابل كاري كه ايـن نـوكران ايرانـي برايمـان                   
تشـان را بـه   دهيم، اما خودمان سـهم انقـره و تبرا     ميكنند، بجز غذا هيچ چيزي نمي     

كار باجگيري در زندان با مدير جديد خيلـي         . مدير هم قبول كرد   . گردن ميگيريم 
اي پيدا كـرد تـا    مدير آنقدر در اين مسير پيش رفت و هر روز راه تازه         . باال گرفت 

هاي كـالن، سركيسـه       باالخره به اين نتيجه رسيد كه تنها راه به دست آوردن پول           
هـاي زنـدانيان را خسـتگي ناپـذير      و تا آخرين رمـق ا. كردن زندانيان پولدار است   

خيلي از زندانيان پولـدار را در زنـدان جابجـا           . بعد راه ديگري پيدا كرد    . مكيد  مي
پنجـاه   (٥٠٠٠٠او از هر كس كه ميخواست در سلولش بمانـد در خواسـت              . كرد
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 دينـار بـراي     ٢٠٠٠٠اي    توانسـت هفتـه     اي كه نمـي     هر زنداني . دينار ميكرد ) هزار
داد كـه تـوان پرداخـت         اي مي   اش بپردازد، بايد جايش را به زنداني        لول شخصي س

اين داستان آنقدر باال گرفت كه تعـدادي از زنـدانيان پولـدار             . اين رقم  را داشت    
هـاي كشـور      خبر به روزنامـه   . هاي عمومي رفتند    دست به مقاومت زدند و به سلول      

هاشـان در ميـان    ه را بـا خـانواده  اردن كشيد؛ چرا كه برخي از زندانيان اين مسـال         
هاشان در  خانه ها ـ هم مرتب با سفارت  زندانيان ديگر ـ بجز ايراني . گذاشته بودند

ها براي سركشي و ديدارشان       هاي آن   ماهي يكبار از طرف سفارتخانه    . تماس بودند 
هاي جنسي مثـل غـذا و پوشـاك در اختيارشـان              به ابوغريب آمده، مقداري كمك    

هاي مدير زندان را كـه   ها هم كم كم جريان باجگيري  اين سفارتخانه.گذاشتند  مي
در . از زندانيان شنيده بودند، به مقامات باالترشان گزارش داده، شـكايت كردنـد            

هاي صليب    نهايت زندانيان به هيئت صليب سرخ فهماندند كه به هيچ عنوان كمك           
ان نمايشنامه است؛ زيـرا  گفتند كه همه چيز در اين زند. كنند سرخ را دريافت نمي   

به محض خروج صـليب سـرخ از زنـدان تمـامي وسايلشـان و بـه ويـژه دو بسـته          
شود و كسي شهامت آن را ندارد كه از  ي اول گرفته مي     سيگارشان در همان دقيقه   

داند كه اگـر      وسايلي كه صليب سرخ در اختيارش ميگذارد، استفاده كند؛ زيرا مي          
مـدير جديـد كـه نـامش را فرامـوش      . رود  فلقـه مـي   چنين كند، فورا زير دستگاه      

بعـدها شـنيدم كـه    . ام تا آنجا پيش رفت كـه روزي او را بازداشـت كردنـد            كرده
هاي حضورمان در ابوغريب شـاهد   ما در آخرين هفته  . اند  هايش را هم گرفته     درجه

آمدن مدير جديدي بوديم كه ميخواست به وضع اسفناك زندانيان رسيدگي كنـد   
و در اين مـدت     .  از آن شرايط وحشت و باجگيري خيلي فاصله گرفته بود          و انصافا 

مقدار زيادي فشار پول و باج از روي دوشمان كم شد و دسـتگاه فلقـه هـم ديگـر       
 بـار  ٤روزي كه ما وارد ابوغريب شديم، روزانه تا      . كمتر مورد استفاده قرار گرفت    

ي ديگر زندانيان     اهد شكنجه نشستيم و ش    زندانيان را به خط ميكردند و ما بايد مي        
شـان شـدم، روي زنـدانيان       يهايي كه من مجبور به تماشا       تمامي شكنجه . شديم  مي
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با وجود حضـور    . ها نبود   حتا يك مورد هم مربوط به غير ايراني       . ايراني اعمال ميشد  
ي ايرانيـان     چند پاسدار و بسيجي و طرفداران جمهـوري اسـالمي، اساسـا شـكنجه             

كساني مانند اكبر شعرباف، حسن شريفي، . ن از مجاهدين بود   مربوط به جدا شدگا   
در اولين برخورد بـا دسـتگاه       .  كه دائم زير دستگاه فلقه بودند      …عباس يزداني و  

فلقه من به محمدحسين گفتم كه ما نبايد مثـل ديگـران در زيـر شـكنجه فريـاد                   
ا هـم ماننـد   مـ . گفت در اين جا اين چيزها ارزشي ندارد   او مخالف بود و مي    . بزنيم

  روزي كه مـن شـاهد اولـين دسـته         . ديگران هستيم و در برابر درد فرياد ميكشيم       
هاي جدا شده همگي   شدند، اين را هم ديدم كه بچه        زندانياني بودم كه شكنجه مي    

فقـط محمـود كاليـه بـود كـه ميگفـت ايـن            . با نفرت به اين مراسم نگاه ميكننـد       
گفـت هنگـام      تـورج مـي   . گيـرد     جام مي ها بنا بر درخواست مريم رجوي ان        شكنجه

انـد در     درخواست خروج از سازمان، عباس داوري و مهـوش سـپهري بـه او گفتـه               
يك . ما هم البته به اين نتيجه رسيده بوديم       . ابوغريب تغيير رفتار ما را خواهي ديد      

هاي درون تشكيالتي مجاهدين را كه مسعود رجوي          بار نقيب محمد آشكارا حرف    
خواهيد برويـد پاسـدار شـويد و بـه      ي شما مي    گفت كه همه  . ار كرد گفت، تكر     مي

البته او پنهان نميكرد كه از مريم رجوي خوشـش          . سيده مريم رجوي خيانت كنيد    
حتا در حضور تعدادي از زندانيان گفته بـود كـه بـاالخره روزي بـا مـريم          . آيد  مي

يي كه از مـريم     عشق او به مريم رجوي، لبخندها و عكس ها        . رجوي خواهد خوابيد  
مـن  . بـرد   كرد، شدت شكنجه را در ابوغريب بـاال و پـائين مـي              رجوي دريافت مي  

كردم در تشكيالتي كه مـن بـا      باور نمي . ها ميخنديدم   روزهاي نخست به اين گفته    
بعـدها متوجـه شـدم كـه        . هايي هم جريان دارد     ام، چنين كثافتكاري    آن كار كرده  

هـا و   گـاه  هـا ماننـد شـكنجه    اي پنهان قرارگـاه   وضعيت در بيرون از قرارگاه و زواي      
سازمان حتا تا آنجـا پـيش رفتـه         . هاي قرارگاهها از اين هم بدتر بوده است         زندان

هـاي مختلـف بـه       هاي آب و رنگ دار را به عنـوان مسـئوالن قسـمت              است كه زن  
فرسـتاده و تـا جـايي كـه مـن خبـردار شـدم، در ايـن راه                     هـا مـي     مالقات عراقي 
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هـا در زنـدان ابوغريـب و     يكي از اين موفقيت  .  نيز كسب كرده است    هايي  موفقيت
 زندان ابوغريـب  ٢از روزي كه ما در بند . هاي سازمان امنيت عراق بود گاه  شكنجه

با اين واقعيت روبرو شديم، ايـن مسـاله را شاخصـي بـراي نفـرات جـدا شـده از                     
اي بايـد   دا شـده سازمان قرار داديم و آن هم پذيرفتن اين واقعيت بود كه هـر جـ          

بپذيرد كه تمامي اين كارهـا در سيسـتم عراقـي و بـا نظـارت و كنتـرل سـازمان                     
البته در بين ما جدا شدگان تعـداد كسـاني كـه از             . گيرد  مجاهدين خلق انجام مي   

 سال از عمرشان را با  ١٥ي سازمان مجاهدين بودند و بيش از          كادرهاي كار كشته  
ي  ي نفرات همگي ازبدنه بقيه.  نفر بودند١٠ اين جريان سر كرده بودند، دست كم    

سازمان و نفرات غيرتشكيالتي بودند كه سازمان از آنها مانند كارگران سـوداني و              
هـا محـول      عراقي كه استخدام كرده بود، كار ميكشيد و هرگـز مسـئوليتي بـه آن              

 در بين كادرهاي قديمي سازمان هنوز بودند افرادي كه قبول اين واقعيـت        . نميكرد
ها در كمال تعجب ايـن كارهـاي وحشـيانه را الزم     يكي از آن  . برايشان مشكل بود  

. دانست كه البته بعدها حرفش را پس گرفت؛ چرا كه همه او را بايكوت كردند             مي
در نهايت در زندان ابوغريب ما در اولين برخورد شوكه شده بوديم، ولي كـم كـم        

 .پذيرفتيمبه اين وضع عادت كرديم؛ التبه هرگز آن را ن
در فــرداي روزي كــه مــا بــه بنــد عمــومي منتقــل شــديم، يكــي از 

گفتند ـ ما   ها به آن دايره مي  يا همان مديريت زندان ـ كه عرب  هاي دايره مترجم
ما بـه دايـره رفتـيم و در كمـال تعجـب           . را صدا زد و گفت بايد فرمي را پر كنيم         

كنـد و   د و سواالتي مـي ديديم كه معاون مدير يك برگ كاغذ سفيد در دست دار   
ي مـن باشـد،       ي سـفيد پرونـده      ابتدا باورم نميشد كه اين برگه     . چيزهايي مينويسد 

هـاي    بايـد بـه صـورت رسـمي در زنـدان            زيرا ما به دستور سازمان مجاهدين نمي      
هاي سازمان امنيت عـراق       ما مثال امانتي سازمان مجاهدين در زندان      . عراقي باشيم 

ي بوديم كه رجوي خيـال داشـت مـا را دوبـاره بـه روابـط                 امانت. و ابوغريب بوديم  
در واقع اين كارها را ميكردنـد تـا مـا متقاعـد شـويم كـه راهـي بجـز                     . برگرداند



  از اوين تا ابوغريب

 ٥٦

ي رجوي ما خير و صالح خودمـان          به گفته . بازگشت به روابط براي ما وجود ندارد      
اي بعدها ميتوانستيم بفهميم كه ايـن رهبـر بـي بـديل بـر          «را تشخيص نميداديم و     

مـا  «از نظر مسعود رجوي و خـانمش        » !نجات تك تك ما چه بهايي پرداخته است       
ي عسلي بوديم كه اين دو    جدا شدگان حتا در زير دستگاه فلقه هم دريافت كننده         

زيـرا رجـوي از     » !هاي مبارك و مقدسشان در دهـان مـا ميگذاشـتند            نفر با دست  
اما ما  ! برگرداند» راه راست  «آبروي خود مايه گذاشته بود تا ما جدا شدگان را به          

هاي پر از عسل رهبـري را كـه در دهـان مـا فـرو رفتـه بـود، گـاز              همچنان دست 
ميگرفتيم و به صورتش تف ميكرديم؛ هرچند ـ به نظر اين دو تـن ـ مجـازات مـا      

خواهد از    است و مي  » يك فرد مقدس  «مرگ بود، ولي براي اين كه مسعود رجوي         
 !! از كشتن ما صرفنظر كرده بودخودش سنتي به جاي بگذارد،

من در دفتر مدير زندان شاهد بودم كـه رجـوي چگونـه از آبـروي                
المللـي و يـا      گذارد تا ما را كه قاعدتا بايد به صليب سرخ بـين             اش مايه مي    نداشته

شـديم، در اختيـار سـازمان امنيـت عـراق قـرار دهـد، و                  سازمان ملل تحويل مـي    
. هامان جلوگيري ميكند    ه خبري از ما به خانواده     ديديم چگونه از رسيدن هرگون      مي

هرچند كه سازمان وظيفه داشت به جدا شدگان در حد توانش سـرويس بدهـد و                
هاي زندگي را فراهم كند، اما بـا          ي امني برساند و برايشان حداقل       ها را به نقطه     آن

هـاي آدمكـش و مافيـايي اسـت، هرگونـه جـدايي از        اي كه خاص گـروه   دريدگي
ن را خيانت اعالم كرده بودند و براي جدا شدگان مجازات مـرگ مشـخص              سازما

در همان زماني كه سـازمان مجاهـدين بـا جداشـدگانش چنـين              . قرار داده بودند  
اي ميكرد، جريان كومله و حزب دموكرات كردستان جداشدگانشان را بـه              معامله

راق ميفرسـتادند   اروپا و يا دست كم به تركيه و يا دفتر پناهندگان در كردستان ع             
مـا  . دادنـد تـا زنـدگي خودشـان را اداره كننـد       دالر هم پول مي٢٠٠٠ها  ن و به آ  

ي شكنجه و  ها در باره ايم كه هيچ كدام از جداشدگاِن اين سازمان    نديده و نشنيده  
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 امنيتي عراق يـا زنـدان ابوغريـب          هاشان يا زندان سازمان     زندان در درون سازمان   
 .ته باشداي نوش كتاب يا مقاله

من پس از پر كردن چيزي به نام مشخصات زنداني پي بردم كه در              
جالـب ايـن كـه در    . نوشتند اين كاغذها علت جدا شدن ما را از سازمان را هم مي         

ها علت جدايي جداشدگان از سازمان مجاهدين را تقاضـاي ازدواج         تمام اين برگه  
ط سـازمان عنـوان كـرده       زندانيان از سازمان و برآورده نشدن درخواستشان توسـ        

 .بودند
ي زندان برگشتم و تازه كشف كردم كه ابوغريـب            به داخل محوطه  

سري هم به آنجـا زدم ولـي تنهـا چيـزي          . ي زندان دارد    چيزي هم به نام كتابخانه    
. ها جلد كتابي كه اهدايي صليب سرخ بود           ها ديدم و ده     شبيه به بازار كهنه فروش    

ها جلد كتاب هم در مورد صدام حسين و  ده.  بودندبيشترشان هم به زبان انگليسي   
تنهـا چنـد جلـد كتـاب        . ها هم به زبان عربـي بودنـد         حزب بعث عراق بود كه آن     

جالـب ايـن كـه      . شان از انتشارات سازمان مجاهدين خلق بود        فارسي بود كه همه   
ه به اين دليل كه تعدادي از كساني ك. ها در كتابخانه ممنوع بود خواندن اين كتاب  

از زندان ابوغريب جذب سـازمان مجاهـدين شـده بودنـد، دوبـاره بـه ابوغريـب                  
هاي سازمان مجاهـدين      بازگشته و شرايط سخت ابوغريب را به ماندن در قرارگاه         

ها شروع كرده بودند به ايجاد درگيري با كساني كـه حتـا               اين. ترجيح داده بودند  
كردنـد و منتظـر    معرفي مـي در ابوغريب هم خودشان را هوادار سازمان مجاهدين     

زندانبانان براي خاتمـه دادن بـه ايـن     . هاي مجاهدين اعزام شوند     بودند به قرارگاه  
هـاي ركيكـي كـه هنگـام پخـش       درگيريها و همچنين بـراي جلـوگيري از فحـش        

شـد، جلـو      ي تلويزيوني به مسعود رجوي و به ويژه به مريم رجوي داده مـي               برنامه
لي با سازمان ارتباط داشت و به ويژه بوي ايراني بودن           هرگونه ارتباط را كه به شك     

هـاي پـيش از ورود مـا بـه زنـدان              در سـال  . گرفتنـد   داد، مي   و زبان فارسي را مي    
ي گروگـان گيـري از        كـه سـازمان شـيوه     ١٣٧٦تر بگويم سـال       ابوغريب يا دقيق  
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گيري ها آموزش داد، سازمان شروع كرد به نيروگيري و سرباز   ايرانيان را به عراقي   
هـا    شكل كار به اين صورت بود كه عراقي       . از ميان زندانيان ايراني زندان ابوغريب     

هاي كوچكي را كه به حمل بار و كـارگر قاچـاق    نفرات را از داخل ايران و يا قايق     
ها به جرم عبور     براي آن . كردند  اشتغال داشتند، ربوده به زندان ابوغريب منتقل مي       

 ايـن زنـدانيها در شـرايطي كـه در       .ان ميبريدنـد  سـال زنـد   غيرمجاز از مرز شش     
بردنـد و از شـدت شـكنجه و گرسـنگي بـه هـر خـس و          نااميدي مطلق به سر مي    

انداختند، نفرات سازمان با مقداري شـكر و آرد و بيسـكويت و               خاشاكي چنگ مي  
آمدند و از  چاي و نان و دمپايي براي هر يك از اين زندانيان به زندان ابوغريب مي  

خواستند بـراي نجـات جـان خودشـان در عمليـات سـرنگوني جمهـوري          مي ها  آن
هـا و مشـكالت       ي اين بدبختي    ي آنها مسبب همه     اسالمي شركت كنند كه به گفته     

ها ميخواستند در كنار رزمندگان ارتش آزاديبخش آقاي رجوي           و از آن  . هاست  آن
در اين  . ند شوند بجنگند و به اسطوره تبديل شوند و در پيشگاه خلق قهرمان، سربل           

هـا دل     ي بيچاره و درمانده، به اين وعـده         ميان تعدادي از اين زندانيان ربوده شده      
كردند و براي نجات جان خودشان هم كه شده به فرسـتادگان مسـعود                خوش مي 

هـا پـس از چنـد مـاهي زنـدگي در              امـا اكثـر آن    . دادنـد   رجوي جواب مثبت مـي    
ها   زدند تا دوباره به زندان       آب و آتش مي    هاي آقاي رجوي، خودشان را به       قرارگاه

زيـرا در آغـاز نميدانسـتند و بـاور هـم      . هاي دولت عـراق بازگردنـد       گاه  و شكنجه 
هـا حتـا بـه     ها سيستم بردگي مطلق حاكم است و آن نميكردند كه در اين قرارگاه  

 ايـن . هاي صدام حسين هم اجازه و اختياري از خود ندارند        ي زندانيان زندان    اندازه
گونـه    هاي مسعود رجوي به ابوغريب اين       وضعيت را يكي از بازگشتگان از قرارگاه      

او كه نامش كاظم بود و هر روز در زندان ابوغريب به خاطر جرايمـي               . بيان ميكرد 
ميگفـت دسـت كـم در       . مانند دزدي چاي و سيگار كتك ميخورد تعريف ميكـرد         

سـال بـود كـه از مناسـبات      ٥البته در آن زمان من     . زندان ابوغريب آزادي هست   
هاي  انفرادي و مخفي   سال هم در زندان  ٥سازمان خارج شده بودم و در تمام اين         
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هاي هولناكي را كه پـس از         با اين همه من هم داستان     . بردم  آقاي رجوي به سر مي    
تـازه داشـتم   . جداشدن من در مناسبات سازمان برقرار شده بـود، بـاور نميكـردم         

 قول اين افراد در زندان مخوف ابوغريب هم آزادي بـيش از           فهميدم كه چرا به     مي
 !!مناسبات سازمان مجاهدين وجود دارد

 سازمان مجاهدين با الگوبرداري از آدمكشان طالبان        ١٣٧٦در سال   
ربودنـد و بـه       افغانستان كه به داخل ايران رخنه ميكردند و ايرانيان بيگنـاه را مـي             

ا اين ربوده شدگان از دولت ايران تقاضاهايي        ب[بردند و     داخل كشور افغانستان مي   
بعد هم كه به خواستهاشان رسيدند، زندان ابوغريب را كشف          ] كردند  را مطرح مي  

هـاي    هاي جنايي و جنـگ      مسعود رجوي تصميم گرفت درست مثل داستان      . كردند
اين سازمان . كثيف مافيايي از اين زندان و از ايرانيان ربوده شده بهره برداري كند   

هـا    با اين كارش كوشيد اين انسانهاي بيگناه را كـه عنـوان خلـق قهرمـان بـه آن                  
البته اين كار مسـعود رجـوي ـ    . ي كارهاي ضد بشري خود كند دادند، دستمايه مي

نيروهاي اجرايي . حتا در دستگاه حكومت صدام حسين ـ بازتاب خيلي بدي داشت 
آنها حتا انسـان بـودن او را       . شد كه مسعود رجوي ايراني باشد       عراقي باورشان نمي  

گـران دسـتگاه صـدام حسـين، از           تمـامي شـكنجه   . هم به پرسـش گرفتـه بودنـد       
ها عضـو رده   مجاهدين با صفت بيرحم و قصاب ياد ميكردند، زيرا شاهد حضور ده          

يكـي از ايـن قربانيـان    . ي هموطنـان خـود بودنـد    باالي سازمان در مراسم شكنجه    
اي ميخواستند بدانند مـن جاسـوس         هاي وحشيانه   ها پس از شكنجه     عراقي: ميگفت

بعد از شكنجه مـرا در اتـاقي رهـا كردنـد و شـروع              ! جمهوري اسالمي هستم يا نه    
ها نميدانستند    البته آن . كردند به گفت و گو با كساني كه من صداشان را ميشنيدم           

يك نفر به زبان عربي گفت اين فـرد جاسـوس نيسـت و              . من صداشان را ميشنوم   
زد گفـت كـه دروغ ميگويـد و            اين كه يك ايراني كه فارسـي حـرف مـي           عجيب

من كه هم زبان عربي و هم زبان فارسـي را           .  است  خودش را به موش مردگي زده     
گـر و بـازجوي عراقـي اصـرار           شكنجه. ها شدم   بلد بودم، دقيقا متوجه حرفهاي آن     
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امـا  . ستمي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ني       داشت كه من جاسوس و فرستاده     
هـا بـه    ها كه معلوم بود مترجمي هم همراه دارنـد، اصـرار داشـتند كـه عراقـي                 آن

در آغـاز مـن خـام       . شكنجه كردن من ادامه بدهند تا من مجبور به اعتراف شـوم           
هـا ميخواهنـد سـفت بگيرنـد كـه نفـوذي وارد دم و                 خياالنه فكر ميكردم كـه آن     

ها به دنبال پرونده سازي  آن. نبوددستگاهشان نشود؛ اما مشكل سازمان اين چيزها    
زيـرا داشـتن يـك اعتـراف بـه          . بودند تا بتوانند براي هميشه از من استفاده بكنند        

مبناي كار سازمان اين بود كه      . كرد  جاسوسي كار را براي سازمان خيلي آسان مي       
سـازمان از خروجشـان   » مدارك«بايد به جرايمي اعتراف كنند تا با اين      اعضاء مي 

چنـد مرحلـه از     [» غسل هفتگي «و  » ديگ«هاي    داستان! مان جلوگيري كند  از ساز 
و صدها جنايت ديگر فقط و فقط به همـين        ] شست و شوهاي مغزي درون سازماني     

شد كه از نيروهـا مـدرك بگيرنـد و بتواننـد بعـدها بـر                  دليل در سازمان اجرا مي    
ود رجوي بـه    ها قايم موشك بازي شخص مسع       پس از سال  ! عليهشان استفاده كنند  

ي اين ترفندها براي جلوگيري  و بسـتن            كرد كه همه    زبان مبارك خودش اعتراف   
اي در ايـن زمينـه        راه خروج نيروها از سازمان بوده است و بس و هيچگونه معجزه           

 .اتفاق نخواهد افتاد
به هر صورت در كشور عراق جايي نبود كه ايرانيـان حضـور داشـته      

. آنجا به اين قبيل كارهاي زشت دست نـزده باشـد          باشند و سازمان مجاهدين در      
هاي درون سازمان به اردوگاه آوارگان ايراني در رمادي عراق            رسيدن خبر داستان  

نيز موج انزجار شديدي را بر عليه سازمان به وجود آورد؛ تا جايي كه كساني كـه                 
ايراني دادند، سازمان مجاهدين را     شان را چاك مي     براي سازمان امنيت عراق سينه    

 .نميدانستند
با سرازير شدن اخبار وحشتناك درون سازمان به اردوگاه آوارگـان           
كرد، سازمان به سرعت تمامي نفراتي را كه از اين محل سربازگيري كـرده بـود،                

ها و بـه ويـژه دخترانـي     اين در حالي بود كه تعدادي از آن  . هاشان كرد   راهي خانه 
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باره به اردوگاه بازگردند؛ زيرا امكانـات  شدند دو كه جذب شده بودند، حاضر نمي   
هـاي سـازمان بهتـر از اردوگـاه           زندگي براي يك زن يا دختـر آواره در قرارگـاه          

آوردنـد تـا از كتـك     هـاي مناسـبات را دوام مـي        ايـن زنـان سـختي     . آوارگان بود 
البتـه  . هاي حاكم بر فضاي اردوگاه نجات پيـدا كننـد           ها و بيگاري كشيدن     خوردن

 عليرغم مقاومت مردان، در درون مناسبات خود مقام زنان را خيلـي             مسعود رجوي 
او فهميده بود كه در صورت انشعاب در داخـل سـازمان، هـيچ زنـي           . باال برده بود  

و اصـوال مـردان     . نخواهد توانست انشعاب يا اساسا خود سـازمان را رهبـري كنـد            
افتاد، اما سازمان در    سازمان از زني اطاعت نخواهند كرد و به دنبالش راه نخواهند            

مورد نيروهايي كه از اردوگاه آوارگـان جـذب كـرده بـود، دسـت بـه پاكسـازي                   
 بيـرون    رااي زد و تمامي اين نفـرات را ـ بـه غيـر از زنـدانيان ابوغريـب       گسترده
زيرا هر روزه تعدادي از اين نفرات كه از رمـادي جـذب شـده بودنـد، از                  . ريخت
اي داشـتند،     هـاي منطقـي     شـان خواسـت     بعضي. دندهاي سازمان فرار ميكر     قرارگاه

 در سازمان مجاهـدين  …هاشان را ببينند و   خواستند به مرخصي بروند، خانواده      مي
كه مناسباتش بر بردگي مطلق استوار بود، جايي براي خانواده، پدر و مادر و فرزند               

آنها خام خياالنه تصـور ميكردنـد كـه سـال بعـد از ورودشـان بـه                  . وجود نداشت 
ها پيروزمندانه به تهران خواهند رفت و مشكلشان اتوماتيكمان حل خواهـد    قرارگاه

داري بـه     ي آدم ربايي، گروگـانگيري و بـرده         اما چشم انداز پيروزي به وسيله     . شد
به همين دليل مسعود رجوي از خير صدها نفري كه به عنوان سرباز         ! جايي نميرسد 

هـا را بـه    ي آن شت و بدو استثناء همه    صفر از اردوگاه رمادي جذب كرده بود، گذ       
هاي تشكيالتي در قرارگاه گفته بـود كـه      خود رجوي در نشست   . اردگاه بازگرداند 

. ي درزها را ببنديم تا كسي اميد به خروج از سازمان را نداشته باشـند                ما بايد همه  
كار آنقدر باال گرفته بود كه رهبري سازمان تعارف را كنار گذاشـته بـود و رك و              

بلـه ايـن جـا نفـرات را بـه زور زنـدان و شـكنجه و                  : پوست كنده گفته بـود كـه      
پـردازيم تـا خلقمـان را         گفته بود كه ما اين بهاء را مي       . داريم  اعترافگيري نگاه مي  



  از اوين تا ابوغريب

 ٦٢

داري دهانش را بازكرده است تا سازمان مجاهـدين           آزاد كنيم، زيرا دنياي سرمايه    
 !خلق را ببلعد

ابـر  «د گفت كه در درون سازمان يك شو با اين اعترافات صريح مي  
تواند سالهاي  كند و اين رهبر مي كه همان مسعود رجوي باشد، حكومت مي  » انسان

و اين اوست كه تصـميم مـي گيـرد نيروهـاي خواهـان              . بعد را هم پيش بيني كند     
جدايي و معترضين را به ضرب شكنجه و زندان مجبور به ماندن در سازمان كرده،     

اين نوع افكار ضد انسـاني و دروغ، از سـازمان           . از سرشان بدر كند   فكر جدايي را    
ي ضد بشري ساخته است كه اساسا هدفش را ـ كـه آزادي و    مجاهدين يك فرقه

] آزادي و دموكراسـي [ها  كم كم اين ارزش. دموكراسي بود ـ فراموش كرده است 
ن رهبـري  هاي سرمايه داري نام گرفت و مورد لعـن و نفـري   در نظر سازمان ارزش  

ها شاخص بريدگي و      بعدها اساسا در اين سازمان صحبت كردن از اين ارزش         . آن
ي نفــوذ وزارت اطالعــات جمهــوري اســالمي در درون ســازمان  در نهايــت نشــانه

 .ارزيابي شد
در سالهاي آخري كه ما در كشور عراق بوديم، مسعود رجوي رسـما           

از دموكراسـي و آزادي و       سازماني گفته بود كه هرگونـه صـحبتي           در يك نشست  
ي وجـود خمينيگـري در درون مناسـبات           ي سازماني، نشـانه     اساسنامه و آئين نامه   

تواند رسـما و اعـالم        است و مجازات مرگ را به دنبال دارد؛ اما چون سازمان نمي           
شده كسي را اعدام كند، معادل مجازات اعدام، اعزام به زندان ابوغريب را تعيـين               

ين نشست بود كه سيل جداشدگاني كه گاه تنها در يك مورد پس از ا. كرده است
 .دستور رجوي را قبول نداشتند، به زندان ابوغريب سرازير شدند

من كم كـم فهميـدم      . در ابوغريب فضاي عجيب و غريبي حاكم بود       
هاي جمهوري اسالمي  من خود سالها در زندان. ها مانند هم نيستند  ي زندان   كه همه 

هـاي اشـرف و        سـال هـم در زنـدانهاي انفـرادي قرارگـاه           ٥ از   زنداني بودم، بيش  
شد، زنداني كشيده بودم؛ ولي       ي مجاهدين اداره مي     پارسيان در عراق كه به وسيله     
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هاي جمهوري اسالمي خيلي شـبيه بـه رفتارهـاي            ي رفتار زندانبانان در زندان      شيوه
ها در سراسـر      انبا اين دو تجربه من خيال ميكردم كه زند        . سازمان مجاهدين بود  

ابوغريب چيزي شبيه به    . ولي ابوغريب چيز ديگري بود    . دنيا به همين ترتيب است    
هاي   زندان بود؛ چرا كه آزادي و اختيار زندانيان در ابوغريب بسيار بيشتر از زندان             

تفـاوت  . اش بـود     و چـه از نـوع جمهـوري اسـالمي           ايراني، چه از نـوع مجاهـديني      
هـا و دادن وسـايل فـردي          هوري اسالمي در نوع سـلول     هاي مجاهدين با جم     زندان

هـاي انفـرادي      مـثال در زنـدان    . مانند مسواك، خميرندان و كاسـه و بشـقاب بـود          
ي شـكر را      دادنـد، يـا سـهميه       مجاهدين، مجاهدين به زنداني يك پـارچ آب مـي         

هاي مجاهدين تراشيدن ريـش زنـدانيان       جالب اين كه در زندان    . دادند  هفتگي مي 
هاي سازمان امنيت عـراق       اي يكشنبه با تيغ اجباري بود كه شبيه به زندان         در روزه 

هاي جمهوري اسالمي، كوتاه كردن ريش حداكثر با ماشين و مـاهي              در زندان . بود
هـاي سـازمان      تفاوت ديگري كه بين زندان    . شد  يكبار در سلول انفرادي انجام مي     

د كه مجاهدين زندان عمومي     مجاهدين با زندانهاي ديگر دنيا وجود داشت، اين بو        
هاي سازمان مجاهدين انفرادي مطلـق        تمام زندان . و حتا زندان دو نفره هم ندارند      

هاي سازمان مجاهدين ـ در دورانـي كـه     البته نبايد فراموش كرد كه زندان. است
هـاي انفـرادي جمهـوري اسـالمي در طـول       من در آن زنداني بودم ـ مانند سـلول  

هـا هجـوم      انان جمهوري اسالمي هر دو هفته يكبـار بـه سـلول           زندانب. بازجويي بود 
يادم هست روزي در زنـدان مجاهـدين        . كردند  آوردند و سلول را زير و رو مي         مي

همـان روزهـا هـم     . با جمع كردن چند وعده ماستم، يك پارچ دوغ درست كـردم           
 آنها يك پارچ ديگر آوردنـد،     . مصادف شد با چك سلولم توسط زندانبانان مجاهد       

اي  آنها ديوانه وار و بـا حـالتي عقـده   . دوغ را درون آن ريختند و با خودشان بردند  
كردنـد و بـه درون         بار در سلولم را بـاز مـي        ٧ تا   ٥ سال زندانم، روزي     ٥در طول   

البته اين شيوه را براي ايجاد فشار روحي و رواني روي زنداني     . سلول نگاه ميكردند  
 اين كه به دنبال مسائل امنيتـي باشـند، بـه دنبـال     ها بيش از آن. گرفتند  به كار مي  
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شان  ايجاد فشار روحي و رواني روي زنداني بودند و به حق هم در اين كار شيطاني              
ي زنـدانيان     من بعدها كتابهايي را كه در رابطـه بـا شكسـتن روحيـه             . موفق بودند 

ـ  ٥ام و با رفتار مجاهدين در طول  نوشته شده است،  مطالعه كرده     دانم در  سـال زن
ها متوجه شدم كه مجاهـدين        در اين مقايسه  . ام  هاي مجاهدين مقايسه كرده     زندان

مثال . اند گرفته  ها را در رابطه با من به كار مي          ترين روش   ترين و ضدبشري    وحشيانه
در كتابي خواندم كه سازمان سيا يك نفر را براي مـدت فقـط يكسـال در سـلول                   

 سال تحمـل  ٥رخوردهايي را كه من در طول اين       انفرادي نگاه داشته بود و همان ب      
در اين كتاب از اين اعمال با عنوان فاجعه ياد ميشد .  ام، با او نيز كرده بودند      كرده

ولـي در درون    . ها براي مامورين مشكل ايجاد كرده بـود         كه موضوعش براي مدت   
ز هـايش بازتـابي در بيـرون ا    سازمان مجاهدين به علت اين كه زنـدان و شـكنجه       

اي از افكـار      توانستند هر جنايتي را بدون هـيچ واهمـه          عراق نداشت، مجاهدين مي   
مجاهدين تا همين امروز هم بـه ايـن شـيوه رفتارشـان         . عمومي جهاني انجام دهند   

اما در زندان ابوغريب زنداني آزاد بود از صبح تا سرشب هواخوري        . دهند  ادامه مي 
خواند، ورزش كند و هر كاري را كه در         ساعات زندان خود را كتاب ب     . داشته باشد 

توانست   اگر چنانچه زنداني مشكل مالي نداشت، مي      . زندان منطقي بود، انجام دهد    
من زماني كه ديدم زندانيان تلويزيـون و يخچـال          . همه چيز در زندان داشته باشد     

كننـد، داشـتم از تعجـب شـاخ           هاي شخصي زندگي مـي      شخصي دارند و در سلول    
كردنـد و از      ندانيان پولدار حتا زندانبانان را به سلولشان دعوت مـي         ز. آوردم  درمي
در . شد، پـذيرايي ميكردنـد   ي آشپزهاشان آماده مي   ها با غذاهايي كه به وسيله       آن

بـه يـاد دارم روزي كـه مسـئول آرايشـگاه،      . ابوغريب آرايشگاه هم شخصـي بـود   
كه زندانيان خودشـان    آرايشگاه را كرايه كرده بود، نزد مدير زندان شكايت كرد           

. رسـد  كنند و به همين دليل چيزي بـه آرايشـگر نمـي            موهاي همديگر را كوتاه مي    
ها را جمع آوري كردند و هرگونه كوتاه كردن مـو   مدير بالفاصله دستور داد قيچي  

اما چون اكثـر زنـدانيان را جـدا    . را هم در غير از محل آرايشگاه ممنوع اعالم كرد 
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ها هم پولي در بسـاط نداشـتند، و اگـر     دادند و آن كيل مي شدگان از مجاهدين تش   
آمد يا سيگار ميخريدند  و يا با آن غذا تهيه ميكردنـد، بـه                 هم چيزي گيرشان مي   

مدير هـم بـا   . همين دليل هم ديگر پولي بابت اصالح سرشان نداشتند كه بپردازند 
امـا  . گرفـت  هـا را نمـي      ي همين وضع ديگر جلو كوتاه كردن موي ايرانـي           مشاهده

براي حـل ايـن   . اي نبود تا بتوان با آن موها را كوتاه كرد        مشكل اين بود كه وسيله    
مشكل هم مدير فكري كرد و دستور داد تا به مسئولين بندها قيچـي داده شـود و                  

ها بر اساس تشخيص خودشان به نفرات درخواست كننده قيچي تحويل بدهند              آن
وزهاي اول ورودم بـه ابوغريـب بايـد بـراي           من در ر  . و بعد هم آن را پس بگيرند      

پـرداختم كـه    بايـد خـودم مـي     پولش را هم مـي    . ام عكسي ميگرفتم    تكميل پرونده 
عكس پرسـنلي   . خوشبختانه اكبر شعرباف كه زنداني بود، پول اين كار را پرداخت          

پتو را هم . گرفتند   با انداختن يك پتو بر روي سيم خادار مي٣زندان را در جلو بند   
 .خواستند راي ايجاد فضاي پشت عكس ميب

اكبر در زندان كار ميكرد، همه كاري، از شست و شو تـا نظافـت تـا      
ي زنـدانيان پولـدار راه    ي بساط دستفروشي كه به وسـيله  حمل و نقل بار و تا اداره     

ي مسـعود رجـوي بـه         ها بود كه بنـا بـه دسـتور ويـژه            اكبر سال . انداخته شده بود  
بايد زنده از ابوغريب خارج       ي رجوي اكبر نمي     به گفته . ده بود ابوغريب فرستاده ش  

اگـر  : چي موقع تحويلش به جالدان عراقي به اكبر گفتـه بـود        مهدي ابريشم . ميشد
در زندان جنايتي نبود كه برعليه    ! پشت گوشت را ديدي، آزادي را هم خواهي ديد        

ي كه من در ابوغريب تا آخرين روز. فقط مرگ مانده بود. اكبر انجام نگرفته باشد
هـايش را فرامـوش نخـواهم     هرگـز محبـت  . بودم، او پشتيبان مالي خوبي برايم بود 

.  نفر كم كم جا افتـاديم      ٤در همان روزهاي نخست ورودمان به ابوغريب، ما         . كرد
هــم تختــي مــن قصــان، . در اتــاق مــن و محمــد حســين زنــدانيان جــالبي بودنــد

ي   و رويـي، پسـتي و فرومـايگي بـاقي مانـده       چشم  اي بود كه با بي      فلسطيني/اردني
قصان در جلو در سلول، در انتظار رسيدن بـاقي          . بلعيد  غذاي زندانيان پولدار را مي    
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مـيالد يكـي از جـدا       . نشسـت   ي غذاي يك زنداني اهل عربستان سعودي مي         مانده
ميالد هميشه غذاهاي نـيم     . كرد  شدگان سازمان براي اين عرب پولدار آشپزي مي       

البته اين زنداني هرگز غـذاهاي      . رساند  ي اين زنداني پولدار را به قصان مي         خورده
زيـرا بسـياري از   . من بعدها به راز اين كار پي بردم  . خورد  گرفت و نمي    زندان نمي 

شكستند، ولي ميالد    ايرانيان هم براي همان غذاي مانده و نيم خورده دست و پا مي            
افتـاد،   دم كثيفي بود و اگـر بـا كسـي درمـي    قصان آ. داد اين غذاها را به قصان مي     

يا مانند من و محمد حسين، . دوخت و او را به زير فلقه ميفرستاد     برايش پاپوش مي  
در واقع در اتاقي كه . انداخت  قصان هر روز دعوا راه مي     . كرد  زندگيمان را تيره مي   

ايـن دو   . من و محمد حسين زنداني بوديم، دو نفر بودند كه اتاق را اداره ميكردند             
در روزهـاي اول  . شان همين قصان بود و يكـي هـم لـويي    يكي. نفر فلسطيني بودند 

جمشيد پورجم كه او هم از جدا شدگان سازمان بود، به من رساند كه قصان يـك         
شد معني فارسي     ي قواد را نميدانستم و او هم رويش نمي          من معني واژه  . قواد است 

 به من رساند كه قصان زنان عراقي را اجـاره  او سربسته . اين كلمه را به من بگويد     
ميكرده و به اردن و ديگر شهرهاي عراق ميبرده و از آنها كار ميكشيده و برايشان                

دو نفري كه با او همكاري ميكردند، يكي زنـش          . مشتري پولدار جور ميكرده است    
چـوب  ها    برده و به آن     ها را به تركيه و لبنان مي        بود و ديگري هم خواهرش كه آن      

اش اين بود كه بدون مجوز اين كار را كرده و             علت دستگيري . زده است   حراج مي 
آن .  سال زندان محكوم شده بـود      ٦به همين دليل به     . سهم دولت را نپرداخته بود    

در ايـن سـال خيلـي هـم مشـكل درسـت        . كشيد  سال آخرين سال زندانش را مي     
قصان را تحمل كنم، با خودم      من هميشه زماني كه در سلولم مجبور بودم         . كرد    مي
گفتم كه مسعود رجوي مرا پيش همكارش فرستاده است تا او را حتا براي يك                 مي

هـا را خواهـد     البته ميدانم كـه رجـوي روزي ايـن نوشـته          . لحظه هم فراموش نكنم   
تنها سفارش من به او اين است كه هرجا هست همانجا بماند؛ چرا كه مايي               . خواند

ايم او را نخواهيم بخشـيد و   هاي عراق پشت سرگذاشته در زندانكه اين دورانها را    
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 جام زهري در گلويش خالي خواهيم  تا گورش هم دنبالش خواهيم كرد و هر لحظه   
 .كرد

 من كريم آباداني قـرار داشـت كـه بسـيار سـاكت و               تختروبروي  
ي البته بسيار هم باهوش بـود و بـا تسـلط      . او هميشه نگران بود   . محتاط عمل ميكرد  

كريم مدتي هم به مـن زبـان        . كرد  كه به زبان عربي داشت، مشكالتش را حل مي        
او بيمار بود و هر روز به بهداري زندان مراجعـه ميكـرد؛ امـا               . داد  انگليسي  ياد مي   

شد، تا ايـن كـه مـا را از ابوغريـب              اش هر روز بدتر مي      بيماري. گرفت  جوابي نمي 
 كناري او يوسف پارسـاپور بـود كـه اهـل     نفر. بردند و من ديگر خبري از او ندارم  

گيالن غرب بود و براي رفتن به اروپا راهي عراق شده بـود، امـا در راسـتاي خـط                    
گروگانگيري و آدم ربايي سازمان، با اين كه خـود را بـه مـاموران مـرزي اولـين                   

به او طبق طرح سازمان پيشـنهاد  . پاسگاه عراقي معرفي كرده بود، زنداني شده بود   
حتـا بـه او     . ودند كه به سازمان مجاهدين بپيوندد و او سرگردان مانده بود          كرده ب 

بعـد از دو سـالي كـه در         . تواند به اروپا بـرود      گفته بودند كه از طريق سازمان مي      
ها بود، خواسته بود وضعيتش را روشن كنند، اما با مشت آهنين به او پاسخ                 قرارگاه

لي چون مرعوب نشده بـود و همچنـان         مدتي هم بازداشت شده بود، و     . داده بودند 
زماني كـه مـن او     . خواهان جدايي از سازمان بود، تحويل زندان ابوغريب شده بود         

او حتا حاضر شـده  .  سالي بود كه در ابوغريب منتظر تعيين تكليفش بود   ٢را ديدم   
 .بود در مرز ايران و عراق رهايش كنند، اما پاسخ سازمان به او زندان ابوغريب بود

هاي پائيني متعلق بود به       اتاقي كه من زنداني بودم، دو تا از تخت        در  
هـاي پـائيني را بـه زنـدانيان           در ابوغريب اين پديده نادر بود كه تخـت        .  ايراني ٢

ها در كشـور      او مدت . تخت پائيني كريم آباداني متعلق به ميالد بود       . ايراني بدهند 
بـه قـول خـودش،      . روپا برسـاند  تركيه سرگردان بود و نتوانسته بود خودش را به ا         

اش به مجاهدين بخـورد و از ايـن راه پناهنـدگي              خودش را آماده كرده بود تا تنه      
ميالد نميدانست كه مجاهدين آنقدر مار خورده و افعي شده هستند كه بـا              . بگيرد
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سازمان در همان نگاه اول متوجه شده بود كـه    . شوند  يك نگاه متوجه منظور او مي     
ولي چون قسمتي از نيروهاي سـازمان همـين   . ه را انتخاب كرده استاو چرا اين را 

در .  گونه جمع آوري شده بودند، به او كمك كرده بودند تا به كشور عـراق بـرود   
در . عراق از او خواسته بودند تا ابد نزد مجاهدين بماند، اما او زير بـار نرفتـه بـود                  

ي كه زندانيان بر اثر گرسنگي و نهايت سر از زندان فضيليه در آورده بود؛ همانجاي        
يكي از علل بسته شدن زندان فضيليه آن بود كـه مـرگ و              . دادند  تشنگي جان مي  

ميالد براي زنده مانـدن در فضـيليه دسـت بـه هـر              . مير در آن جا خيلي زياد بود      
تعدادي از زندانيان فضيليه او را ناجي خودشان ميدانستند؛ زيـرا او            . كاري زده بود  

شست،  ها را مي ميالد در آنجا شورت عرب. ز مرگ حتمي نجات داده بود    ها را ا    آن
آورد و هر كاري كـه بشـود    كرد، آب براي حمام كردنشان مي  برايشان آشپزي مي  
هنگـامي كـه مـيالد را بـه         . در فضيليه دستمزد فقط غذا بـود      . با آن غذايي گرفت   

شت، توانست به سـرعت     هاي عراق دا    اي كه از زندان     ابوغريب آوردند، او با تجربه    
هاي بنـد     خانه  ميالد يكي از قهوه   . چي زير و زرنگي جا بياندازد       خود را شاگرد قهوه   

خانه در زندان ابوغريب بسيار رايج بود و هر كسي ـ به غير   قهوه.  را اداره ميكرد٢
، ميزي تهيـه كنـد،    ي ماهانه توانست با گرفتن اجازه و دادن كرايه از ايرانيان ـ مي  

دي استكان و قاشق و مقداري شير خشك و قهوه و ديگر الزامات كار را جـور    تعدا
اما اين كار هـم سـرمايه       . اي راه بياندازد    كند و براي خودش در  زندان قهوه خانه        

هاي پولـدار، بـه ديگـران پـول           معموال عرب . البته مشتري هم زياد بود    . خواست  مي
از ايـن كـار مقـداري هـم بهـره      . اي راه بياندازنـد   خانـه   دادنـد تـا قهـوه       قرض مي 

هاي سفارش شـده را   چي  دفتري داشت كه در آن تعداد چاي         هر قهوه . گرفتند  مي
هـا بـراي ديـدن اقـوام و           پس از پايـان روزهـايي كـه مالقـاتي         . كرد  يادداشت مي 

و . هاي خـودش ميگشـت   چي به دنبال مشتري آمدند، قهوه دوستانشان به زندان مي   
ميالد موفق شـده بـود در يكـي از        . گرفت  ها طلب داشت مي     هايي را كه از آن      پول

. اش تمديد نشده بود، كار پيدا كنـد         ي مسئول قبلي    هايي كه ديگر اجازه     قهوه خانه 
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ي  آمـد و رابطـه   بعدها نقيب محمد اين فرد را به اين دليل كه با ايراني ها كنار مي       
 مراقبت از بند بود برداشت      ها برقرار كرده بود، از مقامش كه          نسبتا خوبي با ايراني   
تا اين كه با ورود يك زنداني سعودي پولدار به زندان، ميالد . و ميالد هم بيكار شد

به سرعت دست به كار شد و بـا دادن پيشـنهاد بـراي آشـپزي، ظـرف شسـتن و                     
تـا  . ترين قيمت، نزد اين سعودي پولـدار كـار پيـدا كـرد              پذيرايي كردن به ارزان   

او روزها در حيـاط  . وغريب شدم ميالد اين كار را انجام ميداد   روزي كه من وارد اب    
ي رنگيني براي آن عرب پولدار       كند و ميپخت و سفره      شست و پوست مي      مي ٢بند  

من وقتي اين عرب را براي اولـين بـار          . كه فقط در فكر شكمش بود، آماده ميكرد       
اش  تي و حيـواني كردم كه انساني بتواند تا اين حد در دنيـاي پسـ       ديدم، تصور نمي  

هاي ديگري هم از اين افراد را ديـدم، ديـدن ايـن               بعدها كه نمونه  . فرو رفته باشد  
اين عرِب اهل عربستان سعودي به نـام سـعود در      . گونه آدمها هم برايم عادي شد     

او به تازگي بـراي تنبيـه از   . شد و در سلول كناري ما زنداني بود      زندان شناخته مي  
ده بود، به اين علـت كـه هـم دعـوا كـرده بـود و هـم              اش اخراج ش    سلول شخصي 

بر اساس قانوني كه در     . داد  كارهايي كرده بود كه نبايد در روز مالقاتش انجام مي         
بنابراين او را   . توانست او را مانند ايرانيان به فلقه ببندد         زندان بود، مدير زندان نمي    

ـ «در ايـن سـلول      . براي مدتي در يـك سـلول جمعـي گذاشـتند           ت امانـات   جمعي
و هم چنين ايرانياني كه بر اساس استراتژي گروگانگيري سازمان      » مجاهدين خلق 

ي   عـده . زنـداني بودنـد   . مجاهدين خلق، تحويل نيروهاي امنيتي عراق شده بودنـد        
 زماني رسيد كه تعدادشان از عربها هم بيشـتر  .شد  ها در زندان داشت زياد مي       اين

در بين اين زندانيان، يك ايراني اهل ايالم بود به نام مردان كه همراه بـا     . شده بود 
ي مردان بود كه  يكي از اين زندانيان علي خواهر زاده   .  تن از اقوامش زنداني بود     ٧

اي بـود،     ر سـاده  مردان انسان بي آزار و بسيا     . با هم در يك سلول زندگي ميكردند      
. كـرد   در عين حال كمي هم حالت غيرعادي داشت و گاه مانند كودكان عمل مـي              

. اش خيلي ناگوار بود، ولـي او تحمـل ميكـرد            اين مساله در زندان براي خواهرزاده     
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ها كارشان اين بود كه به منـاطق جنگـي سـابق در مـرز ايـران و عـراق                      گروه آن 
 در منطقه جا مانده بـود، جمـع آوري كـرده بـه      را كه   هاي توپايي   رفتند و پوكه    مي

هـا از بـرنج بـود و مشـتري خـوبي              گفتند جنس پوكـه     مي. شهر برده و ميفروختند   
هـا    ي خودشان، صدها تن  كه براي جمع آوري ايـن پوكـه              البته بنا به گفته   . داشت

رفته بودند، روي مين رفته، جانشان را از دست داده بودند و يا براي هميشه دست                
ها همچنان براي به دست آوردن        اما خيلي . ا پا و چشمشان را از دست داده بودند        ي

گفت ما بارها اين كار را كرده بـوديم و گـاهي              علي مي . كردند    پول اين كار را مي    
. داديـم  ها دمپايي يا وسايل ديگر زنـدگي مـي        ها به آن    براي عبور از پاسگاه عراقي    

در سـفر   . راحتي به آنطرف مرز رفته و بازگرديم      دادند به     ها هم به ما اجازه مي       آن
آخرين ما هنوز از مرز رد نشده بوديم كه به يـك گشـتي عراقـي كـه پيـاده وارد            

ها در داخل خاك ما به ما    چون فكر ميكرديم آن   . خاك ايران شده بود، برخورديم    
 ها به سرعت ما     اما آن . كاري نخواهند داشت، سعي نكرديم خودمان را پنهان كنيم        

ما هم مجبـور شـديم تسـليم    . را محاصره كرده، با تيراندازي ايجاد وحشت كردند   
هـا تـوجهي بـه     اما دائما ميگفتيم كه ما در داخل خاك ايران هستيم؛ اما آن           . شويم
علي نميدانست كه او قرباني طـرح مسـعود رجـوي شـده             . هاي ما نميكردند    حرف
 سـال   ٦ق بـا داشـتن حكـم        هاي عـرا     سال بود كه در زندان     ٢علي بيش از    . است

مردان دايي علي بود و تقريبا هر هفـت روز          . هاي عراق زنداني بود     زندان از دادگاه  
افتاد كه او فراموش ميكرد مقررات زنـدان را           بسيار اتفاق مي  . خورد  هفته كتك مي  

هـا    او ماننـد بچـه    . همين دليل خوبي بود كه دائما زير شـكنجه باشـد          . رعايت كند 
ايستاد و تماشا     نگي را تحمل كند و اگر كسي چيزي ميخورد، مي         توانست گرس   نمي

. مردان هميشه به ديگران بدهكار بود     . كرد  گرسنگي در ابوغريب بيداد مي    . ميكرد
كردند و بـه او مقـداري           كساني هم مانند ابورامين از اين وضعيت سوء استفاده مي         

ي   آمـد، همـه     مـي بعد   هنگـامي كـه صـليب سـرخ            . دادند  بيسكويت و نوشابه مي   
توانست هيچ قـانوني را       مردان نمي . گرفتند  وسايلش را به عنوان بدهكاري از او مي       
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كردنـد بـه قـوانين زنـدان احتـرام            او را با شكنجه و كتك مجبور مي       . رعايت كند 
ي غذايي يك     معموال در زندان صبحها جيره    . ي ضعف مردان غذا بود      نقطه. بگذارد

هاي آلومينيـومي از      ها با سطل    چي   شيرين بود كه انقره    ليوان چاي سياه  و باصطالح     
،  بنـد زندانيان بالفاصله پس از باز شدن در  . آوردند  ي زندان به بندها مي      آشپزخانه

چـه   اگر چنـان . گذاشتند ظرفهاي خود را كه عموما قوري كوچكي بود، در صف مي      
تشـكيل  يك عرب در اول صـف قـرار نداشـت، و ايرانيـان اكثريـت زنـدانيان را                   

ها هم مجبور  ايراني. كردند  ها براي خودشان صف جديد درست مي    دادند، عرب   مي
ها بايد هميشـه اول آن باشـند، منتقـل            شدند ظرفهاي خود را به صفي كه عرب         مي
هـا    هرچند كه در زندان صف مخصوص ايرانيان بود و بس؛ چون عـرب            . كردند    مي

هـا   ودند و كـل سيسـتم زنـدان از آن       داراي برتري نژادي بر اساس قوانين زندان ب       
آمد، ربطي به تعداد زنـدانيان    مقدار غذايي هم كه از آشپزخانه مي      . حمايت ميكرد 

كردند به هر كس چه ميزان غذا بايـد           ها بودند كه تعيين مي      چي  اين انقره . نداشت
. من خود بارها با اين كه در صف انتظار غذا ايستاده بودم، غذا به من نرسـيد                 . داد
رساندند و به من  هايم مثل عزيز هميشه به من غذا مي ر چند كساني از هم سلولي ه

به عنوان يك آدم بي دست و پا نگاه ميكردند كـه بـراي بـه دسـت آوردن غـذا                     
يك روز هنگامي كـه     . ها رفتار كنم    توانستم مانند آن    اما من نمي  . كنم  كوششي نمي 

هـا    هـا  و ايرانـي       م كه دائما عرب   تورج محمود كاليه نفر جلويي من بود، شاهد بود        
من به او گفـتم كـه نگـذارد    . شد  غذا داشت تمام مي   . خارج از صف غذا ميگرفتند    

نشينند كه من در جوابش گفـتم         آيند پيش پايم مي     او هم گفت آخر مي    . جلو بزنند 
مقـداري  . ام او گفت من هنوز انسانيتم را فراموش نكـرده . ها را زير پايت بگذار     آن

مـن  . كـنم   ديروز دارم، اگر غذا به من نرسيد، با آن نانها شكمم را سير مـي              نان از   
 ٣در طول روز در زندان ابوغريب به غير از يـك ليـوان چـاي،                . ديگر ادامه ندادم  

ي نصف يك نان بربري خودمـان   تايي با هم به اندازه عدد نان به نام سمون كه سه  
ه ميگفتنـد در آن بادمجـان و      چهار قاشق آبـي كـ     /شد، و يك ليوان برنج و سه        مي



  از اوين تا ابوغريب

 ٧٢

هـاي پولـدار از    عـرب . دادنـد  ي هـر زنـداني مـي    اند، به عنوان سهميه  گوجه ريخته 
هـا    يكـي از آن   . ي خود را ميبخشيدند     كردند و سهميه    ي زندان استفاده نمي     سهميه

هاي جـدا شـده كـه بـا      ديگري عزيز بود و تعداد زيادي از بچه       . كريم آباداني بود  
خوردنـد،    ي كسـاني را كـه غـذاهاي زنـدان را نمـي               بودند سهميه  التماس توانسته 

اش همان بود كه در دو نوبت بين زندانيان           دادند و همه    شام و صبحانه نمي   . بگيرند
ي   و بقيـه  شد و تازه آن هم با تبعيضي كه بين زندانيان ايرانـي  نگونبخت تقسيم مي 

عيت عربهاي پولدار بنـد     در اين وض  . زندانيان؛ چه عرب، چه ترك و چه هندي بود        
در . ناليدند، مرغ و ماهي و كباب بـره ميخوردنـد           در حالي كه همه از گرسنگي مي      

حتا بيشتر نگهبانان زنـدان     . زندان بوي غذاهاي آنها زندانيان گرسنه را آزار ميداد        
هـايي كـه سـلول       آن. خوردنـد   هاي زندانيان پولدار مـي      نيز غذاي خود را در سلول     

. كردنـد   موال زندانيان پولدار ديگر را به شام و ناهار دعوت مـي           شخصي داشتند مع  
قـانون خاموشـي و سـكوت فقـط         . كردنـد   ها تا صبح تخته نرد بازي مي        ها شب   آن

در سلول كناري ما هنگامي كه زندانيان غذاي خـود  . هاي عمومي بود   مختص سلول 
. شـد   روع مـي  هاي پولدار شـ     كردند، تازه غذا خوردن عرب      را ميخوردند و تمام مي    

ها در حالي كه ديگر زندانيان دچار گرسنگي مزمن بودند، فشـار              اين بريز و بپاش   
ي غذايش را كه معمـوال بـرنج و مـرغ و     اين عرب پولدار باقي مانده . آورد  وارد مي 

گذاشت و همراه آشـپزش كـه مـيالد     كباب و مقداري ساالد بود، در وسط اتاق مي   
عرب آنقدر  . خورد  ميالد با قاشق مي   . هم با دست   آن. كرد  بود شروع به خوردن مي    

در تمام اين   . بعد روي تختش دراز ميكشيد تا استراحت كند       . تركيد  ميخورد تا مي  
اما هرگز حتا يـك قاشـق از آن         . دوخت  مدت مردان خيره به ظرف غذا چشم مي       

ي اين غذا هم بايد در راهـي خـرج ميشـد     چون باقي مانده. شد غذا به او داده نمي    
گروه ما هنگـامي وارد زنـدان       . خواست  كه روابط پنهان و مافيايي درون زندان مي       

تعدادي از جداشدگان تصميم    . ابوغريب شد كه چيزي تا سال نو ايراني نمانده بود         
مـن و  . گرفتند به مناسبت سال نو در اولين شب سال جديد دور هم غـذا بخورنـد            
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هاي حبيب علـي اصـغرپور و         كدر اين راه از كم    . محمد حسين مشغول كار شديم    
ما . حبيب علي اصغرپور آشپز ماهري بود. هاي جدا شده برخوردار شديم ديگر بچه 

مقداري برنج خام تهيه كرديم و چند قوطي كنسرو ماهي و با كمك ميالد كه براي     
 شعله و ظروف الزم مانند ديگ بزرگ و غيره را تهيـه   ٢سعود آشپزي ميكرد، گاز     

 در  ٢شب هم در بند     . تيم و بين بندهاي مختلف قسمت كرديم      كرديم و غذايي پخ   
هامـان سـر سـفره      نفر هم سلولي   ١٥ي بزرگي پهن كرديم كه        اتاق خودمان سفره  

البته تعداي از روي ترس و تعدادي براي ايـن كـه خيـال ميكردنـد                . حاضر شدند 
ايـن  . جرياني پشت اين كار است، حاضر به شركت در اين شـام عيـد مـا نشـدند      

هـاي جـدا      ها و ظرفيت پـايين بچـه        ولين حركت ما در زندان بود كه فشار عراقي        ا
پـيش از ورود مـا جـدا شـدگان تصـميم            . شده، عمال تكرار آن را غير ممكن كرد       

هاي عراق به سبك اروپا اعتصاب غذا راه بياندازند تا بـه     گيرند در داخل زندان     مي
نـي بـود كـه ديگـر هـيچ          اما پاسخشان چنان مشت آهني    . وضعشان رسيدگي شود  

سـركوب چنـان   . جداشده از سازمان مجاهدين، ديگر حاضر به همكاري با ما نشد  
بعـد از   .  هاي متحرك تبديل ميكـرد      وحشيانه و شديد بود كه زندانيان را به مرده        

مدتي در زندان تصميم گرفتم با كمك محمد حسين و تعدادي ديگر از زنـدانيان               
مـثال  . دادنـد   ها زبان عربـي را تـرجيح مـي          خي از بچه  اما بر . زبان انگليسي بخوانم  

حبيب اصغرپور و تورج كاليه عربي ميخواندند و من، محمد حسين، ايرج و مصطفي 
اما وقتي با جمشيد كه يكي از دوستانم        . در ابتدا من خيلي مشكل داشتم     . انگليسي

م خيلـي  شناختم، انگليسي را تمـرين كـردم وضـع          بود و او را از قرارگاه اشرف مي       
جمشيد عاشـق   . جمشيد آدم صبوري بود و تالشهايش هم خيلي موثر بود         . بهتر شد 

رسـاندند تـا      فوتبال بود و همراه با محمد حسين هميشه خود را بـه تلويزيـون مـي               
. كـرد، ببيننـد     هايي از فوتبال را كه گاه تلويزيـون عـراق پخـش مـي               بتوانند گوشه 

تلويزيون، هميشه در صـف اول جلـو   جمشيد و محمدحسين هنگام پخش فوتبال از       
. زماني كه ما را بـه ابوغريـب فرسـتادند، در ازل يـك تلويزيـون بـود          . نشستند  مي
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. قهرمان برايمان توضيح داد كه اين تلويزيون متعلق به يك زنـداني در ازل اسـت             
هـاي    وقتي ما به بندهاي عمومي زندان ابوغريب فرستاده شديم، با اين كـه سـلول              

يزيون داشتند، اما هر بند عمومي هم براي خودش يـك تلويزيـون           شخصي همه تلو  
از همان اول به ما گفته شد كه بايد . از بخت بد تلويزيون بند ما خراب بود. داشت
ديگر زندانيان به ما رساندند كـه  .  دينار بابت تعمير تلويزيون بپردازيم   ١٠٠نفري  

نگـي بـراي زنـدانبانان درآمـد      تا به حال اين تلوزيون ده برابر يك تلوزيون نو و ر           
تـا  . همينطـور هـم شـد   . داشته است و خرابي اين تلويزيون درست شـدني نيسـت       

موقعي كه من از ابوغريب خارج شدم، همان تلويزيون با همان مشـكالتش وجـود               
داشت؛ اين در حالي بود كه زندانيان پولداري كه تلويزيون شخصي داشتند، وقتـي        

در واقـع  . دادنـد  د تلويزيونهاي خود را تحويل زندان ميشدند باي از زندان آزاد مي  
هـا اسـتفاده      دادند تـا از آن      در زندان كلي تلويزيون بود كه زندانبان به بندها نمي         

 .شد ها بين خود زندانبانان تقسيم مي تلويزيون. كنند
هـا نسـبت بـه مـا ايرانيهـا برتـري              موقع تماشاي تلويزيون هم عرب    

ه من پاي تلويزيون بودم، و احتماال جاي خوبي هم نشسـته            ها ك   گاهي وقت . داشتند
. آوردند  ها براي ديدن آن سريال هجوم مي        بودم، با شروع يك سريال عربي، عرب      

آنقدر اين كار   . نشستند  ها براي اين كه جاي مرا بگيرند، ابتدا در جلو من مي             عرب
 خودم جـايم را تـرك       را ادامه ميدادند تا من خسته شوم و نتوانم تلويزيون ببينم و           

گاه كه ميديدند مقاومت ميكنم، دعوا را شروع ميكردند و از من ميخواسـتند              . كنم
ها با صداي بلند محمد علي مصـري مراقـب بنـد را          آن. ها بدهم   كه جايم را به آن    

بعـد مراقـب ميآمـد و دسـتور         . كردند و شروع به فحـش دادن ميكردنـد          صدا مي 
اگر چنانچه باز هم    . روم و از آنجا تلويزيون تماشا كنم      داد به انتهاي راهرو بند ب       مي

بعـد هـم نگهبـان      . كردنـد   زدند و نگهبان را صـدا مـي         مقاومت ميكردم، زنگ مي   
بردنـد، بـا      آمد و من يا هر كس ديگري را كه مقاومت كرده بـود، بيـرون مـي                  مي

اين طور هم عنوان ميكردنـد كـه مـن          . زدند  شلنگ آب يا چوب كتك مفصلي مي      
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در ابوغريب هر عربي كه از    . ام   و دعوا را شروع كرده      ون زندان را رعايت نكرده    قان
 ٢٠ها شكايت ميكرد، بدون استثناء برنده ميشد و ايرانـي بينـوا دسـت كـم            ايراني
 .كرد  ي چوب دريافت مي ضربه

پيرمــرد . زدم روزي داشــتم در كنــار زمــين فوتبــال  بنــد قــدم مــي
از يوسف كه با من بـود پرسـيدم،   . خيلي آشنا آمد  سپيدمويي را ديدم كه به نظرم       

بلـه، او عبـاس يزدانـي از اعضـاي قـديمي            : اين مرد عباس نيست؟ يوسف گفـت      
در . شناختم او را مي . ي سازماني و تشكيالتي دارد       سال سابقه  ٢٠سازمان است كه    

هـاي زيـادي هـم بـراي سـازمان            جانفشاني. ها عمليات سازماني شركت داشت      ده
كـرد، بـراي رفـع        عباس هنگامي كه براي سازمان در تركيه فعاليت مي        . كرده بود 

در . معرفي كرده بـود  .U.N هرگونه اشكال قانوني اقامتش در تركيه خودش را 
اين نكته را با سازمان در ميان      . آيد  همين مدت از كشور كانادا برايش پذيرش مي       

وم و از آنجا پاسپورت بگيرم، اگر من بتوانم به كشور كانادا بر   : گذارد و ميگويد      مي
هاي بيشـتري بـه سـازمان       توانم كمك   با اين پاسپورت مي   . برايم خيلي خوب است   

اما جواب سازمان به او اين بود كه براي يك ماموريت جديد بايد فـورا بـه                 . بكنم
در عراق هـم    . رود  او هم با اعتمادي كه به سازمان داشته، به عراق مي          . عراق بيايي 

هنگامي كه من پس از عمليات مرواريد       . كند  اند و از جان و دل كار مي       ها ميم   سال
پسري بود تقريبا همسن و .  منتقل شدم، او را آنجا ديدم٨٠به لشكر ) ١٣٧٠سال (

ي انقالب دروني سـازمان   در آن زمان فاز مسخره. بسيار هم كاري بود . سال خودم 
ن بخشيدن به پرسش نيروهـايي بـود   اين فاز در واقع فاز پايا. باز هم راه افتاده بود 

يك ماه پيش ! تكليف عمليات سرنگوني چه شده است؟: پرسيدند  كه از رجوي مي   
بخـش از     از اين تاريخ مسعود رجوي طي پيامي اعالم كرده بود كـه ارتـش آزادي              

در سال  (واقعيت اين بود كه پس از عمليات فروغ جاويدان          . قفل خارج شده است   
با شـروع رشـته     . باتالقهاي كشور عراق زمينگير شده بود     ارتش رجوي در    ) ١٣٦٧

عمليات سازمان موسوم به مرواريد بر عليه شورشيان عراقي در داخل خاك عراق،             
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يادم هسـت  . صدام حسين اجازه داد تا ارتش مسعود رجوي دست به عمليات بزند   
ت در هنگام عمليات مرواريد، مسعود رجوي پيام داده بـود كـه ايـن رشـته عمليـا       

ي عمليـات اسـتراتژيك     وراج و برعليه كردهاي منطقه ي طوزخورماتو و كفري آب       
زيـرا مـا بايـد در هنگـام         . كنـد   است و راه ما را براي عمليات سرنگوني هموار مي         

 زياد است    به قول رجوي طول جبهه    . عمليات سرنگوني از پشت خود مطمئن باشيم      
رجـوي بـا ايـن اسـتدالل     . ل كندو ارتش او نميتواند نا امني را در عقب ارتش تحم       

ي تا كركوك را از دسـت       لما از مند  . نيروهايش را به جنگ كردها و عربها فرستاد       
هـاي    يگان. رسيد  طول جبهه به صدها كيلومتر مي     . كردها و سپاه بدر خارج كرديم     

هاي منتهي به بغداد شورشيان عراقـي را   ارتش آزاديبخش در داخل عراق در جاده     
هنگامي كـه امنيـت در   . ها را نابود كردند كوب و بسياري از آنتعقيب و سپس سر  

ها در محور خانقين دست به تجمع نيرو زدند و آماده             پشت سر برقرار شد و يگان     
ميشدند به ايران هجوم ببرند، صدام حسين فرمان بازگشت به مسعود رجوي داد و  

 .او هم نيروها را بازگرداند
. گشتند، همـه مسـاله دار بودنـد      ازميهنگامي كه نيروها به قرارگاه ب     

خواستند بدانند حرفهاي رجوي بر چه اساسي استوار بود، كه رجوي بازهم نظير               مي
اي هـوا كـرد و انقـالب ايـدئولوژيك            ي نيرنگبازان تاريخ بار ديگر فيـل تـازه          همه

در ايـن دوران    . ديگري راه انداخت و اين بار هم از پاسخگويي به نيروها گريخت           
به علت حجم بزرگ نيروهـاي خواسـتار        . ر از نيروها از سازمان جدا شدند       نف ٧٠٠

هـا   به همين دليل هم مجبور شد آن. ها را سركوب كند     جدايي، رجوي نتوانست آن   
ي پناهندگي  با اين حال رجوي به مقامات اداره . را به كمپ پناهندگان تحويل دهد     

ن هسـتند، از سـازمان حقـوق        ها افراد سازمان مجاهدي     در عراق اعالم كرد كه اين     
اند در عراق زندگي كنند و در نهايت هم بار ديگر به سازمان               گيرند  و خواسته     مي

اسناد موجود در برخي از نشريات سازمان كه اعالم كـرده بـود             . بازخواهند گشت 
ي  جداشدگان از سازمان پول دريافت ميكنند، در اين راستا تحويـل مقامـات اداره    
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اما اين افراد فقط يك نوبت پول گرفتـه بودنـد؛ امـا             . ق داده شد  پناهندگي در عرا  
ي اين جـدا شـدگان بـه مقامـات            سازمان اين فرم را به عنوان فيش حقوق ماهانه        

خـط سـازمان در   . سازمانهايي كه به پناهندگان سرويس ميدادند، تحويل داده بود     
 ايـن كمـپ   اي كـه در    آن مرحله اين بود كه جداشدگان به دليل فقـر و بـدبختي            

خوشـبختانه بـا    . گريبانگيرشان بود، مجبور شوند دوبـاره بـه مناسـبات بازگردنـد           
رسيدن خبر اين وضعيت به اروپا و رو شدن دست سازمان، جنايت مسعود رجـوي            

هـا بـر آن     نتوانست در اين برهه تداوم پيدا كند و برخالف زندان ابوغريـب، سـال             
هايي  رهه توانستند با كمك سازماناين جداشدگان در آن ب . سرپوش گذاشته شود  

در اين تاريخ رجوي در داخـل قرارگـاه   .  از كشور عراق خارج شوند .U.Nنظير 
اشرف بار ديگر با به راه انداختن يك مرحله انقالب ايدئولوژيك ديگـر ابتـدا تـا                 

بر اسـاس   . ي امريكا وقت خواست     انتخابات رياست جمهوري كشور اياالت متحده     
 مـاه پـس از آن   ٨و با انتخاب حزب دموكرات در امريكـا ـ تـا    پيش بيني رجوي 

تاريخ ـ راه سازمان براي عمليات سرنگوني باز ميشد كه البته بار ديگـر و پـس از    
تـازه طلبكـار هـم شـده بـود و ميكوشـيد         . اين انتخابات هم حرفش را عوض كرد      

جبـور بـه    نيروهاي خواهان جدايي را با كشاندن به تنـور انقـالب ايـدئولوژيكش م             
هاي متعـددي هـم پشـت سـرهم در همـين راسـتا        نشست. ماندن در سازمان كند   

ها عباس يزداني از جايش برخاسته و از رجـوي            در يكي از اين نشست    . ترتيب داد 
پرسيده بود اگر در حرفهايش صادق است چرا اين معجزه را بـراي سـالها پنهـان                 

گـان از همـان بـاالي سـن بـا           ناگهان مريم رجوي ماننـد ديوان     ! نگاه داشته است؟  
كلماتي عصبي او را مخاطب قرار داد و گفت كه به چه حقي به يك انسان مقدس                 

ي  اين حرف مريم رجوي كليـد را زد و همـه  . فداكار ـ يعني رجوي ـ ايراد ميگيرد  
بعـد بلنـدگوي عبـاس را       . حاضران در نشست را مجبور كرد به عباس حمله كنند         

عبـاس يكـي از   : چـي بلنـد شـد و گفـت        ي ابريشـم  اولـين نفـر مهـد     . قطع كردند 
البته كسي اين اتهام را باور نكرد؛ زيـرا         . هاي رژيم در ميان مجاهدين است       نفوذي
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ايـن  . كرد كه كسي بتواند در روابطـش نفـوذ كنـد            تا اين تاريخ سازمان قبول نمي     
. عباس اول وحشت كرد و گفت كه منظورم ايـن نبـود        . حرف تاثير خودش را كرد    

مسعود رجوي كه بـدجوري در برابـر نفـرات سـازمان            . اه برداشت شده است   اشتب
ناگهـان تمـام    . نه، نه، عباس چنين نيست    : مفتضح شده بود، وارد معركه شد گفت      

سالن به خصوص قسمت جلو سالن كه مختص نيروهاي مشخص و با كـارت ويـژه     
مـريم  . است، به طرف عباس هجوم بردند و او را بـه بـاد فحـش و ناسـزا گرفتنـد       
اما اين  . رجوي هم مانند ديوانگان از آن باال جيغ ميكشيد و معلوم نبود چه ميگويد             

هنگـامي كـه مسـعود رجـوي ديـد نشسـت           . كارش ديگـران را تحريـك ميكـرد       
پـايش را روي صـندلي   . اش تبديل به طويله شـده اسـت، او هـم فريـاد زد        رهبري

 پائين بياوريد، فريادهاي هاتان را دست: گذاشت، يك دستش را باال گرفت و گفت  
. اين كارها را كرد تا زنش سر و ته قضيه را هـم بيـاورد             . تان را قطع كنيد     وحشيانه

رجوي مجبور شد چند بار ديگر مريم . اما دوريالي مريم رجوي هنوز جا نيفتاده بود
مريم ناراضي از اين كه اعضاي سينه چاك مجاهدين عباس          . رجوي را ساكت كند   

. اند، گفت كه عباس حق ندارد طلبكار رهبر پاكباز مجاهدين باشد        تهرا زنده گذاش  
البتـه  . ي اين طلبكاري از رژيم خميني است و ابدا ربطي به نشست ندارد              سرچشمه
رهبري سازمان هميشـه بـراي   . اي در درون مجاهدين بود ي شناخته شده  اين شيوه 

در . ان نيروها را ببندد   زد تا ده    گريز از پاسخگويي كارت رژيم خميني را زمين مي        
اين تاريخ اين حربه خيلي كارآمد بود، تا جايي كه عبـاس ترسـيد پـس از پايـان                   

. به همين دليل همچنان پشت بلندگو مانـد       . نشست بر سرش بريزند و او را بكشند       
بعد هم گفت اگر رجوي اجازه بدهد او حاضر است برود و با او روبوسـي كنـد تـا            

آيـم،   نخير، من مي: مسعود هم فريبكارانه گفت. فع شود اگر كدورتي پيش آمده، ر    
 .و البته هرگز هم اين كار را نكرد!! تو چرا زحمت بكشي

 بـود و بـا مـن در يـك آسايشـگاه      ٨٠عباس در آن زمان در لشكر    
از آن روز تا يكسال بعد كه به تركيه اعزام شد، در سكوت مطلق              . كرد  زندگي مي 
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اي او را به داخل بنگال ميبردند  ا و روزهاي متواليه داند چه شب  خدا مي . فرو رفت 
عبـاس آدم مقـاومي بـود و خـودش را           . ها به او ميگفتند كه به اين روز افتاد          و چه 

آنهـا عبـاس را بـه تركيـه     . ي او از دل مريم و مسعود پاك نشـد          نباخت، ولي كينه  
م بر او بستند، بـا      فرستادند، در آنجا از او بيگاري كشيدند و راِه رفتن به اروپا را ه             

اين استدالل و فريبكاري كه حكومت تركيه ميخواهد تو را به رژيم تحويل دهد، او 
معمـوال ايـن    . را با مدارك جعلي از كردستان عراق به سمت بغداد حركت دادنـد            

ي سـازمان راه كشـور        ها بسيار ناامن بود و راه اسـتفاده         كار را نميكردند، چون راه    
خواستند عبـاس   مي. اي براي عباس كشيدند كه او دستگير شود   اردن بود؛ اما نقشه   

شان هم با موفقيت پيش رفته بود، منتها در    نقشه. دستگير و تحويل ايران داده شود     
هنگام تحويل، عباس زرنگي كـرده و از مرزبانـان تـرك خواسـته بـود در مقابـل                   

 بـه بغـداد رسـانده       ها هم قبول كرده، او را       آن. دريافت پول او را به عراق بفرستند      
دهنـد و بـه سـراغ     در بغداد رسيدن عباس را به قسمت مربوطه اطـالع مـي          . بودند

اين خبر در بخش امنيت سـازمان سـردرگمي         . روند  پايگاه مجاهدين در بغداد مي    
هاي   ها فكر ميكردند عباس بايد حاال در زندان         عجيبي ايجاد كرده بود؛ چرا كه آن      

هايي تحت عنوان كمك و استمداد براي نجات جـان            يهها حتا اطالع    آن. رژيم باشد 
ابـراهيم ذاكـري    . عباس يزداني با امضاي شوراي ملي مقاومت آماده كرده بودنـد          

دهد عباس به رمادي برود تا مقامـات عراقـي در جريـان كـارش قـرار                 دستور مي 
ارگـاه  اي كه پيدا خواهند كرد، دوبـاره بـه قر   ها او را با راه حل قانوني   بگيرند و آن  

سـازمان  . دانست كه اين يك راه حل دروغين اسـت      منتها اين بار عباس مي    . ببرند
در كشور عراق كارهايي ميكند كـه گـاه مـورد اعتـراض وزارت كشـور و وزارت                  

زيرا بنا بر دستور صدام،     . دهند  ولي به آن اهميتي نمي    . ي عراق قرار ميگيرد     خارجه
اي نداشت جز اين كه از سر ناچـاري           هعباس چار . مجاهدين اختيارات ويژه دارند   

به اردوگاه رمادي برود؛ هرچند كه سازمان مي دانسـت عبـاس بايـد نخسـت در                 
ها به پليس معرفي شده، بعد از   در بغداد ثبت نام كرده، از طرف آن .U.Nدفتر 
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چون تمام اين كارها براي به دام انداختن عباس   . طرف پليس به رمادي اعزام شود     
بود، او را عمدا به دام مامورين عراق انداختند و بعد هم مدعي شدند              طراحي شده   

هايش در رابطه با بازداشـت        ي حرف   كه او جاسوس جمهوري اسالمي است و همه       
بياد دارم بعد از اين حادثـه سـازمان مجاهـدين    . در مرز تركيه فريبي بيش نيست  

مهوري اسالمي انتقام اي داد و از مقامات عراقي خواست كه از جاسوسان ج       اطالعيه
رونوشت ايـن اطالعيـه را هـم بـراي دفتـر رياسـت              ! ها را مجازات كند     گرفته، آن 

عبـاس در رمـادي     . جمهوري صدام حسين و بـراي دادگسـتري عـراق فرسـتادند           
 سال هيچ كس از او خبري ندارد، تـا ايـن   ٥تا . شود بازداشت و به زندان اعزام مي     

آورد كه عباس يزدانـي       رود و به ياد مي      ي مي كه سازمان براي جذب نيرو به رماد      
او » گنـاه «شـوند از      بـازهم حاضـر نمـي     . اي به زندان انداخته اسـت       را با چه حيله   

داننـد،   بگذرند، زيرا او كسي بود كه رجوي را در برابر پيروانش كه او را خـدا مـي      
ه با كشور نياوردن عباس به سازمان براي رابط   . اي نبود   اما چاره . مال كرده بود    لجن

اما عباس حاضر نبود يك لحظه هم براي مسعود رجوي          . عراق مشكل ايجاد ميكرد   
دانست رجـوي   عباس ديگر مي. ها فرو ريخته بود   براي عباس تمامي پرده   . كار كند 

ي  با اين كه زندانبانان عباس را هم در جلسـه       . تا كجاها با صدام حسين رفته است      
اما عباس در اين وضعيت تنها سـرش را پـايين           آورند،    نيروگيري براي سازمان مي   

عباس كسـي بـود     . اندازد و ميكوشد هر طور شده راه نجاتي براي خودش بيابد            مي
دانـم در قرارگـاه    تا آنجا كه من مي    . ها پيش حكم مرگش صادر شده بود        كه سال 

 ـ كـه   ١٣اشرف هم براي تحقير و ترساندن نيروها، قسـمتي تحـت عنـوان مركـز     
بعد .  باشد  و عنوانش هم با محتوايش بخواند ـ راه انداختند ١٣ نحس يادآور عدد

اند؛ اما هرگـز توضـيح       ها تشكيل داده    را براي نفوذي  ١٣هم اعالم كردند كه مركز      
هـايي   ها لباس ارتش رجوي را به تن دارند و در قسـمت         ندادند كه چرا اين نفوذي    

تمام كساني كه با ايـن      . نندهاست، كار ميك    مانند آشپزخانه كه از مهمترين قسمت     
اند، ميدانند كه دشمن مسموم كردن آب و غذا در            ها سر و كار داشته      گونه جريان 
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امـا مشـكل سـازمان      . دهـد   اي ترجيح مـي     هر پادگاني را به هرگونه بمباران علني      
هاي هولناك استخبارات و      ي اول زير شكنجه     ها در همان مرحله     نفوذي. نفوذي نبود 
حتا يك نفوذي نتوانسـته اسـت از        . عراق همه چيز را لو ميدادند     ) تامني(مخابرات  

كرد  ها را خود سازمان از خارج وارد مي       اكثر نفوذي . سيستم امنيتي عراق عبور كند    
ها را دانسته به مناسـبات      اكثر اين . كرد  كه تعدادشان از انگشتان دست تجاوز نمي      

هـا تحـت    زيـرا نفـوذي   .  داشت دادند كه بيشتر كاركرد تشكيالتي      سازماني راه مي  
امـا فشـار سـركوبي    . اي كه وارد ميكنند محدود است     كنترل هستند و ميزان ضربه    

كه ايجاد ميكنند تا به امروز جلو تالشي سازمان و به ويژه حذف مسعود رجوي از                 
فقط روي كار آوردن زنان در سازمان نيست كه جلو        . راس سازمان را گرفته است    

اي اسـت كـه       هاي موذيانـه    است، بلكه استفاده از تمام روش     انشعاب را سد كرده     
 .دهد نشان مي» صبح روشن«را با دجال بازي » شب تيره«

ها اعالم شده بـود ـ را     ـ كه از طرف سازمان مركز نفوذي ١٣مركز 
خواستند ديگر با سازمان همكاري       اكثرا افراد ناراضي و كساني كه به هر علتي نمي         

اين اعالم رسمي به اين دليل بود كه زندانهاي سازمان لبريـز            . كنند، تشكيل ميداد  
از زنداني شده بود و تعداد خيلي زيادي هم ناراضي روي دست سازمان مانده بود               

 ١٣كاركرد مركز . ها براي سازمان وجود نداشت كه امكان برخورد با تك تك آن
ياري بودندكـه بـا   بس. گرداند اين بود كه نفرات مردد را سريعا به تشكيالت بازمي         

نوشتند و بـه         صفحه گزارش از خودشان مي     ٢٠ روزانه بيش از     ١٣آمدن به مركز    
كارهايي كه نكرده بودند، اعتراف كرده، از رهبري تقاضاي حكم اعـدام خودشـان          

بعد از چنـد هفتـه      . ي خميني شوند    ها طعمه   كردند؛ تا رهبري نگذارد كه اين       را مي 
ها برگ كاغذ و      شدند، پس از امضاي ده       شكسته مي  ها خوب در هم     كه اين بيچاره  

تعهدنامه و امضاي حكم اعدام خودشان ـ كه سازمان تا به امـروز جـرات نداشـته     
ي شست و شوي مغـزي و تحقيـر       ها را منتشر كند و حتا بزدالنه اين شيوه          است آن 

هـا را مجـددا بـه سـر كـار خودشـان بـاز         انسانها را نيز تكذيب كرده است ـ آن 
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سـرويس  «و  » غسـل «و  » ديـگ «هايي به نام      اين شيوه تحقير كه نام    . گرداندندمي
 دارند اگر براي مـردم ايـران چنـد و چونشـان افشـا شـود، وجـدان                   …و» روزانه

 .دار خواهد كرد بشريت را براي هميشه جريحه
ماند تا بلكه رهبـري    ها در انتظار مي      عباس يزداني سال   ١٣در مركز   

او كسي است كـه بـراي چنـگ         .  اين رهبر مثل بقيه نيست     اما. از گناهش درگذرد  
عبـاس درمانـده در انتظـار       . انداختن بر زن رفيـق خـود، آن همـه فاجعـه آفريـد             

ماند تا اين كه باالخره روزي رهبري تصميم ميگيـرد او را بـا اولـين      سرنوشتش مي 
ي ايـن بـرا   . دسته از زندانيان امانات راهي فضيليه يعني گورسـتان زنـدگان كنـد            

. به زنـدان ميافتـاد    » امانت«اي به اتهام      نخستين بار در تاريخ عراق بود كه زنداني       
 زندان ابوغريب زنده ديدم؛ اما او نامش مانند اكبر شعرباف           ٥من عباس را در بند      

اي نبـود كـه فريادهـاي     هفتـه . و طالب جليليان در ليست سياه رجوي قرار داشـت       
اي از    او هميشه با پاهاي بادكرده در گوشـه       . گوشخراش او فضاي زندان را پرنكند     

او در تمام روزهاي محـرم و بـه         . ي بعدي برسد    زد تا نوبت شكنجه     زندان قدم مي  
 تـن  ٨ويژه در روزهاي تاسوعا و عاشورا در زمين فوتبال زنـدان ابوغريـب همـراه                

تمام . شد به پاهايش چوب ميزدند      تا آنجا كه مي   . ديگر به دستگاه فلقه بسته شده     
يـك مسـيحي هـم در مـاه     . زندانياني كه در ماه محرم تنبيه ميشدند، ايراني بودند    

او را هـم    . ي فارسي داشت    اتهام او اين بود كه قرآني با ترجمه       . محرم شكنجه شد  
شكنجه فقط بـراي    . ي فلقه بردند    مجاهدين خلق به زير شكنجه    » امانات«يكبار با   

 را فقط هنگامي كه دعوا ميكردند و        ها  عرب. جدا شدگان از سازمان مجاهدين بود     
از همـان روزهـاي نخسـت بـه      . يا خالف اخالقي كرده بودند به فلقـه مـي بسـتند           

ي جداشدگان از مجاهـدين و بـه فلقـه            ي هر روزه    ابوغريب، من به ديدن شكنجه    
 .ها عادت كردم بسته شدن آن

ي   يك روز بلندگوي زندان گفت كه زندانيان در بند خودشان آماده          
ي  هر زنداني وقتي كلمـه . »مصدر«: بلندگو فقط يك كلمه گفت   . ماري بشوند سرش
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دويد و خود را بـه محلـي          شنيد بايد با تمام قوا از هر كجا كه بود، مي            مصدر را مي  
رساند؛ دويدن در كمتر از يك دقيقه و يـا            كه از قبل برايش مشخص شده بود، مي       

ين صورت مراقبين نميگذاشتند نفـر      در غيرا . بعضي اوقات چند ثانيه قابل قبول بود      
معمـوال  . دادنـد  مـي  سرجاي خودش بنشيند و او را براي شكنجه تحويـل زنـدانبان           

آن روز در گرمـاي ظهـر كـه    . شـدند   زندانيان با چوب و مشت و لگد مجازات مي        
از دور  . هـا سـرجايمان نشسـتيم       نميشد حتا چند دقيقه زيرآفتاب ماند، مـا سـاعت         

دود و نگهبـان بـه دنبـالش و     را به هر بندي كه ميبرند، او مـي ديديم كه يكنفر      مي
رونـد و    نفر ديگر به بند مي١٠به دنبال آن مدير همراه . زند دائم او را با چوب مي    

سپس نفرات بعد از شنيدن سخنراني مـدير شـاهد فريادهـاي زنـداني نگونبخـت                
ها هم زنداني را  آنناگهان چند نفري از داخل صف زندانيان قيام ميكنند و         . هستند

تمـامي ايـن كارهـا در برابـر  چشـم مـدير و سـاير زنـدانبانان صـورت                     . زنند  مي
من كه تا به آن روز نديده بـودم بجـز جداشـدگان كسـي را شـكنجه                  . گرفت  مي

كنند، فكر كردم كه اين فرد هم ايراني و از جداشدگان سازمان است، اما هنگامي               
كه آغشته به لجن و مدفوع انسان بود، وارد بنـد  كه نوبت به بند ما رسيد، اين فرد  
زندانبان هم ميخنديد و بـه تمـام بـدنش    . گفت ما شد و مرتب يا دخيل سيدي مي  

داد بيشتر زندانيانش  او كه اهميتي نمي. در اين وقت مدير رسيد  . ضربه وارد ميكرد  
ترجمه هاش    فهمند، دستور نداد گفته     هاي گوهربارش را نمي     ايراني هستند، و حرف   

هاي مدير، زنداني را آوردنـد و جلـو چشـمان او شـكنجه                بعد از پايان حرف   . شود
در همـين  .  بايسـتد ٢سپس به زنداني فرمان داد در كنـار دِر ورودي بنـد            . كردند

موقع يكي از زندانيان از انتهاي صف بلند شد و خطاب بـه مـدير چيـزي گفـت و                    
رد و او را زيـر ضـربات مشـت و       خود را به سرعت به زنداني رساند، رويش تف ك         

بعد زندانيان به خـط  . پس از او چند نفر ديگر هم همين كار را كردند     . لگد گرفت 
من كـه درگيـر ايـن مسـاله     . شدند و روي او تف كردند و بعد به داخل بند رفتند       

بخـت تـف      زيرا تمام زندانيان به صورت آن نگـون       . شده بودم، نميدانستم چه كنم    
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رعت از كنار اين زنداني گذشتم كه ناگهان فرياد افسـر امنيتـي       من با س  . ميكردند
من باز هم خود را بـه نفهميـدن زدم كـه ناگهـان مراقـب بنـد و                   . زندان بلند شد  

معاونش فرياد زنان داخل بند شدند و مرا با خود نزد جناب مسئول امنيت زنـدان                
 من گفت تف كـن و       ام عزيز به زبان فارسي به       در راه كه ميرفتم، هم اتاقي     . بردند

من هنگامي كه به افسـر عراقـي رسـيدم، او داشـت يكـي ديگـر از                  . بگو نفهيمدم 
مـن كـه    . با من هم شروع به صحبت كرد      . زندانيان را با مشت و لگد تنبيه ميكرد       

آوردم، خودم را به نفهميدن زدم كـه او فريـاد زد    هاي او سر در نمي      واقعا از حرف  
نياني كه عربي بلد بود آمد و گفت كـه ميگويـد تـو              يكي از ايرا  . يك مترجم بيايد  

چرا به صورت زنداني تف نكردي؟ من در جواب نفهميدن كل جريـان را بـرايش                
او گفت زنداني داشته در توالت بنـد    . ام  گفتم و گفتم كه تازه وارد اين زندان شده        

زات با خودش كارهايي ميكرده كه بايد تنبيه شود و تمامي زندانيان بايـد در مجـا      
من هم تفـي بـه آن       . او از من خواست به صورت زنداني تف كنم        . او شركت كنند  
ي زندانيان منتظرند مرا هم       ديدم همه . نگاهي به دور و برم كردم     . بدبخت انداختم 

اما افسـر   . به خاطر زير پا گذاشتن قوانين زندان يا دستور زندانبانان مجازات كنند           
در ورودي بنـد    . مجازات هم نشدم  . د برگردم عراقي متوجه شد و دستور داد به بن       

محمد حسين، تـورج كاليـه، حبيـب        . تعدادي از جداشدگان انتظارم را ميكشيدند     
علي اصغر پور و جمشيد پورجم همگي ميخواستند بداننـد در بيـرون چـه گذشـته                

در اين بـين حرفهـاي تـورج    . بعد انتقادت شروع شد   . من هم توضيح دادم   ! است؟
او تمام روز بحث ميكرد كه تمام كارهاي اين زندانبانان تـوحش       .  برايم جالب بود  

كنم،  گفت من هم صورتم را به شكلي نشان دادم كه دارم تف مي             مي. محض است 
ميگفت مقاومت در برابر    . زيرا زندانبانان شعور ندارند و خيلي از تمدن دور هستند         

بـه مـا حساسـيت ايجـاد     العمل وادار كرده، نسبت  ها را به عكس    ها، آن   اين وحشي 
داند با تربيتي كه ما داريم        رجوي مي . ي رجوي است    ميكند و اين دقيقا همان نقشه     

ها هم مانند حيوانـات وحشـي كارمـا را خواهنـد              شويم و آن    با نگهبانان درگير مي   
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هنگامي كـه تـورج را تحويـل عراقيهـا          . ساخت و رجوي به آرزويش خواهد رسيد      
و عباس داوري به عباس گفتند به جايي  خواهد رفت كـه  ي ارواني    ميدادند، فهيمه 

ها را بشويد، آنقدر بايد به او تجاوز كنند تا قـدر              بايد شورت پر از گند و گه عرب       
هـا پـيش      اين يكي از همان وقايعي بود كه آن       . مجاهدين و مسعود رجوي را بداند     

هـاي    مي بچـه  به هر حال آن حادثه هم سپري شد و من جلو تما           . بيني كرده بودند  
 .جدا شده گفتم كه از رجوي انتقام خواهم گرفت

هر روز تعدادي را به دستگاه فلقـه        . حوادث ابوغريب تمامي نداشت   
بستند كه اين كار با صداي داد و فرياد و درخواسـت عفـو و بخشـش شـكنجه                مي

ولـي  . مقاومت ما منحصر شده بود به ندادن پولي كه نداشتيم     . شوندگان همراه بود  
مـا بايـد دائمـا زنـدان را جـارو           . هـا بـدهكار نبـود       ها گوششان به ايـن حـرف       آن
شسـتيم، بـار      ها و راهروها را مي      هاي مختلف زندان؛ مانند توالت      قسمت. كرديم  مي

درست و حسابي شده بوديم يك      . عاي مختلف زندان جابجا ميكرديم      براي قسمت 
ي زنـدان     م و به غير از جيـره      دانستند كه ما پولي نداري      زندانبانان مي . حمال واقعي 

 كيلـو   ٨٠٠/٧٠٠در برابر   . رسد  چيز ديگري براي زنده ماندن هم به دستمان نمي        
 ٢٠٠زنـدانيان از    . گرفتيم  جا به جا كردن بار يك يا دو عدد نان به عنوان مزد مي             

بـا ايـن همـه حمـالي بنـد و زنـدان روي دوش جداشـدگان از                  . نفر بيشتر بودنـد   
ها دوست شده بودنـد،   تر بودند و با عرب     ي از آنها كه قديمي    تعداد. مجاهدين بود 

شان را ميپرداختنـد و ايـن جداشـدگان از كـار معـاف                ها برايشان پول انقره     عرب
در بين اين زندانيان فقط ما بوديم كه نه پولي داشـتيم و نـه پشـتيباني و      . شدند  مي

ها هم هـوس      ن بدبختي ي  تمام اي     سرچشمه.  داديم  بايد مانند حيوانات بيگاري مي    
خواست مردم تحت ستم ايران را با  آقاي رجوي بود براي رسيدن به قدرت كه مي     

 !! گران زندان ابوغريب نجات بدهد كمك شكنجه
هاي پايـان ناپـذير زنـدانبانان         بيگاري كشيدن زندانيان و درخواست    

 پياز از   توانستيم حتا يك عدد گوجه فرنگي يا يك تكه          ما نمي . هميشه ادامه داشت  
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هـا از مـا       ها خبـر را بـه مـراقبين ميرسـاندند و آن             چرا كه خبرچين  . كسي بگيريم 
كار به آنجا كشيده بود كه روزي محمدحسين و حبيب علي  . تقاضاي پول ميكردند  

همـه  . و اصغر پور را در جلو ساختمان مديريت به خاطر ندادن پول شكنجه كردند   
از نظر ما كاركنان صليب سرخ كساني . آمداميد ما به صليب سرخ بود كه باالخره        

اي   هـا بـا هـيچ زنـداني         آن! گـذرد؟   بودند كه نميخواستند بدانند در زندان چه مي       
معمـوال قبـل از     . كردند  در تمام مدت هم نگهبانان همراهيشان مي      . زدند  حرف نمي 

ورود كاركنان صليب سرخ، زندانبانان با شكنجه كردن چند زنداني در برابر چشم             
گفتند كه اگر كسي حتا يك كلمه با نفرات صليب سرخ حـرف بزنـد،                 گران مي دي

كار شنيعي كه خيلـي     . اين كار را هم ميكردند    . هايش را خواهيم شكست     استخوان
سيسـتم  . انداختنـد  هـا مـي   دادند اين بود كه زندانيان را داخل انبار توالت انجام مي 

ي زندانيان و با      بود كه به وسيله    فاضالب زندان ابوغريب  چاه نداشت، بلكه انباري       
در هـر صـورت     . ي ماشـين لجـن كشـي        شد و يا به وسيله      دست و سطل خالي مي    

. پرداختنـد   ي خالي كردن فاضالب زندان ابوغريب را هم زندانيان بايـد مـي              هزينه
انبار مدفوع زندانيان   . كردند  كساني كه پولي نداشتند بايد خودشان اين كار را مي         

انداختند و آنقدر با چوب به سـر   زنداني را براي مجازات در آنجا ميجايي بود كه    
ايـن كـار را زنـدانبابان    . هـا فـرو كنـد    زدند تا سرش را تـوي مـدفوع   و رويش مي  

كردند تا جدي بودن خودشان را به رخ زندانيان بكشند و زنـدانيان را تـا سـر                    مي
ركنـان صـليب سـرخ      معموال نقيب محمد روز قبل از آمدن كا       . حد مرگ بترسانند  

ها و تمـام زنـدان    بايد توالت. داد بندها و راهروها را تميز كنيم آمد و دستور مي     مي
. آينـد زنـدان را تميـز ببيننـد          تا وقتي كاركنان صليب سرخ مـي      . را تميز ميكرديم  
دانست كه بيشتر زندانيان ايراني هستند، ولي بـه خـودش زحمـت         صليب سرخ مي  

ها فقط مترجم زبـان عربـي         آن. رجم زبان فارسي بياورد   داد كه با خود يك مت       نمي
بجز ايرانيان و دو زنداني از عربستان سـعودي و يـك عراقـي كـه مليـت                  . داشتند

ي زندانيان ماهي يك بار بـا هيئـت ديپلماتيـك كشورشـان               امريكايي داشت، بقيه  
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انيان در مورد زنـد . ها پول و وسايل زندگي دريافت ميكردند ديدار داشتند و از آن   
هـا بـه    سعودي و آن عربي كه مليت امريكايي داشت، كشورهاي حـافظ منـافع آن     

آوردنــد، و كارشــان را در  آمدنــد، برايشــان وســايل زنــدگي مــي ديدارشــان مــي
، يعنـي قبـل از      ١٣٧٦ايرانيان هم پيش از سال      . هاي عراقي دنبال ميكردند     دادگاه

يي و گروگـانگيري مشـترك      ي آدم ربـا     آغاز طرح ابتكاري مسعود رجوي و پروژه      
. شان در عـراق تمـاس ميگرفتنـد         رجوي و صدام حسين، ايرانيان هم با سفارتخانه       

رسـيد و رژيـم بـا در     بعدها اين راه هم بسته شد؛ زيرا خبر به بيرون از زندان مـي           
هاي زندانيان  خبـر دهـد كـه           توانست به خانواده    دست داشتن اسامي زندانيان مي    

كننـد؛ بلكـه هـم اكنـون          هاي رجوي نيستند و مبارزه نمـي        اهفرزندانشان در قرارگ  
اي تـن   زندانيان بدبختي هستند كه به خاطر يك لقمه نان به هـر خفـت و خـواري           

آيـد    پس از افشاگري بسياري از اين جداشدگان، تازه سازمان يادش مي          . دهند  مي
در مـورد خـود مـن هـم در          ! كه اين جدا شدگان نفوذي و مـزدور رژيـم هسـتند           

 و بعـد از ايـن كـه سـازمان           ١٣٧٤نشريات سازمان نوشتند كه من پس از سـال          
ام، صفوف پاك و مطهر ياران آقاي رجوي          كشف كرد كه مزدور رژيم خميني بوده      

ام و سازمان از ايـن تـاريخ تـا رسـيدنم بـه اروپـا از وضـعيت مـن                       را ترك كرده  
چند سال در زنـدان  به نظر رجوي حتما من در اين    . هيچگونه اطالعي نداشته است   

ام و با رژيـم همكـاري         ي مجاهدين بوده    اوين در نقش شكنجه گر مشغول شكنجه      
 !ام داده ، مجاهدين را به رژيم لو مي ميكرده

 در زنـدانهاي  ١٣٧٩كـنم كـه مـن تـا دي مـاه         اين جـا اعـالم مـي      
 هـم در  ١٣٨٠تا بهمن مـاه    . هاي اشرف و پارسيان در سلول انفرادي بودم         قرارگاه

اما سازمان براي ايـن  . هاي سازمان امنيت عراق و زندان ابوغريب اسير بودم      انزند
كه دست كثيفش را از اين فاجعه بشـويد، يـك قلـم ايـن شـش سـال را از قلـم                       

هـاي جمهـوري    دهد كه من چگونه سـر از زنـدان          هرگز هم توضيح نمي   . اندازد  مي
ـ    اما به مجرد اين كه مي! ام؟ اسالمي درآورده  ام و داسـتان   ده مانـده فهمـد مـن زن
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ي مـزدوري بـرايم       هـا سـال سـابقه       ام، يـك بـاره ده       اش را افشا كرده     پنهان مانده 
اين شيوه البته از ترفندهاي بخش امنيت سازمان است و آنقدر كودكانه         . تراشد  مي

چون اين بخش سـازمان را شـخص رجـوي    . تهيه شده كه باعث تعجب همه است    
 ابتكاري از دست عناصر اجرايي آن گرفتـه شـده           ميچرخاند، امكان انجام هرگونه   

شـود،    هايي كه در نشريات سازمان بر عليـه جداشـدگان مـي             گيري  است و موضع  
در مورد زندان ابوغريـب،     . هاي احمقانه و بي ربط شخص رجوي است         العمل  عكس

طرح رجوي اين بود كه راز اين جنايت تا سرنگوني خيالي رژيم سر به مهـر بـاقي                 
يعنـي  . اي باشيم براي به دام انـداختن رژيـم          ا در دست صدام فقط طعمه     بماند و م  

ابتدا رژيم را به معامله بكشاند و سپس به جاي تحويل دادن ما، ايرانياني را كـه از   
اين كار از همان    . اند، به رژيم تحويل دهند      هاي ايراني ربوده    داخل ايران يا از قايق    

ين كه صدام خط رجـوي را اجـرا كـرده            آغاز شده بود، ولي به علت ا       ١٣٧٦سال  
آمد و رجوي هم  بود و جدا شدگان همچنان در زندان بودند، رژيم پاي معامله نمي           

تا اين كه رژيم به صدام حسين پيشنهاد . برد بار زندان ابوغريب را مرتب باالتر مي    
 تن از جدا شدگان، هزار اسير عراقي آن هم از افسـران رده     ٥٠كرد در برابر فقط     

رژيم حتا در پي تحويـل گـرفتن        . االي باقي مانده در ايران را تحويل عراق بدهد        ب
بـا ايـن همـه    . هايي كه در زندان ابوغريب بودند، نبود     نظاميان، پاسداران و بسيجي   

.  تـن جـا زد  ٥٠ تن را كه هيچ ربطي به مجاهدين نداشتند، در بـين ايـن           ٣صدام  
 رده باالي عراقي را تحويل صـدام         تن از اسراي   ٧٠٠رژيم هم به همين دليل فقط       

اين جريان باعث شد كه رژيم تا سرنگوني صدام حسين پاي معامله با             . حسين داد 
 .صدام نرفت

ترين پشتيبان خـود را     با سرنگوني صدام حسين، مسعود رجوي اصلي      
همچنان كه خودش به    . اش براي هميشه سوخت     ي ضد بشري    از دست داد و پروژه    
 .داين سرنوشت دچار ش
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در ابوغريب كه بوديم، ميكوشيديم به هر صورت ممكن خبِر زنداني           
 سالي كـه مـرا در       ٥سازمان در تمام    . بودن خودمان را به بيرون از زندان برسانيم       

ام گفته بود كه      هاي پارسيان و اشرف در انفرادي نگاه داشته بود، به خانواده            زندان
هاي سنگيني بـر عهـده دارم،         يتحتا گفته بود چون من مسئول     . در ماموريت هستم  

زمـاني راز ايـن جنايـت فـاش شـد كـه       . امكان تماس با من خيلي مشـكل اسـت      
ها بسته بود و ما زندانيان در انتظـار           اما تمامي راه  . بستگانم فهميدند من در زندانم    

مـن و   . تا آن زمان خيلي كوشـش كـرديم نيـت مـا لـو نـرود               . صليب سرخ بوديم  
مي واستيم با صليب    . واستيم به هر قيمتي اين طرح لو نرود       تعدادي از زندانيان ميخ   

اي ميگفتند بـه ايـن گـردن كلفتيهـا نيـازي نيسـت و مـا                   عده. سرخ صحبت كنيم  
يعنــي بــا نوشــتن نامــه بــراي . ي كمتــري بــه مقصــود برســيم ميتـوانيم بــا هزينــه 

هـا    م، آن نوشـني   هامـان مـي     اي براي خانواده    ها اگر ما نامه     به نظر آن  . هامان  خانواده
به اين ترتيب همه    . اتوماتيكمان در صدد برخواهند آمد با ما ديداري داشته باشند         

ما پرس و جوهامان را از زندانيان كرديم و شكل نوشتن نامه        . چيز افشا خواهد شد   
. هاي امنيتي زندان و خيلي چيزهاي ديگر را ياد گـرفتيم            و ترتيبات عبور از سيستم    

كنـد، صـبر     آخر كه صليب سرخ نامـه را جمـع آوري مـي   بنابراين قرار شد تا روز 
هـا آمـده    در چنـد روزي كـه آن  . صليب سرخ آمد و بازديد خودش را كرد       . كنيم

اما مقدار وسايلي كه صليب براي زندانيان آورد، . بودند وضع غذاها خوب شده بود     
پـول  بسياري از زندانيان نااميد بودنـد چـون امكـان بازپرداخـت             . بسيار ناچيز بود  

ما با يك وضـعيت  . اي را كه پيش خريد كرده بودند، نداشتند      سيگار و مواد غذايي   
اي از جداشـدگان را كـه فكـر           نقيب محمد ميخواست عـده    . ناجوري روبرو بوديم  

مـا نگـران   . ميكرد ممكن است برايش مشكلي ايجاد كنند، در جـايي پنهـان كنـد      
سـفانه سـاير زنـدانيان بسـيار        متا. بوديم كه فرصت نامه نوشتن را از دست بدهيم        

توانستند روزانه يك نامه بنويسند و در روزهاي          هاي زندان مي    عرب. فرومايه بودند 
ي زنـدانيان ديگـر ـ بـه       مالقات رسم بود كه زندانياني كه مالقات داشـتند، نامـه  
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ها آنقدر زير فشار بودند كه  اما آن. استثناي ايرانيان ـ را با خود ببرند و پست كنند 
اين فشار هم معموال بر روي يكـي  . رطور شده ميخواستند خودشان را تخليه كنند    ه

ي  هاي نامه ها براي گرفتن برگ آن. شد ديگر كه از خودشان ضعيفتر بود، خالي مي  
ي زنـدانيان     ها را ويژه    صليب سرخ اين نامه   . مخصوص صليب سرخ هجوم ميبردند    

مـن و  . ا به دسـت ايرانيـان بيافتـد    ه  اجازه هم نميدادند كه اين برگه     . چاپ ميكرد 
آن هـم از يـك زنـداني    . محمد حسين با خواهش و تمنا دو بـرگ كاغـذ گـرفتيم          

او ميخواسـت از ده بـرگ كاغـذي         . ءاي بنويسد   مصري كه اصال خيال نداشت نامه     
هـا    يـك نفـر از بچـه      . كه در اختيار داشت، به جاي كاغذ يادداشت استفاده كنـد          

هامـان را     ما نامه . نداني بودنش در ابوغريب مطلع شوند     اش از ز    نميخواست خانوده 
ها را به صـليب      نوشتيم و تحويل داديم، اما بعدها فهميديم كه تعداد اندكي از نامه           

ها هم مال ما جدا شدگان از مجاهدين نبوده           اند و هيچ كدام از اين نامه        سرخ داده 
ه بـوديم، سـرخورده     بسياري از ما از اين كه چنين فرصـتي را از دسـت داد             . است

هاي جدا شـده      با اين همه فضاي خوبي ايجاد شد و ما توانستيسم بچه          . شده بوديم 
پـيش از   . هاي صليب سرخ داستان هيجان انگيـزي بـود          داستان نامه . را چك كنيم  

هـايي را كـه زنـدانيان         ورود ما به زندان ابوغريب، صليب سرخ خودش پاسخ نامه         
اما پس از ورود مـا زنـدانياني كـه پاسـخي از             . آورد  ايراني مينوشتند، به زندان مي    

هاشـان را بخواننـد، آن را         هاشان دريافت ميكردند، بايد بدون اين كه نامه         خانواده
شكِل گرفتن نامه به اين صورت بود كـه صـليب سـرخ     .  دادند  تحويل نگهباني مي  

يان را صـدا  بعد نگهبان يكي يكي زنـدان . داد ميزي را در دفتر مدير زندان قرار مي   
اش را شخصـا از دسـت كاركنـان صـليب             زنداني خودش ميرفت و نامـه     . كرد  مي

رفت به محلي كه از طرف زندانبان بـراي او تعيـين شـده بـود و              بعد مي . ميگرفت
من خود شاهد بودم كه زندانياني كه اجازه نداشتند . داد   را نخوانده تحويل مي     نامه
گاه روزها گريه . ار مهلك روحي و رواني بودند  هاشان را بخوانند، دچار چه فش       نامه
 .بايد تحمل ميكردند. اي نبود اما چاره. كردند مي
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روزي پس از ورود ما به زندان، به زندانيان خبر دادند كه يك گروه           
بيني كرديم كه ايـن       ما ابتدا پيش  . بزرگ ايراني به زودي به ابوغريب خواهند آمد       

اي بودند كـه       ايراني ٧٠ها    ولي آن . دين هستند نفرات باز هم از جدا شدگان مجاه      
دانسـتند چـرا سـر از عـراق           خواستند براي كار به كويت بروند و خودشان نمي          مي

 ٢ايـن ايرانيـان     . ها قرباني طرح شيطاني مسعود رجوي شده بودند         آن. اند  درآورده
ها  نتعدادي يزدي هم در ميان آ. ها ها و شهر كردي خوزستاني. گروه بزرگ  بودند

خواسـتند كـار كننـد و مخـارج           كشي بودند كه فقط مي      همه انسانهاي زحمت  . بود
. اين افراد بارها از ايـن راه رفـت و آمـد كـرده بودنـد     . شان را تامين كنند    زندگي

. ها داشـتند    ي خوبي هم با عراقي      ها برخورد كرده بودند، و رابطه       بارها هم با عراقي   
هـا در زنـدان تصـويرات     آنهـا هفتـه  . اند  شدهها متعجب بودند كه چرا دستگير   آن

هر كدامشان هـم  . اي هم به دادگاه رفته بودند  بغداد زنداني بودند و به صورت فله      
ما تا . ها را هم به بند ما آوردند  تعدادي از آن  .  سال زندان محكوم شده بودند     ٤به  
البتـه  . دنـد ايرانياِن خونگرم و زحمت كشي بو     . توانستيم به آنها كمك ميكرديم      مي
بعد كه فهميدند مـا  . ها در روزهاي نخست ما را به چشم ديگري نگاه ميكردند         آن

متعجب بودند كـه چـرا   . از جدا شدگان سازمان مجاهدين هستيم، شاخ درآوردند    
انصافا سازمان بـا ايـن كارهـايش،        . دارد  سازمان ما را در زندان عراقي ها نگاه مي        

ندهي كرد كه رژيـم حتـا در خـواب هـم تصـور           تبليغاتي را بر عليه خودش سازما     
 . بر عليه كل سازمان مجاهدين را نميكرد ي تبليغات منفي چنين ابعاد گسترده

كردنـد و او    شان به مسعود رجوي تف و لعنت مي         اين ايرانيان همگي  
ها كـم كـم بـه      آن. دانستند كه بايد هر چه زودتر نابود شود         ي كثيفي مي    را پديده 

ها در عرض چند روز  جالب اين كه آن  . ساير زندانيان عادت كردند   وجود ما مانند    
همـه را   . چنان در زندان جـا افتادنـد كـه انگـار سـالها بـود در ابوغريـب بودنـد                   

ها پسـري بـود كـه خيلـي           در ميان آن  . شناختند و مشكالتشان را حل ميكردند       مي
نيان را شناخت و ي زندا او تقريبا در مدت چند روز همه   . خوب با ديگران تا ميكرد    
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نامش محمدعلي بود و از روستاهاي اطراف شادگان به         . زندانيان هم او را شناختند    
رفت كه گرفتار طرح رجوي و مرزبانـان عراقـي شـده، و بـه ابوغريـب                   كويت مي 

اما ما به ايشـان  . اين افراد ابتدا از ما جدا شدگان فاصله ميگرفتند. آورده شده بود 
افـراد خبيثـي در     . باط با ما برايشان دردسـر نخواهـد شـد         فهمانديم كه داشتن ارت   

ارتباط بگيرند، در بازگشت به ايـران       » منافقين«گوششان خوانده بودند كه اگر با       
در ايـن مـدت مـن در ابوغريـب فقـط زبـان انگليسـي                . دچار مشكل خواهند شد   

هـا سـعي ميكـرديم انگليسـي          من و جمشيد  پورجم روزها و حتا شـب         . خواندم  مي
در ابـو   . اين كار برايمان مفيد بود و وقتمـان را پـر ميكـرد            . وانيم و حرف بزنيم   بخ

غريب با بودن آب كافي و نور آفتاب توانسـته بـوديم مقـداري زيـادي نظافـت را            
در . كارمان يا شستن رخت و لباس بود و يا خواندن زبـان انگليسـي             . رعايت كنيم 

التي كـه برايمـان ايجـاد    كرديم، ولـي بـه علـت مشـك        روزهاي اول ورزش هم مي    
ي بند رخت مقداري      فقط در محوطه  . كردند، نتوانستيم ورزش جمعي داشته باشيم     

باال و پايين مي پريديم، كه دچار كمر درد و دردهاي مفصلي كه معموال زنـدانيان                
هاي زنـداني     اين كار هم با مسخره بازي عرب      . شوند، نشويم   در زندان دچارش مي   

در زندان عربها بـه  . اي نبود و بايد به كارمان ادامه ميداديم    هولي چار . روبرو ميشد 
ها  من ابونظاره ميگفتند؛ زيرا من براي در امان ماندن از آفتاب تند عراق ـ كه سال 

در زندان هاي انفرادي سازمان مجاهدين و سـازمان امنيـت عـراق از آن محـروم                
هنه تهيه كرده بودم و يك عينك دودي ك. بودم ـ از عينك دودي استفاده ميكردم 

ها براي بقيه هم اسم  عرب. ي من نبود گزاري  ويژه   اين اسم . از آن استفاده ميكردم   
قـوار نـامي اسـت عربـي     . مثال به حبيب علي اصغرپور ميگفتند قوار      . گذاشته بودند 

ها كنـار آمـديم و بـا          به هر حال ما كم كم با آن       . ي سوري   مربوط به يك هنرپيشه   
داديم كه نه تنها در مورد پول و غذا و امكانات زنـدگي در زنـدان          رفتارمان نشان   

. ها كمك هـم خـواهيم كـرد         با آنها در ستيز نيستيم، بلكه اگر داشته باشيم، به آن          
بـا  . هاشان نسبت به ما تجديـدنظر كننـد         ها در ديدگاه    اين رابطه باعث شد كه آن     
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زندان، فضاي زنـدان خيلـي   آمدن ايرانياني كه در راه كويت ربوده شده بودند، به          
هـا    بـا ايـن همـه بـه آن        . شدند  ايرانيان در زندان روز به روز بيشتر مي       . تغيير كرد 

بـا ايـن كـه نگهبـاني داخـل      . اجازه داده نميشد مسئوليتي در زندان داشته باشـند      
يا مثال مسئولين . گرفتند زندان با خود زندانيان بود و آنها بايت اين كار مزد هم مي

ي كسـاني كـه       اساسا همه . ها بودند، مزد ميگرفتند     چي  ندها كه همان انقره   نظافت ب 
ايـن زنـدانيان    . شد،  حقوق ميگرفتنـد      ها محول مي    كاري از طرف زندانبانان به آن     

توانستند به راحتي با خـارج از         مشكل امنيتي هم نداشتند و مي     . مالقاتي هم داشتند  
امـا  .  خارج از زندان پول دريافت كننـد       توانستند از   مي. زندان مكاتبه داشته باشند   

بنا به دستور مدير زندان همه جا اولويت با عربها بود و هيچ كاري نبايد به ايرانيان         
ايرانياني كه تازه وارد ابوغريب شدند، مقداري پول ايراني و كـويتي            . شد  محول مي 

ي با ارزش   ها  پول. داشتند كه زندانبانان به هزار دوز و كلك از دستشان درآوردند          
هـاي ايرانـي را هـم  بـه            پول. كويتي را تحت عنوان پول غيرقانوني مصادره كردند       

قيمتي خيلي ارزان تبديل به دينار عراقي كردند و تازه مقداري از همين پولشان را               
! ها ندادند، با اين دستاويز كه هنگام آزاديتان بـه شـما بـازپس خـواهيم داد        به آن 

مـدير  . شود گفت كه ايـن بيچارگـان را غـارت كردنـد           ميتنها  . البته دروغ گفتند  
داد، تـا اينكـه پـول     اطالع نشان مي ي اين جريان غارت بي    زندان خودش را از همه    

. در ابوغريـب غـارت زنـدانيان شـبانه روز ادامـه داشـت            . ها تمام شـد     اين بيچاره 
ه صداي تا اين ك. داستان پول جمع كردن براي تولد صدام حسين پايان ناپذير بود    

البتـه همـه    . عربهاي پولدار بند هم درآمد و اعالم كردند كه ديگـر پـولي ندارنـد              
خواست يك شبه از دسـترنج زنـدانيان و پـول آنهـا         ميدانستند كه مدير جديد مي    

ي زنـدانيان هـم       مـدير جديـد در ايـن راه حتـا از دزديـدن جيـره              . ميليونر شـود  
ي نـاچيز بـراي زنـده مانـدن       يـره با اين كه ميدانست كـه ايـن ج        . رويگردان نبود 

كار به جايي كشيد كه مدير سـه روز تمـام زنـدانيان را در               . زندانيان كافي نيست  
اش در    كـرد، آن هـم همـه        ي زندان جمع ميكرد و برايشان سـخنراني مـي           محوطه
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كـرد و     مدير، زندانيان پولدار عرب را بلند مـي       ! ي پول براي جشن تولد صدام       باره
ايد؟ البته صدام حسين به پـول شـما    دام حسين چه كار كرده    ميگفت شما براي ص   

. نيازي ندارد، ولي او افتخار تمامي اعراب است و در قلب تمامي اعراب جـاي دارد          
اگر شما دزدي كرديد تا عراق را در برابر امريكا تضعيف كنيد، حاال بايـد جبـران              

. ام  ينار كمك كـرده    هزار د  ٣٠من تا كنون    : در اين بين يكي از عربها گفت      . كنيد
 هزار دينـار ديگـر  تحويـل         ١٠٠اند بايد تا روز تولد صدام حسين          اما به من گفته   

در . دهـي   تو در همين زندان پـول نـزول مـي         : مدير در جوابش فرياد كشيد    . بدهم
آن وقـت پـول برايـت اينقـدر عزيـز      . كنـي   ها را غارت مي     بيرون زندان هم عراقي   

خواسـتند   زندانيان ديگـر هـم كـه مـي       . نشستزنداني بدبخت سر جايش     ! است؟
در آخر قرار شد همه به بندهاشان برگردند        . اعتراضي بكنند، سر جايشان نشستند    

.  دينار كمـك كـردم     ١٠٠من هم براي فرار از تهديدات زندان        . و پول جمع كنند   
آنها ميگفتند بعد از تهديدات مدير زنـدان كمـك          . اما با اعتراض همه روبرو شدم     

 ٢من هم گفتم كه از وسايل صـليب         . آيد   دينار توهين به حساب مي     ٥٠٠ز  كمتر ا 
من بايد تا شش ماه بـا ايـن   . ارزد  دينار مي٥٠٠بسته سيگار دارم كه هر كدامش      

ام   عزيز هم سلولي  . هر چه ميخواهد بشود، من بيشتر از اين ندارم        . پول زندگي كنم  
در . زد كه مـن قبـول نكـردم    دينار بالعوض بپردا   ٢٥٠اصرار كرد كه به جاي من       

كـريم آبـاداني   .  دينار پرداختنـد ١٠٠اين بين حبيب و محمد حسين هم هر كدام     
دهـي؟    وقتي از او پرسيدم چـرا پـول نمـي         . كه از جدا شدگان نبود، پولي هم نداد       

اگـر يـك بـار پـول     . ام كه پـولي نـدارم     هاست برايشان جا انداخته     من سال : گفت
دانند كه من پولي ندارم و زياد سـخت    مراقبين بند مي.شود  بدهم، كارم خراب مي   

همه منتظر بوديم كه از روز بعد دستگاه فلقه به كار بيافتد و مـا شـاهد                 . نميگيرند
اما من تا آن روز نديدم كه عرب پولداري     . باشيم كه عرب پولداري كتك ميخورد     

گرفتند و يـا   را ميشان  هاي شخصي ها اين بود كه اتاق      حداكثر تنبيه آن  . تنبيه شود 
ي زندان را جمـع كننـد، ولـي     هاي محوطه   ها را با ما ميفرستادند آشغال       اين كه آن  
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از روز بعد اعالم شد     . مدير زندان دندانهاي آنها را شمرده بود      . شدند  ابدا فلقه نمي  
ي مالي به     كه الزم نيست زندانياني مانند ما پولي براي جشن بپردازند، چون كميته           

ك زنداني اردني تشكيل دادند و از شب تا صـبح يـك ميليـون دينـار                 سرپرستي ي 
دانسـتند اگـر پـول      تمام زندانيان نفس راحتي كشيدند، چرا كـه مـي         . جمع كردند 

مورد نظر مدير زندان جمع نشود، بيشترين فشار بر زندانيان نگون بختي است كـه      
 .پولي ندارند و دستشان از همه جا كوتاه است

در انتظـار فـرا رسـيدن جشـن تولـد صـدام حسـين        به هر تقدير ما  
براي ما دشمني خونخوارتر از صدام حسين و مسعود رجـوي در ابوغريـب              . نبوديم

مشـكل اصـلي مـا بـا        . ها حضور نداشت    رژيم مطلقا در اين داستان    . وجود نداشت 
دانسـتيم بـا      اصال نمي . ي اول و بعد هم با صدام حسين بود          مسعود رجوي در درجه   

از ايـن  . آخر اين مبارزه چيزي براي مردم نداشـت       . كنيم  ي چه مبارزه مي   كه و برا  
چرا كه رجوي مـا را بـه صـدام حسـين      . بابت ما هيچ حقي بر گردن مردم نداريم       

توانسـتيم بـا صـدام     خواست و نه مـي    فروخته بود و صدام هم از ما نه اطالعاتي مي         
ست از ما بـراي معاملـه بـا         توان  ما تنها وزنه اي بوديم كه صدام مي       . همكاري كنيم 

ما در چشم رجوي دشمني بوديم كه جايگـاه او را       . جمهموري اسالمي استفاده كند   
رجوي با اين كارش ما را بـراي  . كرديم  در راس هرم سازمان مجاهدين تهديد مي      

داديـم، يـا      به نظر او يا ما در ابوغريب جان مـي         . هميشه از سر راهش برداشته بود     
توانسـت    شديم و تازه رجوي مي      ها كشته مي    م و به دست آن    شدي  تحويل رژيم مي  

. اما از بخت بٍد رجوي، دست باالي دست بسيار بـود . نان ما را هم اين گونه بخورد   
رجوي خيانتكارانـه   . و اعمال او برايش جز ننگ و فضيحت چيزي به ارمغان نياورد           
سـت بـه خودكشـي    ما را به صدام فروخت تا ما دست باال بر اثر فشارهاي وارده د 

 .هاي عراق به خوبي آگاه بود رجوي از وضعيت زندان. بزنيم
به هر صورت به ما دستور دادند لباس خوبي براي شركت در جشن             

اي بجز اطاعت و شركت در  فرمان صادر شده بود و چاره. تولد جالدمان تهيه كنيم
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 بسـتري  هيچكس حتا در بهداري زندان حق نداشت هنگام جشن   . مراسم  نداشتيم  
ها گوسفند و خروارها مـرغ و شـيريني بـراي     دادند كه ده  زندانبانان آمار مي  . باشد

روز تولـد   . اي از ايـن خوردنيهـا را نديـديم          اند كه البته ما هرگز ذره       جشن خريده 
ي زندانيان به خـط شـدند و بـه زمـين فوتبـالي كـه خودمـان روزهـا و                     جالد همه 

سخنرانان يكي پس از ديگري آمدند و . فتنداش كرده بوديم، ر هاي قبل آماده    شب
تشويق اجباري . سخنراني كردند و ما هم بايد با شور و هيجان تشويقشان ميكرديم         

ي   بارها مراقبين به من اخطار دادند كه دست بزنم، اما من خودم را به كوچـه               . بود
ل به جدا شدگان گفته بودند كه بايد در جشن فعـا          . علي چپ زده، اعتنايي نكردم    

هاي ايالم يك گروه رقص كـردي درسـت كردنـد و              تنها يك گروه از بچه    . باشند
البته . هاشان روبرو شدند    روز تولد صدام رقصيدند كه با اعتراض يكي از همشهري         

بـارترين   خبر اين اعتراض به گوش دايره رسيد و معترض نگون بخت را به فاجعـه   
كـه مـن در ابوغريـب بـا         اي    تـرين شـكنجه     وحشيانه. شكل ممكن شكنجه كردند   

اين ايراني از روز شكنجه تـا       . بخت بود   ي اين نگون    هاي خودم ديدم، شكنجه     چشم
هاي وحشيانه ـ  بيمار   وقتي كه من ابوغريب را ترك كردم ـ به دليل همان شكنجه 

 .رفت نشست و لنگان لنگان راه مي او هميشه كنار دِر بهداري زندان مي. بود
هـاي     ميهمانان كه همگي مسئولين قسـمت      در پايان مراسم جشن از    

فرداي آن روز ايرج عطاريان را به دايره احضار . مختلف زندان بودند، پذيرايي شد  
انـد در     به اين اتهام كه برايش گـزارش كـرده        . كردند و حسابي خدمتش رسيدند    

 .مراسم جشن تولد صدام حسين شادي نكرده و كف نزده است
ـ         د كـه پـس از جشـن، مقـداري        برخي دلشان را خـوش كـرده بودن

هاي كباب آماده اسـت  و         دائم از آشپزخانه خبر ميرسيد كه سيخ      . گوشت بخورند 
البتـه مـا    . ولي از كباب براي زندانيان هيج خبري نشـد        . اي دارد   هر زنداني سهميه  

مـا بـا چيـدن    . سالمتي ما به واقع در خطر بود. مشكل تغذيه و مواد غذايي داشتيم     
اي   آمد و قابل خوردن بود، همراه با نـان اضـافه            ي ازل درمي    غچهعلفهايي كه در با   
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. مـان را حـل ميكـرديم    ي گرسـنگي  كرد، مساله كه اكبر شعرباف برايمان تهيه مي  
. ي خوبي داشـت     خواستند، رابطه   هاي پولداري كه غذاي زندان را نمي        اكبر با عرب  

ستفاده نكردند، وقتي نـان     ي نانشان را ا     ها قرار گذاشته بود كه اگر سهميه        او با آن  
در همين رابطه من روزانه از اكبر نـان         . شان را به او بدهند      هاي كهنه   تازه آمد، نان  

متاسفانه ساير زندانيان به ويـژه      . رساندم  ها هم مي    دريافت ميكردم و به ساير بچه     
هـا خيلـي      سـوداني . هاي كم عقلي بودند و رفتارهاي زشـتي داشـتند           سودانيها آدم 

ي ازل اسـتفاده   بعد از اين كه كشف كردند مـا از سـبزي باغچـه    .  بودند گداگشنه
ها را چيدند و از     ها تمام سبزي    سوداني.  روز آنجا را غارت كردند     ٢كنيم، ظرف     مي

. ها نيازي نداشـتند     ها اساسا به اين سبزي      اين در حالي بود كه آن     . ريشه درآوردند 
اين در حـالي    . دند، اما دور ريختند   ها را تميز كردند، جوشان      خودم ديدم كه سبزي   

با اين كار سـودانيها، مـا ايـن امكـان را هـم از               . ها بود   بود كه شام ما همان سبزي     
 .دست داديم

او . يكي از جداشدگان در ابوغريب خود را به راستي نجات داده بود           
تـورج در دنيـاي     . كـرد   تورج خدادادي بود و از همه چيز و همه كس استفاده مـي            

او مقدار زيادي پول جمع كرده بود و يكـي از ثروتمنـدان             . يار فعال بود  خودش بس 
او در يك عمليات ارتش عـراق اسـير         . تورج اهل كرمانشاه بود   . ابوغريب شده بود  

به . بيند  اما در اردوگاه چشم اندازي براي آزادي نمي       . رود  شود و به اردوگاه مي      مي
گاه هاي عراقي، داوطلب پيوسـتن     همين دليل براي فرار از شكنجه و مرگ در اردو         

شـود و در قسـمت        او بـه سـرعت پذيرفتـه مـي        . شـود   به سازمان مجاهـدين مـي     
اما هنگامي كه عراق بـا ايـران در مـورد          . كند  هاي سنگين شروع به كار مي       ماشين

شود به ايـران      رسد، او از ترس زندان و شكنجه حاضر نمي          تبادل اسرا به توافق مي    
رژيم تعـدادي از اسـراي بازگشـته را اعـدام           . او درست بود  البته حدس   . بازگردد

ها به اميد پيروزي مجاهدين كه هر سال هنگام سال تحويل شـعار             تورج سال . كرد
 بار  ٣البته در اين فاصله     . دادند، امسال سال آخر است، در تشكيالت مانده بود          مي
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ه سر كرده، دنبال اعالم ميكند كه ميخواهد از مجاهدين جدا شود، اما او را دست ب          
با اين حرفها كه تو نفر ما هستي و غيرت ما اجازه نميدهد تو        . نخود سياه ميفرستند  

. خودمان برايت پناهندگي ميگيـريم    . را به اردوگاه آوارگان، يا حتا تركيه بفرستيم       
البته . حتا ميگويند اين دستور مسعود رجوي است و دروغهاي ديگري از اين دست            

هـا   آن. ها در انتظاِر خارج رفتن نگه داشته بود     لك بسياري را سال   سازمان با اين ك   
حتـا اشـرف بـاز      . هاي سازمان كار كنند     ميخواستند در خارج از عراق براي انجمن      

توانستند اين ترفنـد      ي برخي نمي    ولي در باره  . سال سر كار گذاشتند   ١٠سپيدپر را   
اين جـدايي هـم     . جدايي بودند ي اول خواهان      ها از همان لحظه     آن. را به كار ببرند   

توانسـتند از آن مركـز جنايـت      در نهايت اين ها مي    . به اردوگاه رمادي ختم ميشد    
ها انتظار ميكشيدند  كساني كه فريب سازمان را ميخوردند، بايد سال      . خالص شوند 

 سـال  ٥ تـا  ٣هاي پناهنـدگي هـم بايـد         ماندند كه در كمپ     و پشت اين مساله مي    
 تـا   ٣مان به اين افراد وعده ميداد كه در مدتي كوتاه تر از اين              ساز. انتظار بكشند 

ي زبان و كار را هم در  حتا ميگفتند مساله. ها را درست خواهد كرد       سال كار آن   ٥
در نهايـت بـا فشـار       . و البتـه همـه را دروغ ميگفتنـد        ! غرب برايتان حـل ميكنـيم     

اسـتراتژي جديـد    گاه بسـازد و بـا         جداشدگان رجوي مجبور شد زندان و شكنجه      
گروگانگيري و آدم ربايي و ايجاد فشار براي رژيـم، جـدا شـدگان را ماننـد كـاال         

ايـن آخـر خـط خودفروشـي        . بفروش برساند و تحويل سازمان امنيت عراق بدهد       
اما تورج كه در ابوغريب بـه  . سازمان بود كه باالخره امريكاييها به آن پايان دادند    

 همان روز اول ورودش به زندان تشخيص داد كه          معروف بود، از  » تورج فروشگاه «
او گاه ميگفت اگر سازمان باز هـم بـه دنبـالش            . ابوغريب آخر خط زندگي اوست    
زيرا به نظر او ميشد در قرارگـاه بـا مجاهـدين            . بيايد، به قرارگاه بازخواهد گشت    

 حرف تـورج  . كنار آمد، اما در ابوغريب هر لحظه ممكن بود زنداني را اعدام كنند            
اين بود كه براي زنده ماندن بايد اول شاگردي كسـي را كـرد كـه او خـود قـبال                     

او در زندان توانست خـودي نشـان بدهـد و بـه زودي              . شاگرد ديگري بوده است   
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 متعلـق   ٤بساط سيگار و ديگر لوازم داخل زندان را كه به صورت دكه اي در بند                
 دينـار حقـوق     ٢٥٠ او در مقابـل روزي    . به يك تـرك بـود، از او تحويـل گرفـت           

او .  دينار روزانـه قـانع باشـد       ٢٥٠تر از آن بود كه به         البته تورج زرنگ  . گرفت  مي
اجناسي را هم براي خودش ميفروخت و يا با پولش لوازم كساني را كـه از صـليب                 
سرخ گرفته بودند، ميخريد؛ چيزهايي مانند صـابون، پـودر رختشـويي، مسـواك و               

هـاي كوچـك داخـل بنـدها      تمـامي دكـه  . ر ميفروخت ها را بعدها گرانت     غيره و آن  
اين فروشگاه را يك نفر هنـدي بـه         . لوازمشان را از فروشگاه زندان تهيه ميكردند      

% ٥٠سهم مدير زنـدان از ايـن فروشـگاه     . گرداند  نام محمد معروف به سابوله مي     
. مدير آوردن جنس از طرف مالقـات كننـدگان را ممنـوع اعـالم كـرده بـود                 . بود

يان خودشان بايد خريدهاشان را از فروشگاه زندان انجام ميدادنـد تـا سـود               زندان
مدير كم كم كاري    . او به دكه هاي داخل بندها هم جنس ميداد        . مدير بيشتر شود  

چرا كه هـر دكـه بايـد در         . هاي داخل بندها ورشكست شدند      كرد كه تمامي دكه   
يـن مبلـغ را بـه يـك پاكـت           بعدها او ا  .  دينار به مدير ميدادند    ٢٥٠اي    ابتدا هفته 

ها ورشكسـت     با اين كار تمام دكه    .  دينار در روز رساند    ٢٥٠سيگار در روز، يعني     
. اجـازه بـاز كـردن دكـه بـه همـه كـس داده نميشـد        . شان را بستند   شدند و دكه  

دسـت بـاال ميتوانسـتند      . توانستند درخواست دكه بـاز كـردن بكننـد          ها نمي   ايراني
 صبح دكه را باز     ٨شاگرد دكه بايد هر روز ساعت       . ندشاگردي اين دكه ها را بكن     

البتـه اكثـر خريـدها نسـيه بـود و شـاگرد بايـد         .  شب آنجا ميماند   ١٠ميكرد و تا    
دانست بـه   بايد مي. توانست هرچه بيشتر جنس بفروشد و پول آن را وصول كند  مي

بدهد ها قلم جنس را بچيند، نگهباني         ده. چه كسي نسيه بدهد و به چه كسي ندهد        
 شاگردها معموال خودشان    …كه زندانيان جنسها را ندزدند و خيلي كارهاي ديگر        

اش را بپردازد     يك پادو ميگرفتند و مقداري هم به او پول ميدادند تا او بتواند انقره             
پادو براي شاگرد غـذا ميگرفـت، ظرفهـايش را          . و از كار طاقت فرسا خالص شود      

تـورج  . خوردنـد   اگرد و پـادو بـا هـم مـي         ميشست، برايش غذا ميپخت كه البته ش      
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ي خوبي با محمـد هنـدي برقـرار كنـد و دكـه را كـه                   فروشگاه توانسته بود رابطه   
بـا ايـن حـال تـورج همچنـان          . ورشكست شده بود، با كمك هنـدي راه بيانـدازد         

او مرد ثروتمنـدي    . هندي در زندان ورشكست نشد    . شاگردي اين هندي را ميكرد    
او از هند به عراق آمده      . اب مغازه و خانه و سرمايه داشت      بود كه در كويت چند ب     
ي عراق و تحريم عراق استفاده كند و پـول بسـازد و البتـه     بود تا از وضعيت آشفته   

روزي او در يك تماس تلفني به صدام تهمتي ميزند كـه چـون         . موفق هم شده بود   
او يك اتاق   . شود   سال زندان محكوم مي    ١٠اين تلفن شنود ميشده، بازداشت و به        

زيرا .  ساخت، همچنين يك توالت و حمام شخصي       ٤شخصي با پول خودش در بند       
خـودش  .  كه در آنجا هم اتاق شخصي داشت، بيـرون كـرده بودنـد             ٥او را از بند     

البته ماهانه مبلغي هـم     . پيشنهاد كرده بود با پول خودش براي خودش اتاقي بسازد         
ايـن  . مـدير موافقـت ميكنـد     . ميپرداختبابت داشتن اتاق شخصي به مدير زندان        

هندي در مجموع آدم خوش قلبي بود، اما از نزديـك شـدن بـه ايرانيهـا وحشـت                   
آشـپزش يـك ايرانـي    . نزديكي بيش از حد او را به دردسـر انداختـه بـود        . داشت

هـا انتخـاب      او تقريبا تمام شاگردانش را از ميـان ايرانـي         .  خوزستاني بود   قاچاقچي
او هنگامي كه ما وارد ابوغريب شديم، . رين شاگردش تورج بودت  خوشبخت. ميكرد
دست و پـاترين   با وجودي كه ميدانست جدا شدگان بي.  را ميگرداند ٤ي بند     دكه
او فقـط بـه خـودش       . ها هـم رويگـردان نبـود        هاي زندان هستند، از غارت آن       آدم
بـا ايـن   . هيچ گونه احساس نوعدوستي و همدردي در او ديده نميشـد        . انديشيد  مي

كه خودش زندگي خوبي داشت و ميديد كه دوستانش به خاطر يك نخ سيگار به               
اين در حالي بـود كـه كـار مـا در زنـدان         . او التماس ميكنند، به راحتي نه ميگفت      

هاي نان را از نانوايي كول   كيسه. و بايد مجاني هم اين كار را ميكرديم       . باربري بود 
ر و بلوك آهن آالت و هرچه بار سنگين بود را نه     آج. آورديم  ميكرديم و به بند مي    

ها  ساعت. كنديدم  زمين مي . كرديم  با ماشين، بلكه با دست يا بر پشتمان جابجا مي         
هامـان   دسـت . ها وعلف هـاي هـرزه را ميكنـديم    و با دست خالي ني    . زديم  بيل مي 
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هيم،  دينـار بـه مراقـب هـا بـد     ٢٥٠اي  اگر ما فقط ميتوانستيم هفته  . شد  خونين مي 
 دينار كمتر از پول يك بسته سيگاري بـود كـه او             ٢٥٠. ديگر بيگاري نميكشيديم  

ايـن  . گاه مرا از خواب بيدار ميكردند و براي بيگاري ميبردنـد . هر روز دود ميكرد   
در حالي بود كه بسياري از سودانيها و مصريهايي كه در ابوغريب زنـداني بودنـد،                

اي   بيگاري و كار بيرحمانـه    . ل پنهان شدن بودم   من دائم در حا   . پرداختند  انقره نمي 
بعد از ظهر داغ تابستان كه داشتم با پاي         . كه از من ميكشيدند، امانم را بريده بود       

برهنه سيمان پهن ميكردم و عرق ميريختم و دائم از سوي زندانبان حيوان خطـاب               
اش   ه تكه شدم، قسم خوردم هر كجا مسعود رجوي را پيدا كنم، با دندانهايم تك              مي
جعفر حسيني كه بعدها در زندان به بيماري سل دچار شد، عرق ميريخـت و               . كنم

ي جنسـي     او معتقد بود كه مريم رجوي رابطـه       . دائم به رجوي و زنش فحش ميداد      
با نقيب محمد دارد و از اين طريق توانسته است ما را به اين زندان بفرستد و ايـن            

اقع عامل بدبختي ما نه رژيم جمهوري اسـالمي         در و . چنين ما را به نابودي بكشاند     
ي كثيف و ضد انساني او با صـدام حسـين    كه هوي و هوس مسعود رجوي و معامله   

ي محارم او در رهبري مجاهدين با هر معيـاري   مجازات مسعود رجوي و حلقه    . بود
هـاي ژنـو و بـرن هـم بـه رسـميت               اين حق را حتا كنوانسـيون     . مرگ بود و هست   

ها در يك دادگاه اروپايي محاكمـه شـوند، بايـد تمـام                اگر چنانچه آن   .اند  شناخته
درست مانند جنايتكاران جنگي كه در اين . عمرشان را در سلولهاي انفرادي بمانند     

هاي خود در انتظـار       و هم اكنون نيز در سلول     . اند  ها محاكمه و محكوم شده      دادگاه
ـ      البته نه مرگ با جوخه    . مرگ هستند  هـاي دار كـه بـه مـرگ           ههاي آتـش و چوب

ي رهبري مجاهـدين   هرچند كه اميدي به محاكمه  . طبيعي، اما با بدنامي و فضحيت     
ها در سازمان     ي آن   هاي اروپايي نيست، اما اميد جدا شدگان به محاكمه          در دادگاه 
پاكباز و جـان بـر   «ي نيروهاي آزاد شده از زير يوغ بردگي اين رهبري        و به وسيله  

 .اين محاكمه قطعا اتفاق خواهد افتاداست و البته » كف
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شدند و زنـدانياني نيـز        اي وارد مي    در ابوغريب هر روز زندانيان تازه     
با اين همه زنـدانيان وارد شـده        . اما آزاد شدگان تماما عرب بودند     . شدند  آزاد مي 

 سال و بيشـتر بودنـد   ٢٠ي  در ابوغريب تعدادي زنداني با سابقه. همه ايراني بودند 
ها ايـن اتهـام را        اتهامشان جاسوسي بود كه البته آن     . ها سوري بودند    ي آن كه تمام 

رد ميكردند و ميگفتند كه بر اثر رقابت دولتهاي سوريه و عراق براي رقابت بر سر          
 .گفتند و البته درست مي. اند رهبري حزب بعث زنداني شده

بعد از ورود ما به زندان ابوغريب، روزي قهرمان آمد و گفـت يـك               
 ٣او را بـه بنـد   . ر از مجاهدين به زنـدان آمـده، امـا كسـي او را نمـي شـناخت       نف

توانستند از حيـاط زنـدان     فقط روزهاي سه شنبه مي٣زندانيان بند . فرستاده بودند 
كسي نميدانست اين قانون از كجا آمده است، با اين همـه تـا روزي    . استفاده كنند 

تمان سازمان امنيـت در قلـب بغـداد    كه سازمان امنيت عراق زندانيانش را از ساخ   
اما پس از اين جابجايي ايـن قـانون         . به ابوغريب منتقل كرد، اين قانون برقرار بود       

جابجايي زندانيان سازمان امنيت عراق به ابوغريـب بـه دليـل تهديـد           . هم لغو شد  
معمـوال در ايـن گونـه مواقـع هواپيماهـاي      . ها عليه عراق انجام شده بـود     امريكايي

ي قبلي كه     در حمله . كردند  كايي ساختمان سازمان امنيت عراق را بمباران مي       امري
تلويزيون عراق هدف قرار گرفت، چند موشـك هـم بـه سـازمان              /ساختمان راديو 

دانستند   امريكاييها مي . امنيت پرتاب شد كه خوشبختانه به زندانيان آسيبي نرساند        
البتـه بـراي   . اهنـد كـرد  هـا در حركـات بعـدي زنـدانيان را سـپر خـود خو             عراقي

هـاي خـود      هـا مخالفـان صـدام را هـم بـا بمـب              آن. ها اين هم مهم نبود      امريكايي
ايـن را مـامورين عراقـي    . اما نميخواسـتند بـه صـدام بـاج داده باشـند       . كشتند  مي

گـران و بازجويـان را از سـاختمان           بنابراين هم زندانيان و هم شـكنجه      . ميدانستند
ها بيشتر زندانيان را پس از بـازجويي اعـدام            البته آن . سازمان امنيت خارج كردند   

ها براي صـدام حسـين نـان و آب         ها به دست امريكايي     كشته شدن آن  . كردند  مي
بـراي  . هم داشت، ولي وقتي كشته مي شدند هنوز اطالعاتشـان تخليـه نشـده بـود             
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. شتسازمان امنيت عراق زنده ماندن زندانيان به خاطر اطالعات اهميت اساسي دا           
ايـن  . ها به زندان ابوغريب منتقل كردند       ي بازجويي   بنابراين زندانيان را براي ادامه    

 . را لغو كرد٣جابجايي بود كه آن قانون مربوط به بند 
اولين نفري كه بعد از ما به زندان تحويل شد، اسفنديارنامي بـا نـام               

او . كـرده بـود  اسفنديار خودش اين نام را براي خودش انتخاب . قالبي جمشيد بود 
ي داستانش را تعريف  مدتي در پذيرش ارتش آزاديبخش دوره ديده بود، ولي بقيه

تـواني پـيش مـا بمـاني و مـرا       اند تو ديگر نمـي     به من گفته  : گفت  فقط مي . نميكرد
. هـا هـم مـرا بـه زنـدان تصـويرات فرسـتادند               تحويل سازمان امنيت دادنـد و آن      

اي  ا به دادگاه فرستادندكه در دادگاه كلمـه اسفنديار ميگفت كه پس از مدتي او ر 
بـه او   .  سال زندان محكوم شده اسـت      ٢گفت به     مي. از حرفهاشان را نفهميده بود    

هـا   ها هيچ ارزشي نـدارد، زيـرا ايرانـي    گفته بودند احكام قضايي عراق براي ايراني     
بـه   اين زنـدانيان   شوند كه جمهوري اسالمي حاضر شود براي آزادي       وقتي آزاد مي  

اي آزاد شود، ممكـن هـم    ممكن است زنداني دو هفته   . ها تن بدهند     عراقي  خواست
 ٢ سال در زندان بماند، هرچند كه زنداني بر اسـاس قـوانين عـراق بـه                  ٢٠هست  

مـا  . ي ايـن داسـتانها را ميدانسـت         اسـفنديار همـه   . سال زندان محكوم شده باشد    
نـام مرغـداني جمـع ميكردنـد تـا          اسفنديار را هنگامي كه ايرانيان را در محلي به          

اي نشسته بود و خـودش        او تنها در گوشه   . مالقات كنندگان عرب را نبينند، ديديم     
خواسـت مـا    او مي.  ساله و اهل تهران بود ٢٥اسفنديار جواني   . خيالي زده بود    را بي 

فكـر  : او ميگفت. ي انساني برقرار كرديم اما ما فقط با او يك رابطه     . را فريب بدهد  
او منتظر بود سازمان بيايد و او را بـه زودي  . كند كنم سازمان دارد مرا چك مي       مي
ي عمـر در سـازمان بمـانم،          اگر مـن همـه    : هاي ما ميگفت    او در مقابل حرف   . ببرد

ما به او گوشزد كرديم كه او هم اكنـون در           . ديگر سر از ابوغريب درنخواهم آورد     
.  كـه ديگـر حرفـي نداشـت بزنـد          سازمان با كسي تعارف نـدارد،     . ابوغريب است 

معلوم بود آدم كم    . هايش را با سازمان نگاه دارد       خواست همچنان پل    اسفنديار مي 
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هايش را بـا سـازمان حفـظ          ميخواست پل . شناسد  اي است و سازمان را نمي       تجربه
فكر ميكرد ما رو در     . هنوز خيلي خام بود   . كند، شايد بتواند از ابوغريب نجات يابد      

ايم و ابدا قدرت فهم ايـن را نـداريم كـه اينجـا كجاسـت و                    ايستاده روي سازمان 
ي امريكا  حمله. سازمان با نگاه داشتن ما در زندان به مرور ما را از بين خواهد برد        

به عراق هم چشم اندازي نداشت و ما فقط با سرنگوني صدام ممكـن بـود نجـات                  
اي در    ز اميدواركننـده   سپتامبر كه پـيش آمـد، چشـم انـدا          ١١ي    حادثه. پيدا كنيم 

اسفنديار كه ما اسمش را گذاشته بوديم جمشيد قالبي تا آخرين           . برابرمان باز شد  
روز هم در فكر خام كردن سازمان بود تـا شـايد خـودش را از ابوغريـب  نجـات        

مد كه سازمان از سر استيصال به  آ شايد زماني پيش مي. اين البته حق او بود. بدهد
اي را بـه خـارج        شايد الزم داشـت عـده     . آمد و با خود مي برد      زندان ابوغريب مي  

ها در خارج برايش عربده بكشند و بگويند ما همان كسـاني هسـتيم    بفرستند تا آن 
ي وزارت اطالعـات      شـرمانه   ببينيد اين دروغ بـي    . ايم  اند در ابوغريب بوده     كه گفته 

اي  نـين لحظـه  هـا بـراي چ     خيلـي !! آخوندها و مزدورانش در خارج از كشور اسـت        
هـا    حتـا برخـي از ايـن      . شـناختند   هـا سـازمان را مـي        آن. كردنـد   شماري مي   لحظه

اين افـراد  . ها سال همكاري با سازمان را داشتند  ي ده   جداشدگاني بودند كه سابقه   
 سـپتامبري   ١١حاضر بودند حتا اين نوار را در همان عراق پركنند كـه البتـه اگـر                 

اين افـراد را    . برداري ميكرد   كان هم به خوبي بهره    آمد، سازمان از اين ام      پيش نمي 
تعدادي هم بودند كه با اين كـه لـو رفتـه بودنـد، قسـم                . ما شناسايي كرده بوديم   

هـا را     ي واقعيـت    خوردند كه به محض اين كه پايشان بـه خـارج برسـد، همـه                مي
شايد علت اين كه سازمان به سراغ چنـين كسـاني           . خواهند گفت وخواهند نوشت   

ها   ي اين جنايت    آبرويي را به جان خريد، اين بود كه عمق فاجعه           د و ننگ و بي    نيام
جالب اين كه مسعود رجوي خود شخصا به ميـدان آمـد و از ايـن                . خيلي زياد بود  

بـا  . دفـاع كـرد   » راه حل قانوني  « و خيانتش تحت عنوان       همه كثافتكاري و جنايت   
زنـدان مخـوف ابوغريـب و       اين همـه او بزدالنـه هيچگـاه جـرات نكـرد نـامي از                
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جرات نكـرد   . به ابوغريب فرستاده بود ببرد    » امانت«جداشدگاني كه تحت عنوان     
در ابوغريب بـا اسـراي جنگـي عراقـي      » امانت«ي اين جداشدگان        نامي از مبادله  

رجـوي  . مسعود رجوي تا همين امروز هم در اين رابطه سكوت كـرده اسـت             . ببرد
هـاي عـراق      مان گفته بود كسـاني كـه بـه زنـدان          هاي عمومي ساز    بارها در نشسته  

. ها رها شوند، خون مرا مانند شراب خواهند نوشيد          روند، اگر زنده از اين زندان       مي
ها هم شهامت گفتن چرايي اين وضعيت جداشـدگان           با اين همه او در اين نشست      

رجـوي كـه در     . به امانت داده شده به زندانهاي مخوف صدام حسـين را نداشـت            
ها كرده، و خـودش از عوامـل          هاي شاه پادشاهيها كرده، با بازجوها همكاري        زندان

دانست زندان و شـكنجه چـه مفهـومي      ي ساواك بود، مي     كنترل زندانيان به وسيله   
هرچند همكاري مسعود رجوي با شكنجه گران ساواك رازي بـود كـه فقـط               . دارد

الب اين كه او در ميـان       ج. نفرات رده باالي سازمان امنيت شاه از آن خبر داشتند         
با اين همه كساني ماننـد      . شد  زندانيان با صفت مقاوم و خستگي ناپذير شناخته مي        

توانند ميزان همكاري رجـوي را بـا سـاواك در آن              اند و مي     هنوز زنده   پرويز ثابتي 
ايـن  ! زندانها شهادت بدهند و بگويند كه او تا كجاها در اين راه پـيش رفتـه بـود                 

ي  سـابقه . ا موضوع جديدي نيست كـه فقـط مخـتص رجـوي باشـد         گونه همكاريه 
. ي مسعود رجوي است نيز شبيه به سابقه» رهبران معروف دنيا  «تاريخي بسياري از    

هـاي امنيتـي دشـمن همكاريهـا          كساني مانند هيتلر و استالين كه ابتدا با سـرويس         
بـر همـان    كردند، خبرچين آنها در تشكيالتشان بودند، با اين همـه بعـدها هـم ره              

 .ها شدند جريان
داستان ما در ابوغريب مسعود رجوي را كالفه كـرده و شـهامتش را             

او حتا نتوانسـت يـك حركـت نمايشـي بـا تعـدادي از زنـدانيان                 . تحليل برده بود  
ي امريكا به عراق فرصـتي بـراي او           البته در اين ميان حمله    . ابوغريب ترتيب بدهد  

كساني هم كه در زندان ابوغريب درصدد       . باقي نگذاشت كه دست به كاري بزند      
بودند از رنج و بدبختي ديگران براي خودشان طناب نجـاتي ببافنـد، بـدنام شـده،           
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ها دسـت بـه چنـان كارهـايي نـزده             شايد اگر اين  . خود را براي هميشه سوزاندند    
اند، نه اين كـه ديگـران      توانستند ادعا كنند كه واقعا با ظلم مبارزه كرده          بودند، مي 

البته تعـداد ايـن افـراد    .  در آتش بياندازند و فقط در فكر نجات خودشان باشند        را
هاي قديمي سازمان كه با ما در ابوغريب زنداني بود، به        يكي از بچه  . بسيار كم بود  

دنبال همين خيال واهي تا آنجا پيش رفت كه به كسـاني كـه تـازه وارد ابوغريـب       
را حفظ كنند و با ديگران در رابطـه بـا    شدند، آموزش ميداد اطالعات سازماني        مي

شـدند و     البته چنين افرادي در زندان منزوي مـي       . مشكالت تشكيالت حرفي نزنند   
واقعيت اين است كه جداشـدگان از زمـاني         . گرفتند  مورد انزجار ديگران قرار مي    

 .شدند كه پا به ابوغريب ميگذاشتند، تبديل به دشمنان آشتي ناپذير سازمان مي
ورود جمشيد قالبي به ابوغريب، نفر بعدي حسن صادقيان بود    بعد از   
 سـال را    ١٥صادقيان بيش از    . ترين زندانيان سياسي ايران بود      كه يكي از پرسابقه   

 سال زنـدان    ١٥او پس از كشيدن     . در زندانهاي جمهوري اسالمي سپري كرده بود      
 عـراق بـا ديـدن    در ايران، خود را به سرعت به تركيه و عراق رسانده بود، ولي در  

هاي فجيعي كه هيج فرقـي بـا رفتـار زنـدانبانان در داخـل ايـران نداشـت،                     صحنه
بارها به او اخطـار داده بودنـد كـه درخواسـتش را پـس            . خواهان جدايي شده بود   

بعد كه موفق نشده بودند او را وادار به پس گرفتن           . بگيرد، ولي او قبول نكرده بود     
از او امضا گرفتند كه با      .  گرفتند نابودش كنند   اش كنند، تصميم    درخواست جدايي 

. در اين رابطه از او كلي امضا ميگيرنـد       . پاي خودش از مرز بگذرد و به ايران برود        
ي مجاهـد     اند، در نشريه    هايش را كه با شكنجه از او گرفته         بسياري از دست نوشته   

هـا   ه او ميليـون اند كـ  ها از او امضا گرفته بر اساس اين دست نوشته. اند  چاپ كرده 
تومان پول ايراني و صدها هـزار دينـار عراقـي از سـازمان پـول دريافـت كـرده و         

. كـه البتـه درسـت نبـود    !! اند مجاهدين تا آخرين لحظه با او رفتاري انساني داشته      
يعنـي تـا   . كـرد  سازمان هم بر اساس دستور رجوي درست مثل الجوردي عمل مي        

نوشـت و در دسـت        مت نميكرد و توبه نامـه نمـي       قرباني در برابر دوربين ابراز ندا     
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كرد، دست از سرش    هايش از رهبري مقدس مجاهدين تعريف و تمجيد نمي          نوشته
من آنقدر برايشان   . اين كار در مورد خود من يكسال به طول انجاميد         . برنميداشت

من البته هرگز از خـودم      . كاغذ سياه كردم كه سرآخر صداي خودشان هم درآمد        
شكنجه گران معروف يعني نادر رفيعي نـژاد، كـه بـه الجـوردي سـازمان                . ننوشتم

گرهايي بودند كه معروف بودند       فرهاد الفت و محمود مهدويه شكنجه     . معروف بود 
هاي آماده را كلمه      گران متن   اين شكنجه ! يعني همان چماق حلول   » باز و بسته  «به  

ايـن روش كـار     . ردمكـ   به كلمه برايم ميخواندند، من مينوشـتم و بعـد امضـا مـي             
هاي سازمان دست به هر كاري ميزنـد؛          زنداني براي فرار از شكنجه    . سازمان است 

امـا حسـن    . اين امـر هميشـه تكـرار ميشـد        . اش  حتا فروختن دوستان و زن و بچه      
صادقيان كه در زندانهاي قرارگاه اشرف بود، موفق ميشـود از يـك فرصـت ويـژه       

پيمـايي در      روز راه  ٢حسـن پـس از      . يـزد استفاده كـرده، از قرارگـاه اشـرف بگر        
ابتدا به سازمان امنيت بعقوبـه و بعـد         . شود  نزديكي شهر عراقي بعقوبه دستگير مي     
هـا در سـلول انفـرادي نگـاه      او را مـاه   . شود  هم به سازمان امنيت بغداد تحويل مي      

 قهرمـان در يـك    . آورنـد   باالخره او را هم مانند ما به زندان ابوغريب مي         . ميدارند
. اند و االن در ازل است       بعداز ظهري گفت كه يكي از نفرات سازمان شما را آورده          

هـا در زنـدان اويـن         قهرمان گفته بود او سـال     . من به طرف ازل رفتم تا او را ببينم        
من بـه  .  ميفرستند٤با راهنمايي قهرمان او را به بند  . از دور او را ديدم    . زنداني بود 

برايش تا آنجا كه ممكن است وسايل زندگي        .  باشد اكبر شعرباف گفتم مواظب او    
روزي يكـي از  . مانند پتو و بشقاب و قاشـق و ديگـر وسـايل الزم را تهيـه كـرديم        

زندانيان اردني را كه در سازمان امنيت عراق مدتي با صادقيان در يك سلول بود،               
حسـن قـول    اين اردني يكي از پولدارترين زندانيها بود و بـه           . ها آوردند   به بند آن  

البته كمك ميكرد ولي نه آنقـدر كـه        . داده بود در زندان از نظر مالي كمكش كند        
حسن يكـي   . هاي خالي ما بود     ها بهتر از دست     به هرحال اين كمك   . رفت  انتظار مي 

گفتيم كـار نكنـد،       هرچقدر به او مي   . از جدا شدگاني بود كه در زندان كار ميكرد        
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. يم بدون كاركردن و البته زير فشـار زنـده بمـانيم           توانست  البته ما مي  . قبول نميكرد 
تـا روز آخـر هـم ايـن كـار را            . ها كار كنيم    شخصيتمان طوري نبود كه براي عرب     

تنها كسي كه از بين ما توانست در زندان كار مناسبي پيدا كند، مصـطفي               . نكرديم
ست در بود كه با در دست داشتن پول قابل توجهي كه سازمان به او داده بود، توان               

او هم به سرعت مانند تورج شد و        . درآمدش هم بد نبود   . اي اجاره كند    زندان دكه 
با به كار گرفتن يكي از جداشدگان به نام يداهللا جهاني در ازاي مقداري توتـون و             

تا آنجا كه ايـرج عطاريـان، يـداهللا را كـه در           . كاغذ سيگار، صداي همه را درآورد     
ر تن به كار براي مصطفي داده بود، پيش خودش     ازاي مقداري توتون و كاغذ سيگا     

يداهللا يكـي از اسـراي جنـگ    . كرد او مرتبا براي يداهللا توتون و كاغذ تهيه مي      . برد
 سال اسـير بـود،   ٨.  سال بود كه در عراق بود٢٠ايران و عراق بود كه تا آن زمان       

ان بـا   اگـر سـازم   .  سال هم بود كه در ابوغريب بـود        ٢ سال در سازمان بود، و       ١٠
 ساعت كار مفت و مجاني برايش مـي كردنـد، دسـت كـم               ١٦نفراتش كه روزي    

 سـاعت در روز كـار   ٨مانند كارگران سوداني يا عراقـي رفتـار ميكـرد كـه فقـط       
هـا ميـداد و      بايد در هنگام جدا شدنشان مقـدار زيـادي پـول بـه آن               ميكردند، مي 

 كاري بود كه رجـوي      اين حداقل . خواهند بروند   آزادشان ميگذاشت هر جا كه مي     
اما رجوي جـدا شـدگان را دشـمن واقعـي           . بايد در رابطه با جدا شدگانش ميكرد      

براي رجوي دشمن درجه يك جـدا شـدگان بودنـد و            . آورد  خودش به حساب مي   
ي   او بـه خـاطر گذشـته      . رجوي اساسا ديدي انساني نداشت    . بعد جمهوري اسالمي  

او هر روز شكست    . ي تحقير بود     عقده هاي شاه، سرشار از كينه و         زشتش در زندان  
ميخورد، اما آنقدر دروغ گفته بود و نامردي كرده بود كـه ايـن كارهـا بخشـي از                   

هـايش را     داد و سـال بعـد وعـده         ي پيروزي مي    او هرسال وعده  . وجودش شده بود  
اي برميخاسـت كـه در        تمام اين حركاتش از تفكر ضـد انسـاني        . كرد  فراموش مي 

هـاي خـود بـه شـمار          ي هوس   رجوي ديگران را بازيچه   . ه بود وجودش نهادينه شد  
رجـوي هـر   . او اساسا تعهدي نداشت كـه پاسـخگوي اشـتباهاتش باشـد          . آورد  مي
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خيـالش  . ناميـد  اي را مـزدور وزارت اطالعـات رژيـم مـي       معترض و پرسش كننده   
حضور ما جدا   . برد  راحت بود و با پشتيباني سازمان امنيت عراق كارش را پيش مي           

دانست اگر حتـا يـك قـدم      او مي . بست مرگبار رجوي بود     دگان در ابوغريب بن   ش
رجوي بـا تمـام تبليغـاتي كـه راه          . كوتاه بيايد، در درون سازمان جارو خواهد شد       

ناميد، بـه خـوبي آگـاه بـود كـه اگـر               انداخته بود و خود را ميخ اصلي سازمان مي        
هبـري سـازمان كنـار      كوچكترين نرمشي نسبت بـه مخالفـانش نشـان دهـد، از ر            

گذاشته خواهد شد و پس از مدتي به كارهاي سازمان انتقاد خواهد شـد و پـاي او        
هم به ميان خواهد آمد و در نهايت همـان سرنوشـت علـي زركـش در انتظـارش                   

 .هاي رجوي را تشكيل ميداد ها همه كابوس  اين. خواهد بود
سازمان پس از آمدن حسن صادقيان به ابوغريب ما فكر كرديم كه            

ي جدا شدگان چه خواهد كرد؟ صادقيان برايمان خبر آورده بود كه دست               با بقيه 
هـاي اسـكان سـابق زنـداني          هاي انفرادي در ساختمان      نفر ديگر در زندان    ٢٠كم  

امـا از   . هاسـت   البته بعدها فهميديم تعداد اين زندانيان خيلي بيشتر از ايـن          . هستند
او از  .  تا اين كه يك روز رامـين دارمـي آمـد             .ها به ابوغريب خبري نبود      ورود آن 

تا آن روز   . زندانيان سابق ابوغريب بود كه چند سال پيش جذب سازمان شده بود           
گفـت هنگـام تنظيـف سـالح بـا            رامين مي . گذشت   سال از ورودش به عراق مي      ٧

. شود  كسي دعوايش شده بود كه اين كار منجر به تيراندازي در داخل قرارگاه مي             
اما رامين هنگام فرار در گودالي سقوط ميكند،    . دارد  ادثه او را به فرار وامي     همين ح 

. شـود  ي نيروهاي عراقي دستگير مـي  خورد و به همين دليل به وسيله        پايش پيچ مي  
رامـين  . آورد  پس از مدتي دست به دست شدن هم سر از زندان ابوغريب در مـي              

 او بـه سـرعت بـه زنـدگي در           .شناخت  زندان ابوغريب و زندانبانانش را خوب مي      
او به زبان عربي هم مسلط بـود كـه ايـن امتيـاز بزرگـي بـه         . ابوغريب عادت كرد  

هـاي اخيـر    ي جالبي كه در مورد رامـين و جداشـدگان سـال           نكته. آمد  حساب مي 
ها تـاوقتي در درون سـازمان بودنـد، خيلـي افراطـي               وجود داشت، اين بود كه آن     
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بعد كه پايشان بـه زنـدان رسـيد، از          . ازمان بودند باصطالح چماقدارهاي س  . بودند
هـا هنگـام عبـور از مـرز هـم از هـر          آن. ي صدام حسين شدند     طرفداران دو آتشه  

هـا حتـا حاضـر     اين. كردند تر بودند و براي رژيم يقه پاره مي اي افراطي اللهي  حزب
بـه  بودند با خوشرقصي ما را ـ هم در سيستم رجوي و صدام حسين و هم خميني ـ   

در داخل سازمان، مسعود رجوي و زنش اين افـراد را بـه رخ نفـرات       . قتل برسانند 
ها پـاك هسـتند و جنسشـان خـرده شيشـه       گفتند كه اين   كشيدند و مي    قديمي مي 

هـا در   ايـن . پذيرنـد  ي سازمان را مـي  ندارد و به سرعت رهبري مقدس اعالم شده     
خوشـبختانه  . شـدند    مـي  درون سازمان هم به عنوان عامل فشـار بـه كـار گرفتـه             

ها و جمهوري اسالمي به چنين دستمال به دستاني نياز نداشتند و بـه ايشـان                عراقي
كسي در داخل سازمان نبود كه از دسـت ايـن افـراد كتـك               . دادند  هم ميدان نمي  
زمـاني هـم كـه      . آنها هميشه از پشتيباني رجـوي برخـوردار بودنـد         . نخورده باشد 

كردند، سه سال بيشـتر در سـازمان دوام           ترك مي سازمان مقدس آقاي رجوي را      
آنها بـدون   . ها بودند   با اين همه تكيه گاه اصلي مسعود رجوي همين        . نياورده بودند 

جالب اين كـه    . كردند  هيچ گونه احساس مسئوليتي ديگران را شكنجه و ناقص مي         
 .شدند هميشه تشويق هم مي

دي عراقـي را از     بعد از ورود رامين به زندان ابوغريـب، روزي تعـدا          
اي بود به نام اشـرف    ها جدا شده    در ميان آن  . زندان تصويرات به ابوغريب آوردند    

مـن در قرارگـاه     . او كرمانشاهي بود، انساني بسيار جا افتـاده و خـاكي          . بازسپيدپر
ايـرج عطاريـان خـودش را بـه سـرعت بـه اكبـر               . هرگز با او صحبت نكرده بودم     

ما نميدانسـتيم چـرا   . يكي از جدا شدگان استشعرباف رساند  و گفت كه اشرف      
پـس از ايـن كـه اشـرف در زنـدان جـا              . او به اين روال وارد ابوغريب شده است       

 ١٣٦٩گفـت از سـال     اشـرف مـي  . گرفت، داسـتانش را بـراي مـا تعريـف كـرد        
ولـي در آن زمـان سـازمان بـه او           . خواسته سازمان را براي هميشه ترك كنـد         مي
بـارديگر كـه   . دارد د سال ديگر هم او را در عراق نگـه مـي  دهد و چن هايي مي   قول
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برند و رجوي از او قـول         خواسته جدا شود، او را در يك نشست پيش رجوي مي            مي
شـود و دوبـاره       پس از چندي خسـته مـي      . گيرد كه ديگر خواهان جدايي نشود         مي

  سـال سـر    ١٠شـود و پـس از         اين بار تهديدها شروع مي    . شود  خواهان جدايي مي  
نشانند تا از رود عبور كند، اما او را           برند، در قايقي مي     دواندن او را به اروندرود مي     

هـا   او خـود را داخـل نـي   . كنند اندازند و برويش شليك مي      در وسط راه به رود مي     
كند و روز بعد با كمك يك تخته چوب خـود را بـه آنطـرف ارونـد رود                   پنهان مي 

قصد داشت به كويت برود كه توسط نيروهاي        گفت    مي. رسانده، وارد عراق ميشود   
دانسـته سرنوشـتش چيسـت، بـه روي           او چـون مـي    . شود  امنيتي عراق دستگير مي   

گويد كـه   به ماموران عراقي مي  .  سال در عراق بوده است     ١٥آورد كه     خودش نمي 
 سـال   ٢گويند اگر     ها به او مي     در زندان عراقي  . ميخواسته به كويت براي كار برود     

ها  اما اشرف كه تمام اين كلك. فرستند هدين كار كند، تو را به خارج مي    براي مجا 
ماموران به او ميگويند الاقل بگذار مجاهدين يك بـار          . شناخته، قبول نميكند    را مي 

در نهايت به او ميگوينـد اگـر بـه          . كند  بيايند و با تو حرف بزنند، باز هم قبول نمي         
بـا  . و از اردوگاه رمادي هم خبـري نيسـت  مجاهدين نپيوندي، بايد به زندان بروي    

ولي طبق قرارداد سازمان بـا عـراق، ايرانيـان يـا        . اين كه اردوگاه رمادي فعال بود     
بايد به زندان بروند و دست كم يك بار در تبـادل شـركت كننـد، تـا بتواننـد بـه        

هرچنـد كـه بـاز بـودن        . رمادي بروند و يا به صفوف پر افتخار مجاهدين بپيوندند         
گاه رمادي براي عراق ارزش سياسي داشت، اما اشرف از اين امتياز هم صرف          اردو

هـا بـروي اشـرف، او را بـه زنـدان              ها با بستن تمامي راه      بعد عراقي . نظر كرده بود  
اشرف .  سال زندان محكوم ميشود    ٢ و به     ها محاكمه   پس از ماه  . برند  تصويرات مي 

 سـال  ٢رقانوني به اين كشور بـه   سال ماندن در عراق به خاطر ورود غي ١٥پس از   
شـود بگويـد مجاهـدين را      بـا ايـن همـه او حاضـر نمـي          . شـود   زندان محكوم مـي   

هنگـامي كـه    . كنـد   اي را با مجاهدين تكذيب مي       اشرف هرگونه رابطه  . شناسد  مي
. كند  شناسي، باز هم انكار مي      پرسند سازمان را در ايران مي       افسران عراقي از او مي    
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گيرند، ولـي بـا تعجـب     ام را مي    ها يقه   د كه گفتم االن عراقي    كر  خودش تعريف مي  
ها معلوم بود كـه      هاي آن   از صحبت . شناسد  ديدم كه گفتند اين هم سازمان را نمي       

اكثر ايرانيان دستگير شده در عراق وقتي با اين         . تبليغات سازمان را قبول نداشتند    
. ر عـراق وجـود دارد  شدند، تعجب ميكردند كه چنين سازماني د        پرسش روبرو مي  

دادنـد و او را از وضـعيت سـازمان در       مامورين امنيتي به صدام حسين گزارش مي      
هــا  صــدام هــم هــر روز بــا ايــن اطالعــات و گــزارش. كردنــد ايــران مطلــع مــي

زيرا عراق نه تنها براي سازمان پول       . داد  هايش از سازمان را افزايش مي       درخواست
ايـن  . كـرد   ، بلكه براي سازمان نيرو هم تهيه مـي كرد و امكانات و پايگاه فراهم مي   

هـاي ديگـر فقـط پـول و           گـروه . شـد   امر در رابطه با هيچ گروه ديگري انجام نمي        
امـا  . زدنـد   خواست دست بـه عمليـات مـي         گرفتند و هر طور دلشان مي       اسلحه مي 

يادم هست هنگامي كه ارتـش عـراق فرمـان آمـاده بـاش         . سازمان اين گونه نبود   
كرد، سازمان بيشترين نيرويش را روي گشت زنـي در عـراق متمركـز       يدريافت م 

ي ايـن    دامنـه . تـا داخـل عـراق را بـراي صـدام حسـين امـن نگـاه دارد                 . كرد  مي
اي روي ميز پنتاگون اسـت كـه          اين روزها پرونده  . ها بسيار گسترده است     همكاري

ديگـر راه   سازمان تا آنجـا بـا صـدام رفتـه بـود كـه               . فعال زمان افشاي آن نيست    
گفت نيروهاي پايين سازمان امنيت عراق از         اشرف مي . بازگشتي برايش نمانده بود   

زيـرا بـا    . ترسـيدند   سازمان مجاهدين، هم به شدت نفرت داشتند و هم از آن مـي            
كوچكترين گزارشي از سوي سازمان براي مقامات باالي سازمان امنيت عراق، آنها      

اتفاق افتاده بود كه مـامورين سـازمان امنيـت          بسيار  . كردند    را از هستي ساقط مي    
عراق به دستورات نفر سازمان توجه نكرده بودند و به سرعت از سوي مقام بـاالتر               

در آن زمان كه اشرف از طرف ماموران عراقـي بـازجويي            . خود توبيخ شده بودند   
شد، بدون شك شناخته شده بود، زيرا پس از آمدن او به ابوغريـب و تماسـش             مي
هـا و جاسوسـان كـه تعدادشـان هـم كـم نبـود،                ا جدا شدگان، فورا خبـرچين     با م 
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هـا    امـا از طـرف آن     . كردنـد   گزارشات را الزم را سريعا به مقامات عراقي رد مـي          
 .العملي ديده نشد كوچكترين عكس

 جاي گرفت و تا وقتي كه من زندان را ترك كردم،            ٤اشرف در بند    
 تخت بـه او جـايي داده بودنـد كـه فقـط              بين دو . او  جايي براي خوابيدن نداشت     

توانست بخوابد، زيرا محل خواب       شد، مي   هنگامي كه خاموشي در زندان برقرار مي      
مـا در حـد امكانـات     . ها بود   او در ساعات عادي يكي از پر رفت و آمدترين مكان          

. ناچيزمان در زندان به او كمك ميكرديم تا دست كم فشار كمتري روي او باشـد               
زد و پس از آمارگيري ظهر، ما دوباره همـديگر    ا تا وقت ناهار قدم مي     اشرف روزه 

با پيشنهاد خودش برايش كالس انگليسي گذاشتيم كه محمد حسين          . ديديم  را مي 
من هم كه هر روز با جمشيد قـرار داشـتم تـا بـا هـم سـاعتي                   . داد  به او درس مي   

 هم از وقـتش بهتـر   او را در اين كار هم شركت ميداديم تا        . انگليسي صحبت كنيم  
بيكاري در زندان يعني روزهاي پايان ناپذير       . استفاده كند و هم كاري داشته باشد      

ما در زنـدان    . كند  اي كه بدترين فشارها را بر روي زنداني وارد مي           و خسته كننده  
داشتن كارتن خالي سيگار    . هاي خالي سيگار بوديم     هميشه در نوبت گرفتن كارتن    

هـا بـه جـاي تشـك          چرا كه مـا از كـارتن      . آمد   به شمار مي   در زندان خود ثروتي   
ها يعني نداشتن جايي بـراي خـواب و زجـر     نداشتن اين كارتن . كرديم  استفاده مي 

كساني مانند ما كه در زندان تخـت داشـتيم، بايـد بـا هـر                . كشيدن در طول شب   
د تكـه   دا  نجاري زندان اجازه نمي   . كرديم  ي استفاده مي    امكاني تخت خود را آماده    

ها و همه جا دربدر به دنبال جايي بوديم تا امكـان              در ميان ذباله  . چوبي را برداريم  
بسيار اتفاق افتاده بود كه مـا       . زندگي را در زندان در حداقلش بتوانيم تامين كنيم        

هـا بـا كمـك مـراقبين و            آهني را به داخل بند برده بوديم، اما عـرب           چوبي يا تكه  
در زندان . زارش نويسي آن را از چنگ ما درآورده بودند       شلوغ بازي و تهديد به گ     

هـر زنـداني عربـي      . ابوغريب ما جـدا شـدگان صـاحب هـيچ چيـز خـود نبـوديم               
توانست اموال مـا را       هر زندانباني مي  . توانست ما را به زير دستگاه فلقه بفرستد         مي
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م يا تـا  دادند، ما را به اعدا    مصادره كند و هر لحظه كه مقامات عراقي تشخيص مي         
.  سال زندان محكوم كردند؛ بدون هيچ دادگاهي، بـدون هـيچ سـوال و جـوابي     ١٠

يادم هست هنگامي كه بر اثر . ها نفر ديگر مانند محسن هاشمي و عزيز اسدي و ده  
مـن اكثـرا    . شديم، فقط از آب نمك استفاده ميكرديم        شرايط بد زندان مريض مي    

شـد و غيـر بهداشـتي هـم پخـش              مـي  گلودرد داشتم، زيرا غذا غير بهداشتي تهيه      
محمـد حسـين    . در ابوغريب يك سرماخوردگي ساده براي ما فاجعه بـود         . شد  مي

اي براي گرم     او از هر وسيله   . هنگامي كه سرما خورد، تمام صورتش زخم شده بود        
ي حمام، براي خودش كـاله و شـال           چيدن حوله پبا  . كردن خودش استفاده ميكرد   

رفـت، بـا ايـن همـه      قريبا هر روز به بهداري زندان مي   گردن درست كرده بود و ت     
در زندان ابوغريب ايرانيان بايد     . اش بهبود پيدا كرد     يك ماه طول كشيد تا بيماري     

آزمايش خون گرفتن . گفتند ايرانيها بيماري ايدز دارند مي. دادند آزمايش خون مي  
ا كـه در صـف      ها با خنده و تمسخر ما ر        آن. ها موجب سرشكستگي بود     براي عرب 

البته . بردند كردند و از اين كار كلي لذت مي        ايستاديم، تماشا مي    آزمايش خون مي  
دانستيم كه  هاي عادي و بيسوادي مي ها را آدم كرديم؛ چرا كه آن   ما فقط تحمل مي   

هـا    با اين همه همين اين    . به جرم تجاوز و آدمكشي و دزدي به زندان افتاده بودند          
در ابوغريـب مـا در چنـين    . كردنـد  ا جدا شدگان خـالي  مـي  هاشان را سر م   عقده

شرايطي زندگي ميكرديم؛ در حالي كه رهبري سازمان و به ويژه مسعود رجـوي و               
همسرش كه از جزئيات زندگي ما در ابوغريب خبر داشتند، با شنيدن اين خبرهـا               

 .گنجيدند در پوستشان نمي
 نفـر   ٢٠شـدند،   ي جدا شدگان كه به ابوغريب آورده          آخرين دسته 

ها كساني مانند عباس داوري يا فرهاد         ها ميگفتند رجوي در تمام نشست       آن. بودند
ها هم تعريف ميكننـد   آن. كند و از سرنوشت جدا شدگان ميپرسد        الفت را بلند مي   

هـا را     هاي پاره و پر از گه آن        ها نوكري ميكنند، شورت     كه جدا شدگان براي عرب    
گاه مسعود رجوي در حالي كـه بـر     آن…دايي ميكنند و  ها گ   شويند، غذا از آن     مي
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اين است سرنوشت كساني كـه بـه خـدا و           : گويد    لبانش لبخندي نشسته است، مي    
گويـد كـه تـازه ايـن روزهـا،           رجوي در پايان هم هميشـه مـي       ! خلق پشت ميكنند  

گفتند مريم رجوي چنان كينه توزانـه از جـدا شـدگان              مي. روزهاي خوبشان است  
آورد حتا الجوردي نيز اين گونه صحبت كرده  ند كه كسي به خاطر نمي     ز  حرف مي 

البته تمام جدا شدگان مرگ را كمتـرين مجـازات بـراي ايـن زن و شـوهر                  . باشد
ها بايد محاكمه شـوند و قربانيانشـان بايـد قـادر باشـند در                 آن. دانند  خوار مي   آدم

ايـن  . ، شـهادت بدهنـد    اند  هايي كه اين دو تن مرتكب شده        دادگاه بر عليه جنايت   
ها بايد در تاريخ ثبت شود تا راه را بر هر كسي كه ميخواهد اين گونه بـه                    شهادت

ها و نمايش فيلمهـا       ما در قرن بيست و يكم شاهد چاپ كتاب        . قدرت برسد، ببندد  
ها و ديكتاتورهاي تـاريخ پـيش از مـيالد مسـيح هسـتيم كـه                  در رابطه با آدمكش   

ها راه براي ايـن       شود، تا با نمايش اين داستان       فشا مي چگونه جنايتهاشان كشف و ا    
تالش ما نجات يافتگان از ابوغريب هم چيزي جـز ايـن            . گونه ديوانه بازيها ببندند   

 .نيست
آخرين گروه از جدا شدگاني را كه من ديدم به ابوغريـب آوردنـد،             

 نفره بودند كه پس از انتخاب مجدد خاتمي به رياست جمهـوري             ٢٠ي    يك دسته 
. شـدند  در ايران از سازمان جدا شده و در زندانهاي قرارگاه اشرف نگه داري مـي             

ي ارواني و مهـوش       آنها عليرغم وعده و وعيدهاي امثال مهدي ابريشم چي و فهيمه          
 نفـر را بـه      ٢٠ايـن   . سپهري حاضر نشده بودند تا يكسال ديگر در اشرف بماننـد          

ازمان كوتاه آمـد و مقـداري پـول و          ها س   البته در مورد اين   . ابوغريب تحويل دادند  
ها آخرين نفـرات از       بعد از يك ماه براي ما روشن شد كه اين         . ها داد   آن  لباس به     

 سال قبل بودند كه از اردوگاه اسرا بـه سـازمان   ٢٠اسراي جنگ ايران و عراق در   
هـا   توانست به آن   سازمان نمي . كردند  جذب شده بودند و حاال سازمان را ترك مي        

. شـد  فوذي و مزدور بزند، چرا كه باعث تمسخر افسران  صـدام حسـين مـي         انگ ن 
هاي صدام پيش رفته بود، ولي تا      ها و كثافتكاري    سازمان با اين كه تا اعماق جنايت      



  از اوين تا ابوغريب

 ١١٦

سازمان به خوبي ميدانست كه دادن يك دست لباس         . كرد  حدي حفظ ظاهر را مي    
تنها تفاوت ما با . دارد برنميها در كنار ما در ابوغريب، هيچ توجيهي   و فرستادن آن  

ي مـا بـا هـم تفـاوتي           ولي سرنوشت همـه   .  نفر همان يك دست لباس بود      ٢٠اين  
رجوي قدرت پرست  بارها گفته بود با اعدام علني اولين جـدا شـدگان ،                . نداشت

بنابراين اعدام ما معـادل     . دهيم  ي نيروهاي خود را از دست مي        اول اروپا و بعد بقيه    
بـه همـين دليـل او اعـدام مـا را خودكشـي و مـرگ        . ود او بـود   خودكشي براي خ  

رجـوي ايـن    ! تدريجي در ابوغريب قرار داده بود و اين يعني ناموس مجاهد خلـق            
چرا كه نـاموس مجاهـد   . حرف را آنقدر تكرار كرده بود كه ديگر جوك شده بود      

 .هاي رجوي تغيير ميكرد خلق هر ساعت و هر روز با هوي و هوس
اي كـه بـه ابوغريـب رسـيدند، يكـي از بزرگتـرين                ه نفـر  ٢٠گروه  

گروههاي جدا شده از سازمان بودند كه تـا آن روز بـه ابوغريـب فرسـتاده شـده               
موج نفـرت   . ها به زندان فضاي زندانيان جدا شده دگرگون شد          با ورود آن  . بودند

همـه  . به سازمان و شخص مسعود رجوي بين ايرانيان و غيـر ايرانيـان پديـد آمـد               
. سابقه بوده است اي در زندان ابوغريب تا آن زمان بي تند يك چنين همدردي  ميگف

دادنـد و او را مسـئول         حتا زندانباناني مثل ابوزينب به مسـعود رجـوي فحـش مـي            
در طول يكسالي كه ما در ابوغريب بـوديم، بـا رفتـار             . دانستند  زنداني شدن ما مي   

ر روزهـاي اول زنـدانيان فكـر        د. خود، زندانيان را تحـت تـاثير قـرار داده بـوديم           
كردند ما جدا شدگان يك مشت آدم دست و پا چلفتي هسـتيم كـه نميتـوانيم                  مي

چرا كه موج قبلي جـدا شـدگان كـه اكثـرا از نيروهـاي               . مشكالتمان را حل كنيم   
 سـال در سـازمان بودنـد، رفتارشـان     ٢جديدالورود به سازمان بودند، و دست باال    

مـا هرگـز هنگـام    . هـا تفـاوت داشـت    ا رفتار مـا بـا آن    ام. هاي عادي بود    مثل آدم 
هنگـام گـرفتن غـذا سـعي در گـرفتن           . ايستاديم  ي زندانيان به تماشا نمي      شكنجه

هنگـامي كـه    . غذاي بيشتر به قيمت نرسـيدن غـذا بـه ديگـر زنـدانيان نداشـتيم               
ديوانگان زندان كه هميشه مورد اذيت و آزار ساير زندانيان بودند، از مـا تقاضـاي            
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چنـين كارهـايي و رفتـار       . داديـم   كردند، ما سهم خودمان را بـه آنهـا مـي            غذا مي 
مـثال بعـد   . اي كه با زندانيان داشتيم، ما را ازساير زندانيان متمايز كرده بود     انساني
ها هنگامي كه يك زنداني عرب ميخواست به زور جاي ما را بـراي تماشـاي                از ماه 

در اين فضا سـاير  . شد ندانيان عرب واقع ميتلويزيون بگيرد، مورد اعتراض ساير ز     
 .زندانيان نيز به نيت پليد مسعود رجوي پي برده بودند

. در اين فضا اين گروه جدا شدگان نيز وارد زندان ابوغريـب شـدند       
هـا   امـا خـودم را بـه آن   . شناختم در ميان اين گروه من اكبر اكبري و ادوارد را مي   

هـايي كـه    من نميخواستم بـا داسـتان  . پيدا كردندها بودند كه مرا       آن. نشان ندادم 
در رابطه با من تعريف كرده بـود، در ايـن           » حوض«هاي    مسعود رجوي در نشست   

نميخواستم تـا خودشـان بـه واقعيـت پـي           . جدا شدگان ذهنيتي پديد آورده باشم     
تا ايـن  . اين داستان چند روزي طول كشيد     . اند، با من برخوردي داشته باشند       نبرده
ند نفر از اين جدا شدگان جديد الورود به ابوغريب، با شنيدن نام من دچـار                كه چ 

بـه آنهـا    . مطمئن نبودند ! گفتند مگر او هم در اين زندان است؟         مي. شگفتي شدند 
دانـد بـه       سال پيش سازمان را ترك كرده و كسي نمي         ٦گفته شده بود كه فرهاد      

ـ . كجا رفته است   سـازمان هـم   . ا زنـدگي ميكنـد  گفته بودند احتماال فرهاد در اروپ
 سال تمـام در     ٥در حالي بود كه من      » شايعات«اين  . پردازد  مرتب خرجش را مي   

هاي سازمان امنيت عراق      هاي سازمان مجاهدين و سال آخري را در زندان          انفرادي
هنگامي كه اين دوستان موضوع را فهميدند، بسيار تعجب         . و ابوغريب زنداني بودم   

 حالي را داشتند كه مـن بـا ديـدن عبـاس يزدانـي در زنـدان                  ها همان   آن. كردند
مـن از همـان برخـورد اول بـا اكبـر و ادوارد              . داشتند شاخ درمي آوردنـد    . داشتم

انـد و عليـرغم       هاي بخش امنيت سازمان را باور نكرده        ها ابدا حرف    فهميدم كه آن  
هـا    يدن نظـر آن   با شن . اند  ها مرا كشته    ها به اين باور رسيده بودند كه آن         حرف آن 

هـايم بـراي افشـاي        در مورد خودم آنقدر خوشحال شدم كه احساس كردم تالش         
ها تعريف    آن. ي واقعي مسعود رجوي در داخل تشكيالت بي ثمر نبوده است            چهره
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كردند كه سازمان مجاهدين به زندان مخوفي تبديل شده است و ديگر هيچ گونه            
هـا را در       از ترسـش رديـف صـندلي       »رهبري پاكباز «اميدي به نجات آن نيست و       

ها متر به عقب برده است و در طول نشست، هر توالـت رفتنـي بـا     هايش ده   نشست
ميگفتند رجوي پـس از انتخـاب مجـدد خـاتمي           . بازرسي شديد بدني همراه است    

گفتنـد وقتـي رجـوي در نشسـتي بـا             مـي . ها شده است    هاي بچه     ي جوك   دستمايه
هـا بدهـد ـ     نتوانسـت پاسـخي بـه ايـن پرسـش     هايي واقعي روبـرو شـد و    پرسش
ــ  ! هايي نظير اين كه مگر نگفته بوديد خاتمي به دور دوم نخواهد رسـيد؟           پرسش

ها را حاصل  مسعود رجوي طرح اين گونه پرسش. گفتم» كشك«فرياد كشيده بود   
ي ولگـردي سياسـي سـرآخر بـه      نتيجـه : دانست و ميگفـت  مي» ولگردي سياسي «

و در نهايت هم رجوي مجازات ولگردي     . شود   رژيم ختم مي   مزدوري و هم خطي با    
كه البته مجازات مرگ كمترين مجازاتي است كه        !! سياسي را مرگ قرار داده بود     

 .شد ها در نظر گرفته مي براي اين گونه پرسش
گروه جديـد جـدا شـدگان وقتـي وارد ابوغريـب شـدند كـه اكبـر          

اكبـر از رخـت و      . ع كـرده بـود    شعرباف كار دست فروشي را تازه در زندان شرو        
در ايـن دوره اكبـر هميشـه        . لباس گرفته تا كفش و دمپايي ميخريد و ميفروخـت         

او در داخل زندان از اين بنـد بـه آن       . ها دست لباس كهنه و پتو و كفش داشت          ده
با آمدن نفرات جديد كار اكبر هم باال        . رفت  و جنسهايش را عرضه ميكرد        بند مي 
هـا منتظـر بودنـد هـر چـه            آن. واستند هم بفروشند، هم بخرنـد     خ  اينها  مي  . گرفت

ها داده  اي به آن هم مهدي ابريشم چي چنين وعده. زودتر به اردوگاه رمادي بروند    
امـا  . گفته بودند كه يك هفته بيشتر در ابوغريب نخواهنـد مانـد           . ها  بود، هم عراقي  

زيـون عـراق خبـري از     تا اين كه شـبي تلوي     . ماندنشان در ابوغريب به درازا كشيد     
مـدير جديـد    . هاي ايراني و عراقي در مورد اسراي جنگـي داد           گفت و گوي هيئت   

ها را گرفته  و ما  زندان ـ كه بايد گفت انصافا نظمي به ابوغريب داده و جلو دزدي 
را از رشوه دادنهاي بيحساب آزاد كرده بود ـ به ما گفت بر اساس اطالعات او بـه   
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ها دوباره دفتر و دسـتك زنـدان را راه            در همين رابطه آن   . زودي آزاد خواهيم شد   
من . كردند  انداختند و جدا شدگان را نفر به نفر صدا زده، مشخصاتش را چك مي             

بـا ديـدن ايـن آرم       . ها آرم جمهـوري اسـالمي را ديـدم          در باالي يكي از اين فرم     
. ني هسـتيم داند ما جدا شدگاني هستيم كه در ابوغريب زنـدا          فهميدم كه رژيم مي   

تلويزيون . ها به درازا كشيد     كار چك كردن مشخصات ما خيلي طوالني بود و هفته         
داد كه حتا بـا صـدام حسـين هـم             هر روز از حضور هيئت ايراني در عراق خبر مي         

در بـين  . العماره هم رفته بودنـد    هاي رمادي و كوت     ها به كمپ    آن. اند  ديدار داشته 
دانسـتيم اگـر از    البته مـا همگـي مـي   . ريان داشتهاي زيادي ج    ما زندانيان تحليل  

چـرا كـه هرگونـه    . ها مالقات داشته باشـيم  طرف رژيم به زندان بيايند، بايد با آن 
بنابراين تـا اينجـاي     . اعتراض به دستور زندانبانان مجازاتي وحشيانه در پي داشت        

به ما بگويند بـه     توانستند    ها نمي   البته عراقي . كار ديدار ما با اين هيئت اجباري بود       
 كردند ما را وادارنـد آنچـه را كـه     می ها سعي   البته آن ! اين هيئت چه بايد بگوييم    
 هنگامی که برای فرستادنمان خواستند بگوييم، اما باالخره آنها دوست داشتند و مي  

 مقاومت ما ثمر داد     به مرز برای تبادل با اسرای جنگی از ما مصاحبه می خواستنند           
، مـا روي فرضـيات   مصـاحبه البته تا قبل از اين . ز شديماكش پيرو و ما در اين كش    

هامـان    بينـي   و خوشبختانه نيمـي از پـيش      . كار ميكرديم كه ناگهان غافلگير نشويم     
ها باالخره شبي تلويزيون عراق اعالم كـرد كـه    پس از مدت . درست از آب درآمد   

اسـير عراقـي معاملـه       ١٠٠٠ اسير ايراني را با      ٥٠اند كه     ها به توافق رسيده     هيئت
همان شب كه درهاي بند بسته بود، ما جدا شدگاني كه در يك بند بـوديم،                . كنند

هاي اسراي جنگـي بـوده، بـه          شروع به شمارش كساني كرديم كه قبال در اردوگاه        
 نفر هـم  ٢٠ها به  كل تعداد آن. سازمان پيوسته، و در آن تاريخ در ابوغريب بودند    

. م هدف تبادل ما باشيم، با اين همه هنوز مطمئن نبوديم          در آغاز فكر كردي   . نرسيد
روز بعد كه درها بـاز شـد و جـدا شـدگان همـديگر را ديدنـد، اولـين حرفشـان                     

ميگفتند . اي داشتند خيليها تحليلهاي نادرست و خيالي. ي خبر شب پيش بود درباره
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 تـن از  ٥٠ه نميخواستند باور كننـد كـ  . اند هاي بغداد ديده  نفر را در زندان    ٥٠آن  
انـد، روزي بتواننـد       ي زنداني در ابوغريب كه دچار روزمرگي شده         صدها جدا شده  

دقيقا به ياد . با اين همه اين تحليلها به ظهر نكشيد. از آن وضعيت نجات پيدا كنند    
اي مـابين دو بنـد    خانـه   همراه با ادوارز و اكبر و حسن در قهوه   ١١دارم كه ساعت    

به صدا درآمد و گفت تمامي جدا شدگان از مجاهدين و           نسشته بوديم كه بلندگو     
مجاهدين جلو ساختمان مدير زندان يا همان دايره جمع         » امانات«ها    يا به قول آن   

ي جداشدگان خود را به سرعت به زمين خاكي  جلو دايره رسـاندند و                 همه. شوند
ـ        .  نفره نشستند  ١٠هاي    به رديف  ب محمـد   تقريبا تمامي زندانبانان هـم همـراه نقي

مـدير  . ي زندانيان را كه مشغول تماشاي ما بودند، متفرق كردند   جمع شدند و بقيه   
.  نفر را خوانـد    ٥٠او هم  پشت سر هم نام        . آمد و به نقيب محمد گفت شروع كند       

هـاي    از بچـه  . تمام جداشدگاني كه دوراني از اسارت داشتند، در اين ليست بودند          
 نفـر از بقيـه      ٥٠هنگامي كه مـا     . نيمتي نبود ي سازمان فقط اسم مصطفي غ       باسابقه

جدا شديم، مدير سخنراني كوتاهي كرد و گفت كه در كشورتان همـه منتظرتـان               
هاتان، دوستانتان، پدر و مادرتان و خالصه حتا دولـت كشـور شـما                هستند؛ خانواده 

. كسي چيـزي نگفـت    . منتظر شماست و شما بايد فردا به كشور خودتان بازگرديد         
. ه كرد آيا كسي هست كه بخواهد در عراق بماند؟ هيچكس پاسخي نداد     بعد اضاف 

بعد مدير نگاهي به نقيب محمد كرد و به زبان عربي چيزي گفت و سوال ديگـري     
معيد برايمان ترجمه كرد كه ميپرسد چه كساني نميخواهند به ايـران            . مطرح كرد 
 كـه تـا آخـرين       ما در بين خودمان به اين جمع بندي رسـيده بـوديم           ! بازگردند؟

قهرمان بارها بـه مـا گفتـه بـود هنگـامي كـه از شـما                 . لحظه دستمان را رو نكنيم    
چون اگـر   . خواهيد به كشورتان برگرديد، حتما پاسخ مثبت بدهيد         پرسيدند آيا مي  

ولـي اگـر چنانچـه قصـد        . كننـد   چنين پاسخي ندهيد، نامتان را از ليست خارج مي        
 را داريد، حتما در مرز با صليب سرخ مالقـات   ماندن در عراق و يا رفتن به رمادي       

ما هـم تصـميم   . و به كاركنان صليب بگوييد قصد نداريد به ايران بازگرديد      . كنيد
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با اين همه ايرج عطاريان بلند شد و گفـت قصـد   . گرفته بوديم همين كار را بكنيم   
ـ             . ندارد به ايران بازگردد    وديم، ما كه در مقابل يك كار انجام شده قـرار گرفتـه ب

در ابتـدا افـرادي كـه نميخواسـتند بـه ايـران             . مجبور شديم از ايرج حمايت كنيم     
با سر و صداي مدير و تهديـدهايش ايـن تعـداد          .  نفر بودند  ٢٠بازگردند، بيش از    
او باز هم تهديد كرد كه در صورتي كه بازنگرديد،     .  نفر شد  ٢٠كمتر و نزديك به     

او دوباره سوالش را از تك      .  خواهيم داشت  ما شما را تا آخر عمر در ابوغريب نگاه        
خواهيم در عراق بمانيم، ولي حاضـريم         تعدادي ميگفتند نمي  . تك نفرات آغاز كرد   

مدير پرسيد چگونه و پاسخ شنيد كـه        . به كشور ديگري رفته در آنجا اقامت كنيم       
 مـدير بـا خشـونت جـواب داد كـه راه اردوگـاه        .U.Nبا كمك صـليب سـرخ و   

هـا    دانستيم ده   اين در حالي بود كه ما مي      . اي هميشه بسته شده است    پناهندگان بر 
نفراتـي كـه نـه    . هزار آواره و چند صد پناهنده در اردوگاه رمادي زندگي ميكننـد  

خواستند به ايران بروند و نه در عراق بمانند، مـورد هجـوم مـدير و زنـدانبانان                    مي
كه تعداد اين نفرات كمتر اين هجوم باعث شد . قرار گرفته، كتك مفصلي خوردند    

مـن، محمـد حسـين      .  نفر از ما روي حرف خـودش ايسـتاد         ١٢و كمتر شد و تنها      
سبحاني، حسن صادقيان، اكبر شعرباف، ايرج عطاريان، حبيب علي اصغرپور، تورج            
محمود، كاليه جمشيدپورجم، علي پناه كريمي معروف به ميالد، رسـول سـنجابي و      

خواستيم به هيچ قيمتي به  ما نمي. ام را فراموش كردهدونفر ديگر كه نامشان    / يكي
اي از   نگهبانان ما را از ديگران جدا كردند و از ما خواستند در گوشـه             . ايران برويم 

مسئولين مختلف زندان به ديدارمان آمدنـد و هـر يـك بـه           . حياط بند جمع شويم   
در . يكـرديم خواست ما را وادار كند داوطلبانه بـازگرديم كـه قبـول نم              طريقي مي 

اي امضـا كنـيم كـه خودمـان      نهايت كاغذ و قلم آوردند و از ما خواستند تعهدنامه       
تـر از آن      اين تعهدنامه مسخره  . خواهان ماندن در زندان ابوغريب براي ابد هستيم       

وقتي كاغذها را آوردند، يكي از اعضاي       . بود كه جايي براي چانه زدن داشته باشد       
كرد ايراني است، و در اين ميان نقش مترجم را براي           گفت    سازمان القاعده كه مي   
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هاي ما را به زبان عربي براي مسئولين امنيتـي زنـدان ترجمـه        ما ايفا ميكرد، نوشته   
مـا  . ها فرياد زندانبانان عراقي بلند شد كه قبـول نيسـت            پس از اولين ترجمه   . كرد

مـا در   . نويسـيم   نميما گفتييم بيشتر از اين      . نگفتيم هركاري دلتان ميخواهد بكنيد    
خواهيم بـه ايـران بـازگرديم و          هامان اشاره كرده بوديم كه نمي       تمام دست نوشته  

. گـرديم  اگر نتوانيم به خارج برويم، در عراق خواهيم ماند، اما بـه ايـران بـاز نمـي         
تـورج كاليـه    . زندانبانان شروع به تهديد كردند، اما كسي از ما عقب نشيني نكرد           

ها حالي كند كه مخالف جمهوري اسـالمي اسـت و             د به عراقي  در اين بين ميكوشي   
او ميخواست برايشـان علـت مخـالفتش را بـا           .  است  براي همين هم به عراق آمده     

. اي به شنيدن ايـن موضـوع نداشـتند    ها عالقه جمهوري اسالمي تشريح كند، اما آن     
يـب محمـد   پيش از ما جدا شدگان به نق . خواستند بدانند ما چه كساني هستيم       نمي

گفته بودند هنگامي كه ارتش عراق در جنگ با كويت شكست خورد و بـه دنبـال                 
سوراخ موش ميگشت، اين ما بوديم كه كشـور شـما را بـراي حـزب بعـث حفـظ                    
كرديم و با سركوب كردها و شورشيان جنوب و بـه ويـژه نيروهـاي سـپاه بـدر و                    

بتوانـد دوبـاره نيـرو      الدعوه اين فرصت را براي شما فراهم كرديم كه صدام             حزب
خواستيد  نقيب محمد هم گفته بود، مي    ! دهيد؟  حاال پاسخ ما را اين گونه مي      . بگيرد
او در اين لحظه ميخواست به زندانباناني كه حاضر بودند بـه مادرخودشـان           . نكنيد

تجاوز كرده، او را تيرباران كنند، بفهماند كه كار تحويل ما بـه جمهـوري اسـالمي                
ها در آن محـل نگـاه    آنها ما را ساعت.  است كه البته ناكام ماندهمكاري با دشمن 

خواسـتند ناهـار      شـد و خودشـان هـم مـي          داشتند و زماني كه غذا داشت تمام مي       
غذامان را همانطور كه گرفته بـوديم،       . بخورند، اجازه دادند به بندهامان بازگرديم     

اي   اشد بـرايش سـفره    چرا كه هم گرم بود و هم آنقدر نبود كه الزم ب           . سركشيديم
از ميـان  . ها شـروع شـد   پس از خوردن چيزي به اسم غذا دوباره رايزني  . پهن كرد 

جالـب ايـن كـه    .  نفر بوديم كه نميخواستيم به ايران برويم١٢ نفر فقط ما  ٥٠اين  
كردنـد و    سال با سازمان كار كرده بودند، به ما توهين مي٢جدا شدگاني كه فقط  
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اگر ترس از دستگاه فلقه نبود، حتما ما را مورد حمله و            . ندداد  بي پروا فحشمان مي   
شـديم كـه      ها ما با اين كارمان باعث مـي         ي آن   به عقيده . دادند  هجوم هم قرار مي   

ها   گفتند با اين كارمان به عراقيها و ايراني         مي. ها بمانند   آنها بيشتر در زندان عراقي    
رج بروند و در نهايت قصـد دارنـد   خواهند به خا مي فهمانيم كه بيشتر زندانيان مي    
گفتند كه با اين كـار مـا دو طـرف عراقـي و      مي. به اردوگاه رمادي فرستاده شوند 

هـا از عمـق       البتـه چنـين نبـود و آن       . ايراني از تبادل اسرا صرف نظر خواهند كـرد        
اي از ايشـان بـه دل         كرديم و كينه    ها را درك مي     البته ما آن  . داستان خبر نداشتند  

خواهد به جمع     هنگامي كه براي آخرين بار مدير پرسيد ديگر كسي نمي         . منداشتي
او كـه  . روند، بپيوندد، حميدرضابرهون از صف ما خارج شد  كساني كه به ايران مي    

از تاكتيك رفتن به مرز خبر داشت، به همين دليل به صـف كسـاني پيوسـت كـه                   
اگر بخواهي كلـك    : و گفت ي او پي برد       مدير به نقشه  . خواستند به ايران بروند     مي

اما اگـر مـن تـو را در      . بزني و دوباره به عراق بازگردي، تو را زنداني خواهند كرد          
و سـپس بـا دسـتش عمـل شـقه           . زندان ببينم، با ساطور تو را دو شقه خواهم كرد         

با اين همه برهون پذيرفت و رفـت كنـار كسـاني          . كردن را روي بدن او نشان داد      
هنگامي كه ما منتظر بوديم تـا دوبـاره جلـو    .  به ايران بروندخواستند ايستاد كه مي 

بـه او   . ساختمان مدير زندان جمع شويم، گفت و گوي كوتاهي با برهـون داشـتيم             
گفتيم اگر او را بردند، در اولين فرصت اسم ما را به صليب سرخ بدهد، چـرا كـه                   

هايي را هم  ره تلفناز او خواستم شما. تصمور ميكرديم ما را به انفرادي خواهند برد    
هـا   كه از پيش به هم داده بودم، در نخستين فرصت به صليب سرخ بدهـد و از آن        

ام تماس بگيرند و اگـر چنانچـه خـودش نتوانسـت ايـن كـار را         بخواهد با خانواده  
 …بكند

هاي پيش،    هاي ديگري مبادله در سال      گفت كه گروه    تجربه به ما مي   
در زنـدان مانـده بودنـد تـا صـليب سـرخ بـه                ماه   ٨ تا   ٦پس از بازگشت از مرز      

 تـا  ٦تصميم گرفته بـوديم  . ديدارشان برود و آنها را به اردوگاه رمادي منتقل كند  
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هامـان بدهـد، حتمـا        شد رد ما را به خـانواده         ماه كوتاه بياييم و اگر او موفق مي        ٨
هـاي حقـوق بشـري تمـاس          ها با مراجعه به مسئولين صـليب سـرخ و سـازمان             آن

رفت و او در نهايـت        ي رجوي در خارج مي      تند و در اين ميان آبروي نداشته      ميگرف
ها تحويل گرفته، در اختيار صليب سرخ         شد كوتاه بيايد و ما را از عراقي         مجبور مي 
تواند حتا نام يك نفـر را      مسعود رجوي هميشه ادعا ميكرد هيچكس نمي      . قرار دهد 

بـا ايـن تصـميم گنـٍد كارهـاي      . مبياورد كه من او را زندان و شكنجه كـرده باشـ           
خـواهم   ام و مي من اين كارها را كرده. آمد  ي رجوي در تمام دنيا درمي       جنايتكارانه

هـاي    تا روزي كه امثال رجوي بـراي قـدرت        . اين جنايتكاران را به دادگاه بكشانم     
 توانـد آنهـا را پـاي ميـز محاكمـه      جهاني قابل استفاده باشند، هيچ دادگـاهي نمـي   

پوت و تمام رهبران اين چنيني هم  پل. هاشان را به جريان بياندازد    پرونده بكشاند و 
. ها تفهيم نشده است     اند و رسما هيچ اتهامي به آن        تاكنون به دادگاه كشانده نشده    

مـا در  . به مسعود رجوي و شركايش هم تا همين امروز اتهامي تفهيم نشـده اسـت            
ش را محاكمـه كـرديم و از روي         زماني كه در ابوغريب بوديم، رجـوي و همكـاران         

و حـاال هـم در انتظـار        . وجدان حكم نابودي اين باند جنايتكار و خونخوار را داديم         
اجراي اين حكم هستيم؛ حكمي كه بدون شك به دست نفرات باقيمانده در داخل              

 .تشكيالت اجرا خواهد شد
يك روز پيش از رفتن به مرز براي مبادله شدن بـا اسـراي عراقـي،                

ها روي اين كوك شده بود كه ما را ماننـد موجـودات بـي                 هاي عراقي   سيستمتمام  
 تني كه اعالم كرده بوديم هرگز بـه ايـران بـاز       ١٢ما  . اختياري به هر سو بكشانند    

مـان را از دسـت    بـا ايـن همـه خونسـردي     . شديم  نخواهيم گشت، مرتبا تهديد مي    
 كار مـا تـاثير خـودش را         اين. ها بحث ميكرديم    نداديم و همچنان منطقي با عراقي     

گذاشت، چرا كه زندانبانان ديگر به خودشان اجازه ندادند ما را زير رگبار مرگبار           
مسئولين امنيتي زندان با مقامات باالترشان تماس گرفته و         . هاي خود بگيرند    چوب

در انتها ترتيب كار را طوري دادند كه        .  نفر را براي آنها گفته بودند      ١٢داستان ما   
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با اين همه شروع كردن در زندان       . خواستند وارد اين قضيه بشوند      از اول نمي  انگار  
ها را به مسئولين زندان       مانور دادن و از ما خواستند اگر فاميلي در عراق داريم، آن           

ي  يك ايراني كه هوش و حواس كمي داشت، يكـي از امامـان شـيعه           . معرفي كنيم 
لبتـه همـه بـه او خنديدنـد، امـا او            ا. مدفون در عراق را فاميل خودش معرفي كرد       

پس از مانوِر پيدا كردن اقوام      ! دار است   فهميد كه كجاي حرفش خنده      خودش نمي 
اين بـار مقامـات     .  نفر را بار ديگر صدا كردند      ٥٠در كشور عراق، همان روز تمام       

هـا    آن. وزارت خارجه و وزارت كشور و سازمان امنيت عراق هـم حضـور داشـتند              
ساني پرداختند كه سابق بر اين در جنگ بـين ايـران و عـراق اسـير      ابتدا به كار ك   

ها خودشان داوطلبانـه بـه ايـران بـاز            ها فيلم گرفتند كه آن      بعد از آن  . شده بودند 
نوبت بعدي مربوط به جداشدگاني بود كه از اردوگاه اسراي جنگي بـه             . گردند  مي

ها بردند، در آنجـا       مالقاتيي    به اين ترتيب ما را به محوطه      . سازمان نپيوسته بودند  
بعد به ترتيـب الفبـاء      . اي قرار داده بودند     يك دوربين فيلمبرداري را روي سه پايه      

افراد را صـدا كردنـد  و از نفـر خواسـتند خـودش را معرفـي كنـد و بگويـد كـه               
اولين نفر اكبر  اكبري شعرباف بود كه جلـو دوربـين            . خواهد به ايران بازگردد     مي

خود را معرفي كـرد، گفـت از چـه سـالي بـا سـازمان مجاهـدين                  او  . قرار گرفت 
همكاري كرده است، چه سالي به عراق اعزام شـده اسـت و چنـد سـال اسـت در             

عراقيهـا  : در اين لحظه معيد كه نقش مترجم را بازي ميكرد، پرسيد . زندان ميباشد 
و جـزء  اكبر انكار كرد و گفت كـه ا . خواهي به ايران بازگردي   ميگويند بگو كه مي   

امـا  . معيـد هـم ترجمـه كـرد       . خواهد بـه ايـران بـازگردد         نفري است كه نمي    ١٢
ها قبول نكردند و اصرار داشتند كـه او بايـد بـه زبـان خـودش بگويـد كـه          عراقي

تا اين كه مسـئول بـاالتري       . كرد  او همچنان امنتاع مي   . خواهد به ايران بازگردد     مي
 نـدارد، همينقـدر كـه گفتـه اسـت،           اشكالي: بعد هم گفت  . آمد و علتش را پرسيد    

خواسـتند بـه      تر شد، زيرا كسـاني كـه مـي          از اين به بعد صحنه جالب     ! كافي است 
ي ايـران رفـتن خيلـي         ايران بازگردند؟ براي خوش رقصي و چاپلوسي روي جمله        
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نوبت كه به من رسـيد، مـن        . زدند  مانور ميدادند و دائم از وطن و كشور حرف مي         
 سـال زنـداني     ٤هاي مختلف زندانم را دادم؛         شرح تاريخ  هم پس از معرفي خودم،    

هـاي    سـال زنـدان انفـرادي در زنـدان    ٥هاي جمهوري اسـالمي،    سياسي در زندان  
هاي سازمان امنيت عـراق و زنـدان           سال هم در زندان    ١سازمان مجاهدين خلق و     

 ها از من خواسـتند يكبـار ديگـر      آن. معيد همه را به سرعت ترجمه كرد      . ابوغريب
مسئول اكيپ عراقي كه دل خوشي از اين كارها نداشـت           . هايم را تكرار كنم     حرف

. اشـكالي نـدارد   : و بيشتر طرف وزارت خارجه بود تا سازمان امنيت عـراق، گفـت            
ها را    ها به من انتقاد كردند كه چرا من اين حرف           پس از پايان كار تعدادي از بچه      

رتي نداشت و هيچكس هـم نميفهميـد        ها ضرو   به نظر آنها گفتن اين حرف     ! ام  گفته
هاي انسـاني   گفتند ما هزاران كيلومتر با تمدن مي. ام  اي كرده   كه من چنين مصاحبه   

با اين همه من معتقد بودم كه رجوي اين فـيلم را همـان شـب                . اروپا فاصله داريم  
بعدها شنيدم كه رجوي و ستاد فرمانـدهيش        ! خواهد ديد و پيام مرا خواهد گرفت      

وز بعد دنبال خبر گرفتن از وضع ما بودند و خود رجوي تـا هنگـامي كـه        تا صبح ر  
رجوي اين مبادله را يك     . خبر تحويل ما را به رژيم نشنيد، از جايشان تكان نخورد          

اش ميداند و طبق معمـول آن را يـك            هاي ضد بشري    پيروزي براي خودش و طرح    
هم » سرفصل«له يك آورد كه البته اين مباد سرفصل براي سازمانش به حساب مي     

 ٧ نفرمان بايـد سـاعت       ٥٠ي    ها به ما گفته شد كه همه        پس از پايان مصاحبه   . بود
. ما بـه زنـدان بازگشـتيم      . صبح فردا در جلو ساختمان مديريت زندان تجمع كنيم        

گفـت غصـه    مصطفي غنيمتـي دائـم مـي   . ي ما بود   شبي فراموش ناشدني براي همه    
. خواست هـواي او را هـم داشـته باشـيم      مياو. نخوريد، در مرز صليب سرخ هست 

 نفر در ميان ١٢توانند با ما  دانستند مي ها سفارشاتي داشتند كه نمي  بسياري از بچه  
تعدادي از  . كردند   نفر را از ليست حذف مي      ١٢ي آنها ما      به عقيده ! بگذارند، يا نه  

رچـه  هاي كرد به اين مناسبت شيريني پختند و شروع كردند بـه بخشـيدن ه                بچه
من كه در عرض يك سال دو پتو، مقداري ظرف غـذا، يـك قـوري تهيـه                  . داشتند
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كـردم در زنـدان       فقط مقداري لباس را كه فكـر مـي        . كرده بودم، همه را بخشيدم    
تعدادي به دنبال پول    . تصويرات تا به رمادي برسم، نياز خواهم داشت، نگاه داشتم         

به اكبر گفتم تو از طـرف مـن         توانستم قرض كنم،      قرض كردن بودند، من كه نمي     
ي بيشتر از معمـول   و بگو باالفاصله پول را در اولين فرصت با بهره     ! اين كار را بكن   
چيـزي  . ام را براي تضـمين بـه آنهـا دادم    حتا شماره تلفن خانواده. پس خواهم داد 

 و اكبر می توانست ما در زندان برای يک سال زنده نگاه دارد دالر١٠٠ه بنزديك  
 دالر جـور كنـد، ولـي        ١٠٠او موفـق نشـد      . ي پولدار زيادي را ميشـناخت     ها  عرب

در تصويرات ترتيبش را خواهيم     . گفتم كافي است  . مقداري دينار عراقي جور كرد    
او مقـداري پـول جمـع       . در اين بين محمد حسين از همه بهتر عمل كرده بود          . داد

دالر هـم   ١٠٠٠ كـرد و    حسن صادقيان كه براي عرب پولداري كار مـي        . كرده بود 
تنهـا  . برايش پول خرد بود، در اين لحظه جا زد و حاضر نشد كمكي بـه مـا بكنـد                  

تعـداد  . چيزي كه در اين مدت رد و بدل شد، مقداري آدرس و شماره تلفـن بـود        
البتـه مـا    . ها را يادداشـت كنـيم       ها آنقدر زياد بود كه مجبور شديم آن         اين شماره 

ها را روي كاغذ نوشته، در جيبمـان   ها و آدرس   توانستيم به روش معمول شماره      نمي
شـديم  و   قبل از خروج از زندان بازرسي بدني مي. بگذاريم و از زندان خارج كنيم     

بـه  .  جان ميكرديم  شزي از ما ميگرفتند، كتك مفصلي نو      اگر در بازرسي بدني چي    
. تيمها را پشت آن نوش ها  و آدرس     همين دليل لباسي انتخاب كرديم و شماره تلفن       

هـا خوابشـان      آن شب خيلي  . تا هنگام بازرسي چيزي نداشته باشيم كه كشف شود        
صبح كه من بيدار شدم، ديدم تورج فروشگاه دارد با حبيب علي اصغر پور و               . نبرد

 نفـر گفتـه     ١٢از زمـاني كـه مـا        . اي از بند صحبت ميكند      محمد حسين در گوشه   
هايي كه    بچه. ا با ما عوض شده بود     ه  بوديم به ايران بازنخواهيم گشت، رفتار خيلي      

اين نكته براي محمد حسـين خيلـي        . گرفتند  ميخواستند بازگردند، از ما فاصله مي     
ازهمان روزهـاي اول تعـدادي از جـدا    . اهميت داشت و از اين موضوع عصباني بود    

. شدگان هميشه از خطر استرداد صحبت ميكردند كه مـا آن را جـدي نميگـرفتيم            
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ها حسن صادقيان بود كه ميگفت ما را حتما به سفارش رجوي              دمي اين آ    سردسته
گفت رجوي خيلي از دست ما ناراحـت اسـت و از تـرس                مي. مسترد خواهند كرد  

كافي بود كسي پايش به خارج برسد . رسوايي هم كه شده، اين كار را خواهد كرد        
هـا    عراقيرجوي از همين ميترسد و به همين دليل با كمك           . و داستان را علني كند    
هاي او سر به مهر   ها ما را اعدام كنند و راز جنايت         دهد تا آن    ما را تحويل رژيم مي    

اما ما معتقد بوديم كه عراق براي حفظ منافع خودش هم كـه شـده مجبـور                 . بماند
المللي را رعايت كند و ما را با حضـور صـليب سـرخ تحويـل                 است ميثاق هاي بين   

ما خودمان را خيلي دست كـم  . ود ما خواهند پرسيدها هم از خ بدهد، كه آن ايران  
ما فكر . گرفته بوديم، در حالي كه مشكل ما روي ميز رهبري حزب بعث عراق بود            

هـاي    ي كافي دارند و وقـت بررسـي چنـين نقشـه             ها مشكل به اندازه     ميكرديم آن 
 .درست برعكس آنها وقت براي همه كاري را داشتند. كثيفي را ندارند

. زديـم   ما آماده در بند قدم مي     . ب صبح روز بعد فرارسيد    به هر ترتي  
 نفـر   ٥٠كساني كه در اين بند جـزو آن         : نگهبان زندان در بند را باز كرد و گفت        

. ما از بند خارج شده، جلو ساختمان مدير زندان جمع شـديم    . هستند، بيرون بيايند  
ها را يكي  ره اسمنفرات سرشماري شدند و دوبا. بقيه هم از بندهاي پنجگانه آمدند    

بعد ما را وارد حياط كوچكي كردنـد كـه بـراي زنـدانبانان سـاخته      . يكي خواندند 
آنجـا  . كردنـد   در آنجا زندانياِن اكثرا سوري و فلسطيني براي زندان كار مي          . بودند

هاي پست و رذلي بودند كه كنجكاوانه ما را يكي به يكي              آدم. ما را تفتيش كردند   
ها بيشتر لوازمي را كه براي زندان تصويرات برداشـته            آن. دكردن  بازرسي بدني مي  

در حين بازرسي يكي از زندانيان سوري به مدير زندان گفت           . بوديم، از ما گرفتند   
مـدير گفـت   . كه حبيب علي اصغرپور مي خواهد يك كتاب عربي با خودش ببـرد       

ي حبيـب گفـت كتـاب را از يـك زنـداني سـور             . اين كتاب متعلق به زندان است     
گفـت كـه زنـدانِي همكـار زنـدانبان دروغ           . خريده و پولش را هم پرداخته اسـت       

در اين وقت   . حبيب هم عصباني شد  و گفت كه كتاب را به شما بخشيدم            . ميگويد
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اي؟ مـدير اصـرار    مدير پولي از جيبش درآورد و گفت چقدر بابت اين كتاب داده    
در . ي زندانبانان شده بود دهاين صحنه باعث خن. رفت  كرد و حبيب زير بار نمي       مي

انـد، در يـك       اين بين نقيب محمد سر رسيد و گفت تمام كساني كه بازرسي شده            
اين بـار تقريبـا     . گير بود   اين كار خيلي وقت   . صف بايستند تا دوباره بازرسي شوند     

هـاي خـالي بـه حيـاط دوم مخصـوص          و ما با دسـت    . همه چيزمان را از ما گرفتند     
در آنجا ساعتها انتظار كشيديم تا يكـي از مـاموران           . د شديم مالقات كنندگان وار  

اين فرد روز گذشته هم در      . كرد، آمد   كه خود را كارمندوزارت خارجه معرفي مي      
در حياط . او بار ديگر اسامي را خواند  . بين هيئت عراقي براي فيلمبرداري آمده بود      

. مـا سـخت ميشـد     دوم زندان و قبل از سوار شدن به اتوبوس كم كم شـرايط بـر                
يكــي از . خيليهــا ميخواســتند خــود را از جريــان ســازمان و عــراق كنــار بكشــند

كـرد،   جداشدگان فرومايه كه در تشكيالت هم نقش چماقدار رجوي را بـازي مـي           
 نفر سه نفر بودند كه از مـا جداشـدگان نبودنـد،             ٥٠در بين ما    .  نامش جاسم بود  

م عاشق عراقيها شـده و بـراي صـدام          حكمي هم براي زندان نداشتند، در زندان ه       
جاسم به يكـي از ايـن   . ند فحش ميداد فقط به ايرانيها    .ندحسين هميشه پا ميكوبيد   

حمله كرد و او را زير ضربات مشت ولگد گرفت كه از دماغ و دهنش خون                 نفر   ٣
هر چند كـه در زنـدان       . جاسم ميخواست با اين كارش خودش را سفيد كند        . آمد

 ي    ما اين حركت را نشـانه       .ميكردهم  براي عراقيها خبرچيني    اگر دستش ميرسيد    
آشوبي گرفتيم كه در راه است و ممكن است تعـدادي از ايـن فرومايگـان قصـد                  

 ولي از ترس زنـدانبانان  ؛كتك زدن ما را داشته باشند كه البته هم داشتنند   حمله و 
 محمد  طالب     نقيب ،مدتي كه منتظر اتوبوس بوديم     در.  كاري بكنند  ت نكردند اجر

اگر اعدام نشدي آنقدر اعتصاب غـذا كـن   ،  ايران   برو : گفت جليليان را صدا زد و    
فرامـوش  تنها  ب غذاي زندانيان جداشده را نه       ا هرگز اعتص   نقيب محمد   .تا بميري 

 كـم كـم در      . ميگذشـت  نساعتها همچنـا  . د، بلكه ما را هم نبخشيده بود      كرده بو ن
 در ايـن بـين يكـي از    .ري مـا را تماشـا ميكردنـد      ها از پشت تو    بچه. بندها باز شد  
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  ،آورد هاي جدا شده كه سالها در زندان قايق تزئينـي ميسـاخت و پـول درمـي            بچه
هاي زنداني كه در پشت تـوري جمـع          مقداري از دينارهاي عراقي خود را بين بچه       

تـورج  . به تقليـد از او همـين كـار را كردنـد            ديگران هم    . تقسيم كرد  ،شده بودند 
تعدادي . خواست به زندانيان پول بدهند همه مي  فعال شده بود و از       خيليوشگاه  فر

توانست  تورج مي! اند؟ چرا اين كارها را ديشب نكردهها اعتراض كردند كه     از بچه 
هـاي بيچـاره را    چرا اين انسـان . بازيها همان ديشب اين كار را بكند بدون اين بچه 

نشد تا اين كه زندانبانان همـراه مـدير وارد          اين نصيحتها كارساز    ! كند؟  تحقير مي 
 نفـري را كـه      ١٢ايـن بـار     . حياط شدند و بار ديگـر خوانـدن اسـامي آغـاز شـد             

. خواستند باز گردند، در يك اتوبوس و بقيه را در اتوبوس بعدي سـوار كردنـد     نمي
خواسـتند بـه ايـران     ي نفراتي را كـه مـي       با پر شدن آن اتوبوس مجبور شدند بقيه       

پس از اتمام كار، مدير زندان به داخل اتوبوس آمـد           .  سوار اتوبوس ما كنند    بروند،
هـاي   نزديكـي . و گفت كه ديگر نميخواهد هيچكدام ما را دوباره در زنـدان ببينـد             

به غير از راننـده، چنـد نگهبـان مسـلح نيـز در ابتـدا و                 . ظهر اتوبوس حركت كرد   
ديدن . كردند ا را اسكورت ميچند اتومبيل مسلح هم م. انتهاي اتوبوس سوار شدند   

 ميليومتري در بين تجهيزاتي كـه نگهبانـان بـا خـود آورده              ٤٠ اندازهاي    نارنجك
بالفاصـله پـس از حركـت       . سربازان از نيروهاي ويژه بودند    . بودند، تعجب آور بود   

اتوبوس بين زندانيان نان و كباب پخش كردند كه البته با استقبال زندانيان روبـرو               
ه بغداد نرسيده بوديم كه يكي از مسئولين اين تبادل كه در اتوبوس ما              هنوز ب . شد

ما يكـي يكـي بـه قسـمتي كـه او      .  نفر را خواند١٢مستقر بود، بار ديگر اسامي ما    
البتـه  . خـواهيم بـه ايـران بـازگرديم         از ما ميپرسيد چرا نمي    . رفتيم  نشسته بود، مي  

 ١٥مـن   : روي، گفـتم    ه ايران نمي  وقتي از من پرسيد چرا ب     . ي ليست را نخواند     همه
چرا بايد بـه  . ام ها زنداني سياسي بوده    در ايران هم سال   . سال است در عراق هستم    

او پـس از شـنيدن      . ايران بازگردم؟ او چيزي نگفت و مرا به محل خود بازگرداند          
 سال در ايران زنداني سياسي بوده است، ديگر كـارش         ١٥اين كه حسن صادقيان     
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ما تا خود مرز يعني شهرك واقع بر روي خط مرزي در طرف عراق،    . را دنبال نكرد  
آنجا به ما اجازه دادنـد بـه        . يعني منظريه روبروي مرز خسروي بدون توقف رفتيم       

ديـديم كـه از   . ما ساعتها در آن نقطه مانديم تا شب فـرا رسـيد    . دستشويي برويم 
 پـرچم مشخصـي     هاي صليب سرخ كه     طرف ايران اتوبوسهايي با اسكورت اتومبيل     

در همين بين اتوبوسهايي كه زوار كربال و نجف و كوفـه         . داشتند، وارد عراق شدند   
مسافران كربال آنقدر عجله داشتند كه      . را به ايران باز ميگرداند، وارد ايران شدند       

 اتوبوس پنهـان    ٢اصال برايشان اهميتي نداشت كه در اين        . متوجه حضور ما نشدند   
هايي در انتظـار آزادي       نظريه چه كساني با چه سرنوشت     شده در پشت ساختمان م    

هاي خود را با كمك باربرها بـه گمـرك            آنها با عجله چمدان   ! كنند  روزشماري مي 
كنترل نگهبانان آنقدر شديد بود كه    . تر به ايران بازگردند     منتقل ميكردند تا سريع   

ه ايران بروند و    خواستند ب   هايي كه مي    هم آن . امكان نداشت كسي بتواند فرار كند     
ها  آن. شد در صورت فرار كارمان خرابتر مي     . هم ما كه نميخواستيم به ايران برويم      

در . ي كثيفي كشيده بودند و فكر ميكردند ما از اين نقشه خبر داريم              براي ما نقشه  
ما . اتوبوس حسن صاديان و حميد رضا برهون ميگفتند ميخواهند ما را مسترد كنند       

اي بـه زبـان انگليسـي بـوديم، تـا در              داديم و به دنبال نوشتن نامه     باز هم اهميتي ن   
در اين بين همه از     . آمد، آن را به مسئولين صليب سرخ بدهيم         فرصتي كه پيش مي   

فكـر  . ايرج عطاريان، تا محمد حسين سبحاني و خود من داشـتيم نامـه مينوشـتيم              
 كافي ندهند تـا  كرديم شايد در هنگام روبرو شدن با صليب سرخ به ما فرصت    مي

طبـق تجربـه، مسـئولين صـليب سـرخ فقـط ميپرسـيدند آيـا                . حرفهامان را بزنيم  
امـا مـا    . انداختنـد   خواهيم به كشورمان بازگرديم يا نه و سـريعا كـا را راه مـي                مي

فكـر  . بنـابراين نامـه نوشـتن بهتـرين كـار بـود           . حرفهاي زيادي داشتيم كه بزنيم    
اما اگر در اين جا مدارك خودمان را بـه    . م ماه فرصت داري   ٨ميكرديم در رمادي    

مـا از آخـر كـار خبـر         . صليب تحويل بدهيم، كارمـان دو ماهـه راه خواهـد افتـاد            
عصر همان روزي كه ما به منظريه رسـيديم، مسـئول تحويـل مـا داخـل                 . نداشتيم
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رسـد، ولـي      كوه به كوه نمي   : يك ضرب المثل فارسي ميگويد    : اتوبوس شد و گفت   
منظورش مـا بـوديم كـه نمـي         . رسد و بعد خداحافظي كرد و رفت        آدم به آدم مي   

 ١٢با نزديك شدن سـاعت      . ما وقعي به او نگذاشتيم    . خواستيم به ايران بازگرديم   
نيمه شب در داخل اتوبوس يكي از جدا شدگان به نام محمد شـروع بـه تحريـك       

راق را زده   او در زندان به خاطر طرفداري از تيم فوتبال ايران كه عـ            . ديگران كرد 
به همين دليل هم دعوا كرده بود و دستش را شكسـته            . بود، كلي كتك خورده بود    

هـايي زد     او ميگفت چرا ميخواهيد به عراق برگرديد؟ بستان نيست؟ حرف         . بودند
او بـه   . همه متوجه شـده بودنـد     . شد  كه بوي طرفداري از رژيم از آن استشمام مي        

واقعا نميدانست چه سرنوشـتي در انتظـار        از بازگشت ميترسيد و     . ترسيد  شدت مي 
ناگهـان  .  اي بـراي خـودش درسـت كنـد         ميخواست با ايـن كـار سـرمايه       . اوست

هـاي   پـرده : هاشـان وارد اتوبـوس شـدند و گفتنـد     نگهبانان با مسلح كردن سـالح  
راننده ماشين را روشن كرد و با سرعت بـه        ! اتوبوس را بكشيد و سرجاتان بنشينيد     

ناگهـان  .  متر وارد خـاك ايـران شـد      ٥٠٠وبوس پس از پيمودن     ات. سوي مرز راند  
پاسدارها وارد اتوبوس شدند و شروع بـه دسـت دادن بـا سـربازان حـزب بعـث                   

ها چنان دوستانه با هم كنار آمدند كه ما جدا شدگان فقط توانستيم به                آن. كردند
الهايي س. ي فريب بزرگي فكر كنيم كه مسعود رجوي برايمان بازي كرده بود   نقشه

من در ايـن لحظـه فقـط ميخواسـتم بـدانم رجـوي              . كه ديگر هرگز باز نميگشتند    
ي    سـال گذشـته    ٦ها و فشارهاي      زيرا تمام بدبختي  . كجاست تا او را مجازات كنم     

در ايـن ميـان نـه حكومـت عـراق و نـه جمهـوري           . ي او بود    من در عراق از ناحيه    
 .اسالمي هيچ نقشي نداشتند

 نفـر   ١٢سعود رجوي وقتي خبردار شدند كه ما        ها به فرمان م     عراقي
خواهيم به رمادي برويم، گروه ما را بدون حضور صـليب سـرخ تحويـل رژيـم                   مي

سعيد صحاف پس از چند روز در گفت و گويي با خبرگزاري فرانسه گفـت    . دادند
هـاي شـيطاني بـه        با اين همه هيچكدام از اين نقشه      . ايم  كه ما زندانيان عادي بوده    
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سيد و تعدادي از ما توانستند به داخل كشور بگريزند، بعد خود را بـه اروپـا      ثمر نر 
هاي شراكتي مسعود رجوي      هاي مخفي و علني زندان      گاه  برسانند و داستان شكنجه   

هـا   مسعود رجوي پس از اين افشـاگري . و صدام حسين را براي همگان شرح دهند 
زمان مجاهدين جدا شـود،  هركس به هر دليل از سا: شخصا به ميدان آمد  و گفت   

رجـوي ماننـد تمـام فرومايگـان      . سازمان او را تحويل مقامات قانوني عراق ميدهد       
با اين همه تاريخ همان حكمي را       . تاريخ شهامت اين كه واقعيت را بگويد، نداشت       

كه در مورد ديگر فرومايگان تاريخ نيز به اجرا گذاشته است، در مورد او نيـز بـه                  
ي انساني را بـه       مطمئن هستم كه نتوانستم با قلم عمق اين فاجعه        من  . اجرا درآورد 

تصوير بكشم، با اين همه مطمئن هستم كه پس از من ديگـر زنـدانيان و قربانيـان                  
هاي مسعود رجوي و شركايش در سازمان مجاهدين، تاريخ ايـن دو دهـه                شكنجه

ي ي ايــن آزادگــان بــرا حضـور در عــراق و شــركت او را در ســركوب و شــكنجه 
 .ي تحرير خواهند كشيد ايران به رشته  هاي آينده نسل

 
 
 
 

 




