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آمديد! خوش اشرف شهر به

در و آشنا هيجان و شور با همان سالها، از ديرينت را، پس دوستان مي گذري و اشرف دروازه از وقتي
اشرفي قرارگاه همان كه به يقين داري استقبالت آمدهاند، به معمولشان مي بيني كه اونيفورم همان
همين اّما قدم گذاشته اي. داشتهاي، و آمد آن رفت مختلف، به مناسبات بارها، به و مي شناختي كه
ميشوي، نخستين رو به رو با فعاليتهاي جديد ساكنانش ميكني و در محل گشتزدن شروع به كه
همان قرارگاه آيا اين جا آمده ام؟ درست آيا آدرس را است: اين شكل ميگيرد ذهنت كه در سؤالي
را درست آمده اي؛ آدرس آري است: هم با آري و نه نيست، نه يا آري است؟ جواب سؤالت اشرف
ارتش متعدد پايگاههاي از يكي قرارگاه اشرف است. اشرف اينجا شهر نيست، اشرف قرارگاه اين نه،
جنگافزارهاي انواع به مجّهز اينرو از و بود نظام واليتفقيه با مبارزة مسلحانه در ملي آزاديبخش
مقاومت قلب اينهمه با و است بي سالح و غيرنظامي شهر يك اشرف، اّما، شهر سنگين. و سبك

ميتپد. در آن سازمانيافتة مردم
و زندگي مرگ مبارزة داستان بلندي از يك آمد، پيش و چرا وضع چه وقت دگرگوني كه اين اين
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و شد تحميل مقاومت جنبش بر ائتالف نيروهاي توسط عراق خاك اشغال هنگام از كه است
احوال و اوضاع كه تا آن جا را آن از گوشه هايي مختلف، در مناسبتهاي مقاومت دستاندركاران
يادآوري، من، جهت كردهاند. روشن عمومي افكار براي مصاحبههايشان و بيانيهها ميداد، در اجازه
عدم دست كم (يا همكاري قول ازاي ائتالف به نيروهاي كنم. خالصه شان جمله چند در مي كوشم
«مسٌالة يعني عراق، بزرگشان در خاك مشكل كه بودند داده وعده عراق، به آنها در آخوندها دخالت)
حذف يعني نهايي» ـ سراغ «راه حل به ابتدا همان از منظور و براي اين كنند را حل مجاهدين»

رفتند. ـ آنها جسماني
حل نكرد، را آخوندها مشكل اّما، آزاديبخش، ارتش قرارگاههاي تمامي بر بمب گستردن فرش

بود. بيدريغ و گشادهدستانه مايهگذاري هرچند
عظيم كارزار كنند۱. صحنة سياسي حذف از را آنها تروريسم» با «مبارزه نام پس تالش كردند به
رزمندگان پناهندگي موقعيت تثبيت براي سراسر جهان در هوادارانش و حاميان و مقاومت جنبش
از فشار ايراد بر راه حلهاي مبتني همة روبرو كرد. شكست با ناكامي را هم تالش اين اّما، اشرف،
از رزمندگان بيرونكشاندن با را كه اشرف انداخت فكر به اين ناچار به را حل راه جويندگان خارج،
ماجراي سرآغاز اين «چارهانديشي» كنند. و منحل درون گوشة دنيا، از چهار در پراكندنشان و آن

يافت. ماجراي «تيف» شهرت كه به فضاحت باري شد
و  رسيد دستگاه آخوندها همه به داشت، طّراحان براي مختصر دستاوردي كثيف، اگر بازي  اين
دانة و دام شدند مجبور كه سرانجام آنجا تا نماند, بهجا آبروباختگي چيزي جز آخوندبازان براي
برابر در شهر اشرف ساكنان مقاومت جانانة اّما كنند. تخته شّياديشان را دّكان جمع و را فريبشان
نويني راه گشاينده جهان، پهنة يارانشان در «بيمرز» و پشتيباني بيدريغ و رذيالنه توطئه هاي اين
است. كرده تبديل اشرف شهر به اشرف را حاال شد كه قرارگاه حكومت ديني طاعون مبارزه با در
را آن تاكنون ما مقاومت جنبش زندگي است كه مبارزة مرگ و يك عصارة خالصة چكيدة اين،
ايستادگي و از غرورآفرين حال عين در و پرمخاطره دورة اين تفسير و شرح است. از سرگذرانده
هم ساكنانش اشرف و شهر كنوني وضع فهم اّما درك و نيست. نوشته اين البته هدف مقاومت،

آخونددوستانة مشاركت چيزي جز را اُورسورواز در مقاومت ملي مقر شوراي به فرانسه پليس ۱۷ژوئن حملة ۱ـ
ارزيابي كرد. نميتوان سياسي قتل توطئة اين در دولت فرانسه
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داشته اند آتش دوردستي بر از كساني كه براي بهويژه اين سابقه، از داشتن حداقلي ذهن در بدون
نباشد. آسان زياد شايد دارند، يا

براي سابق، رژيم سقوط و جنگ از پس عراق وضع در تغيير كه كنم يادآوري همينجا است خوب
مثبتي و حاملارمغانهايارزنده همراه نداشت، به ـ گاه فاجعه بار و ـ نتايجبد جنبشمقاومتما صرفًا
جنبش پيوند بين امكان ايجاد اجتماعي و آزاديهاي برقراري گمان من، كه مهمترينشان, به بود هم
كه تهديدشان بهرغم تمام مخاطراتي آغاز، همان از اشرف ساكنان مردم عراق بود. تودة ما و مقاومت
را استفاده نهايت امكان اين از تحسينبرانگيزي موقعشناسي با شد، آنها به گذرايي اشارة و ميكرد
محكم كردند. و بالفعل سرعت به داشتند، مردم عراق اليههاي پاييني با كه را پيوند بالقّوهيي و كردند
فقط ميكردند، زندگي آن در كه جامعهيي با رابطهشان نداشتند؛ اصًال را امكاني چنين سابق رژيم در
ربط استقراريشان با مسائل اساسًا هم آن موضوع و بود دولتي مقامهاي با و رسمي مجاري ازطريق
خريد مثل ـ روزمّره نيازهاي رفع كه براي داشتند حدي تماس در فقط عادي مردم با ميكرد. پيدا
كه صورتي در البته هم به همسايگانشان بود. ـ الزم ... و فني لوازم مصرفي، مصالح ساختماني، مواد
اّما رفت ( ... و آبرساني بهداشتيدرماني، (كمكهاي ميكردند كمك ميگرفتند، مورد مراجعه قرار
استان بيابانهاي در بود منزوي نظامي قلعة يك اشرف نبود. ميانشان در گفتگويي و بحث يا آمد و
براي چه شهر اشرف، به مردم آمد و رفت داد. خاتمه انزوا اين به اجتماعي برقراري آزاديهاي ديالي.
و بحث چه براي و كمك گرفتن يا دادن آن، چه براي ساكنان با نزديك آشنايي شهر و در گردش
قطع براي محّلي، آخوندي در دولتهاي موقت رژيم حالي كه ايادي شد، در شروع سياسي گفتگوي
ـ ميكوشيدند و «نيروهاي عراق خاك از مجاهدين راندن بيرون ممكن ميشد اگر پيوند ـ و اين
بهغايت وضعي ميكردند. سرمستي احساس آخوندها به خدمت» خوش «رايحة از هنوز هم ائتالف»

بود: آمده به وجود مضحك فوقالعاده و متناقض بهكلي پيچيده،
ساكنان تك تك پساز بازجويياز طرفدستگاههاياطالعاتيو امنيتيآمريكا، هيٌاتهاياعزامياز ـ
را از آنها هيچ يك كه رسيدند مشترك اين نتيجة انجاميد، به بهطول يكسال از كه بيشتر اشرف،
گاه و هر مناسبت ـ به آمريكا دولت مقامات اينهمه با كرد. متهم عمل تروريستي نميتوان به
ليست تروريستي وزارت در همچنان مجاهدين سازمان نام كه ميكردند ـ تكرار بيهيچ مناسبت

دارد. قرار خارجهشان
تصديق و به تأييد را عراق خاك در خودشان پناهندگي موقعيت بودند موفق شده مجاهدين -
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عراق خاك كه ائتالف، نيروهاي حمايت عنوان تحت به اين و برسانند بينالمللي ذيربط مقامهاي
را خود حمايت تحت پناهندگان مزبور نيروهاي حالي كه در بگيرند، قرار داشتند، خود اشغال در را

مي كردند! تلقي «تروريست» رسمي بهطور
قطع دستكم يا عراق، از مجاهدين بيرونراندن براي ايران، رژيم فشار زير عراق، آخوندنشاِن دولت -
بود آنها حوزة صالحيت در اخراج بارة در تصميم نه ولي ميكرد، تقّال مرتب عراق، مردم تماسشان با

ميدادند. تن بودند، كرده برقرار مجاهدين با كه پيوندي قطع به عراق مردم نه و

اجتماعي» «فعاليت
چيزي نظامي، فعاليتهاي قطع و ساكنان اشرف را، پس از خلع سالح نوين زندگي محور اصلي
هدف همان اجتماعي» «فعاليت دادهاند. نام اجتماعي» «فعاليت آن به خود كه ميدهد تشكيل
امروز ديگر. شيوهيي به دنبال ميكند, منتها را نظام آخوندي, مبارزه با يعني مقاومت، جنبش اصلي
نيروهاي تهاجم از كه پس نيست پوشيده نباشد، كور چشم دو هر از بي غرضي، اگر ناظر هيچ بر
كه برد بر ايران حاكم رژيم را عراق جديد وضع از استفاده بيشترين سابق، سقوط حكومت و ائتالف
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ميكرد حساب خود استراتژيك» «عمق شيعيمذهبش، جمعيت كثرت علت به را، عراق ديرگاه از
به ائتالف كه نيروهاي پيش آمد زماني درست فرصت اين بود. براي بلعيدن آن فرصت پي در و
سراسر در نشر دموكراسي پخش و مركز به را آن تا درآوردند خود به اشغال عراق را آمريكا، رهبري
و... سازند. مبدل گرفته بودند) در نظر برايش كه آمريكاييها طولي عرض و (با بزرگ» «خاورميانه
رژيم كه بود پس آن از نكردند! پيدا آخوندها رژيم با سازش از بهتر راهي هدف، اين به رسيدن براي
عراق در بهدستنيروهاياشغالگر وساطتمزدورانش، با تصميماتشرا تصميممي گرفتو آخوندها
هيوالي با را خود عراق، خاك در پناهگاهشان در حتي مجاهدين، بدين ترتيب ميگذاشت! بهاجرا
خود اجتماعي» اشرف «فعاليت ساكنان بجنگيم! تا بجنگ پس رودررو ميديدند. آخوندي حكومت
نويني ابعاد اصلي، محور بر انحصاري اين تكية با ّآنها نظر من به توجيه مي كنند. عنوان همين به را
با در اين باره تبادل نظر فرصت ميدهند. قرار سايه در دارد وجود در اين فعاليت اجتماعي كه را
عجالتًا چه آن هم ندارد، فوريت خاصي در وضع كنوني گمانم و به پيش نيامد اشرف ساكن دوستان

كنم. ارائه اجتماعي» «فعاليت از اين تعريفي كه است آن دارد، فوريت
خوابي  خنثيكردن به عراق مردم اين است: برانگيختن رسد مي ذهنم به كه تعريفي ترين  ساده
و پايبند جامعه سنتي يك در بتواني كه اين براي است. ديده كشورشان رژيم آخوندي براي كه
تبليغ هر روز را آن خالف فلك مه و خورشيد و و ابر و باد را، كه نظري سنتي چنين ارزشهاي به
شوند حاضر تا باشي مردم اعتماد مورد ـ جدا از حرفت ـ خودت بايد اّول ببري، پيش به ميكنند،
قانعشان بتواني تا داشته باشي كالم و نفوذ بر موضوع تسلط آنقدر بعد كنند؛ و را گوش حرفت
است، طوالني تجربة حاصل اعتماد, ندارند. كسري و كم نوع هيچ زمينهها اين در كني. مجاهدين
كه است درست ميكنند. زندگي عراق در سرزمين كه است سال سي به نزديك اشرف ساكنان و
مردم مستمر نظارت زير ناخواه و خواه اّما نداشتند، گستردهيي روابط اطرافشان محيط با كنون تا
خودشان، ميان در رفتارشان نحوة محل، اهل و همسايگان با رفتارشان نحوة بودند. گرفته قرار
و عملشان، حرف و ميزان تطابق ارزشها، اين افراد به وفاداري درجة جمعشان و حاكم بر ارزشهاي
اعتماد، بود. مردم قضاوت و ديد معرض در دهه سه اين طي روزمرهشان زندگي همة خالصه بهطور
سياسي، وضع تغيير محض كه به نبود است. بيجهت قضاوت و اين طوالني مشاهدة اين حاصل
و بيجهت آمد. بهوجود همسايگانشان و مجاهدين بين پيوندها عميقترين و نخستين، سريعترين
ساكنان شهر صادقانة و پيوند عميق همين را اشرف شدة خلعسالح شهر امنيت هم امروز كه نيست
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كه دانست وضعي مشابه تسامح، اندكي با ميتوان را وضع اين ميكند. حفظ عراقيشان همسايگان و
اُورسورواز,  در شهرك ملي مقاومت شوراي مقر ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ به در حملة پليس فرانسه از پس
و مهر و را بست شورا مقر ورودي آخر دِر و در و برد و شكست زد و ريخت پليس آمد: وقتي به وجود
پناهندگان گشودند. روي را به دِر خانههايشان بيرون آمدند و كه همسايه ها بودند كرد، آنوقت موم
در كنار بيست سال ميگفت آنها حوادث، آن سالگرد بهمناسبت در مصاحبه يي از اهالي، امسال يكي
حملة پس از بينمانوجود نداشت. وليرابطهييهم نداشتند، زندگي مي كردند، مزاحمتيبرايما ما
را حاال آنها پي برديم. به مظلوميتشان و با ماجرايشان آشنا شديم كرديم، كشف را آنها كه بود پليس

آنها ميدانيم. خودمان را جزء خودمان و جزء
جانب همسايگان از مقاومت رهروان با انساني و عاطفي همبستگي و همدردي اگر اين سؤال:
به همين ماجرا باز برنميانگيخت، آيا آورد، بهدنبال كه را اعتراضي و موج نميشد ابراز احساس و
با نه (اگر مقاومت، دفن و سربريدن است؟ قصد اوليه، رفته پيش كنون تا كه پيشميرفت صورتي
پروندهسازي يك براي حاال، بود. همسايگان) جانب از رضاست عالمت كه سكوتي با دستكم تٌاييد,
پناهندگان اُور ، اگر در كه افزود بايد رسيدهاند. بنبست به و كمآورده بابت هر پليسي، از پيشپاافتادة
مسٌالة با حكومتشان آنها حاد تضاد نه و داشتند تعلق مشتركي فرهنگ به نه ساكنان محل با ايراني
بهكلي وضع عراق در ميكرد، تسهيل را آنها بين فاصله ايجاد امر همين و بود همسايگانشان سياسي
بلكه داشتند، بسياري فرهنگي تنها مشتركات نه همسايگان خود با اشرف ساكنان بود: متفاوت

بود. شده عراق هم مردم سياسي مسٌالة حاال اشرف, ساكنان سياسي مسٌالة
ساكنان آشنا ميشدند، سياست خم و پرپيچ دنياي با تازه كه مردمي به واقعيت را اين تفهيم
تقريبًا امروزه كه گفت ميتوان پنهان. اشغالگر مفهوم : كردند آغاز تازه مفهوم يك ارائة با اشرف
اّما ميشناسند. خوبي به آخوندي است، رژيم همان كه را، اين مفهوم بارز مصداق عراق جامعه همة
براي را خود كوشش تمام آشكار نيروي اشغالگِر يك سو از وقتي جديد، وضع شكلگيري آغاز در
آخوندي ايادي رژيم ـ و مي ُبرد بهكار سابق رژيم از بجامانده تشكيالت مملكتي ريشهكنكردن
گرايشهاي جديد, از وضع از ناراضيان ديگر از سوي و ـ ميكردند تشويق راه پيگيري اين به هم
بودند كرده معّين عراقيان اّول وظيفة را اشغالگر ارتشهاي با جنگ متفاوت, انگيزههاي با و گوناگون
مردم توجه جلبكردن ـ , ميكردند تشويق راهشان پيگيري به هم را آخوندي اينها رژيم ايادي و ـ
موفقيت راهگشاي سرعت به اّما، دو عامل، نبود. آساني هيچوجه كار به پنهان» «اشغالگر مفهوم به
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مقاومت توسط كه بود عظيمي افشاگرانة اول كارزار عامل شدند. سخت ساكنان اشرف در اين تالش
و تار در آخوندي حكومت عميق و وسيع نفوذ آن طي و افتاد راه به عراق خارج و داخل در ايران
وزارت شدة مزدوران شناخته يكايك از معرفي شد: قرار داده همگان ديد در معرض عراق جامعة پود
شبكههاينفوذيرژيم دستگاههايدولتي عراقتا محل خدمتشاندر مشخصاتكاملو اطالعاتبا
وارد كننده تلويزيوني تا شبكههاي راديو مطبوعاتي, فشار خصوصي, از گروههاي بخش در آخوندي
و گروگانگير باندهاي از سياسي؛ عرصة در متخاصم گوناگون گروههاي ميان در سالح و توزيعكنندة
لباس در تجاوزگر و اسيدپاش غارتگر، تيغكش، اوباش آتشافروز، تا رسمي، پليس لباس در آدمربا
تروريستها، عراق تا خاك در آخوندها اطالعات وزارت پنهان شكنجهگاههاي از «مشروعه»طلبي؛
رژيم آخوندها خود رفتار دوم عامل ... و به نيروي قدس، وابسته جادهيي كنار بمبگذاران آدمكشان و
تٌاييد ُمهر مقاومت افشاگريهاي دقت صحت و بهطور روزمره بر كه بود عراق خاك در مزدورانش و
هستهيي) پروندة جهاني (بهويژه بر سر صحنة در آمريكا سو با يك آخوندي, كه از نظام ميزد.
به ساماندادن سر و براي خود نيازمند كمك را «شيطان بزرگ» ديگر از سوي و داشت درگيري
در بينظيرش توانمندي و عراق در جامعة نفوذش بود گستردگي ناچار ميكرد، احساس عراق اوضاع
وادار را حريف تا بگذارد نمايش به روزمره به طور را ائتالف نيروهاي براي ايجاد مشكل خرابكاري و
روز و هر پنهان» «اشغالگر (الاقل) قدرت فايق منطقه كند. بدين ترتيب بهعنوان خود شناسايي به
«پنهاني» حالت از را خود همين مناسبت و به چالش ميكشيد را به آشكار اشغالگِر نيروي لحظه هر
هوشمندي، بارز نمونه سياست، اهل نظر در كه هم، آمريكاييها كه رسيد جايي به كار ميكرد. خارج
بسيار ترديدهاي پس از نميشوند، شناخته نگاه اول همان از موقعيت و درك ذهني انتقال سرعت
منتها، ميآيند. ايران از ميرسند، عراق درخاك ستيزه گران دست به كه سالحهايي كه كردند اقرار
حكومت رأس آيا كه نميدانند بهدرستي ميكردند كه هنوز قيد گهگاه شهرتشان، حفظ براي البد
شاهد روز كه هر عراق، جامعة مترقي و نيروهاي ملي اّما براي نه! يا آگاه است ازاين امر هم آخوندي
«اشغالگر خطر بودند، اهميت كشورشان در ايجاد رعب براي فقيه واليت مزدوران وحشيگريهاي
شكل تظاهرات و به شد آشكار زود خيلي خطر، اين با همهجانبه مبارزة و اولويت داشتن پنهان»

درآمد. عراق از آخوندي حكومت بيرونراندِن براي مردمي
به تنها البته دينياند،  استبداد  برابر در ساله سي مقاومت يك ميراثدار  كه  اشرف ساكنان
مبارزه اين راه بلكه نكردند، اكتفا آن با مبارزه اولويت و پنهان» «اشغالگر خطر خاطرنشانكردن
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ميدان در پيگير حضور موجود براي آزاديهاي از قوا تمام با و استفادة حداكثر دادند: نشان هم را
مسلحانه مبارزة تخّصصشان آزاديبخش, ارتش كسوت در كه ها اشرفي اجتماعي. و سياسي مبارزة
وسوسة و سياسي مبارزة ميدان ترك از هنگامي درست را عراقي مترقي و ملي نيروهاي است،
سّنيمذهبان مخالف مبارزة مسلحانه با اشغالگِر آشكار پرهيز ميدادند كه پارهيي از به اولويت دادن
گرايشهاي پارهيي و ميكردند را توصيه انتخابات و تحريم سياسي ميدان ترك آخوندنشان، حكومت
به اشرفيها, با اّتكا ميزدند. دامن ائتالف نيروهاي با مسلحانه به مبارزة القاعده، دنبال به بنيادگرا،
هواي آزاد در ديني استبداد نظام مي گفتند واليتفقيه, رژيم با رويارويي سالهشان در سي تجربه
به علني و در فضاي آزاد بايد دليل همين به است. كشنده سّم برايش زندگي كند، آزادي نمي تواند
كرد موجود استفاده آزاديهاي قطرات تمامي از بايد رو اين از كشاند. شكستش و به كشيد چالشش
و ملي نيروهاي نگذاشت. خالي اسارت و جهل سپاه اين تركتازي براي هيچگاه را سياست ميدان و
آنان در شناخت نظام صالحيت و خبرگي به هم و داشتند اعتماد اشرفيان به هم كه عراق, مترقي
انتخابات شاهد نيز خود اينها, بر عالوه و داشتند, اعتراف شّياديهايش و حيله گريها و فقيه واليت
ترتيب بدين و نكردند درنگ توصية اشرفيان استدالل و پذيرش بودند، در كشورشان مالخورشدة

.۲ بخشيدند ارتقا را مشترك دشمن با مشترك مبارزة سطح

گرفت, مهياكرد. بعدًا شوراهاي بيداري نام آنچه تشكيل براي را مساعدي زمينة خود امر اين  ۲ـ 
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كه ميشوند تشكيل اين مبارزه پيشبرد براي بسياري كوچك و گردهماييهاي بزرگ اشرف، شهر در
براي هستند، عراقي گروههاي سياسي نمايندگان شركت كنندگانش جلساتي كه مختلفند: انواع از
در تمامي آنها ثابتشان نقش حضور دارند، جلسات مجاهدين هم نوع اين در و تبادل نظر. بحث
سازمانهاي انواع با ها اشرفي مشترك جلسات ميگيرند؛ قرار هم مشاوره مورد گاه است, مهمانداري
زنان متعدد سازمانهاي جلسات خاص مراسم)؛ اجراي با تواٌم (معموًال همگاني و عام جلسات عراقي,

... و عشاير شيوخ جوانان، عراقي,
نزديك هم از يافتم تا حضور گردهماييها اين از بسياري در اشرف، شهر در مدت اقامت كوتاهم در من
نمايندگانسازمانهايشركت با هم ارزيابيكنمو و مشاهده اينهمكاريهايسياسيرا درجة و بتوانمنحوه
اعضاي چه (چه شيوخ عشاير, عراقي دوستان چه آن گردهماييها, اين تمام آشنا شوم. در بيشتر كننده
و...) يي, حرفه يا سياسي سازمانهاي احزاب و نمايندگان زنان, چه سازمانهاي سخنگويان چه پارلمان,
در دوستان ديگرشان اطالع به او طريق از و ـ واردشان تازه ميهمان خواستند به اطالع مي اول وهلة در
به روشنگريهاي حد تا چه را پريشان عراق وضع خود از كنوني كه درك بود ـ برسانند, اين عراق خارج
وجود بابت اين از پنهان», بدهكارند و «اشغالگر مبارزه با اولويت در زمينة اشرف, بويژه ساكنان پرارزش
محكم اساس البته نزديك پيوند اين كنند. مي تلقي خود براي بزرگ نعمتي را عراق خاك در اشرف شهر
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به عراقيشان دوستان و اشرف ساكنان بين صادقانه سياسي همكاري يك تداوم براي را اّتكايي قابل و
فراتر پيوند, بسا اين حّد كه كند مي استنباط روشني به واردي تازه ناظر هر همه اين با آورده است. وجود
كمك براي عراقي دوستان در واقع است. سياسي كامل هماهنگي همكاري و يك به رسيدن خواست از
يا سياسي, مرسوم يك همكاري تنگاتنگ در كه گذارند مي خود مايه آن از از بيش ساكنان اشرف به
براي تالش ضمن و اند قرارداده الگو را اشرف ساكنان شيوة به كردن زندگي آنها گويي است. قابل انتظار
يك مثل اشرفيان, محدوديتهاي و بستگيها دست جبران براي تا كوشند مي آن, با خود كردن هماهنگ
اشرفيها] و [ميان عراقيها عقالني ـ اين همبستگي عاطفي كه كرد توان نمي شك عمل كنند. «اشرفي»
در رايج مسلكي كلبي سواي سياستي به است, اگر سياسي يا سياسي, تا دارد آرماني بوي و رنگ بيشتر

دارد۳. نظر امروزي سياست دنياي

جامعة مدرن حقوقدان و سنتي شيخ كه «سياست» است كدام تا بفهمم آوردهام فشار ذهنم به كه بار هر ۳ـ من
كه تنّوعي همة با را, ديگر بسياري و اعيان انگلستان مجلس اروپا, لردهاي پارلمان نمايندگان اشرف, مبارزان عراق,
عاميانه تر سياست زبان به يا اخالق ـ داراي سياسِت رسيدهام: ثابت نتيجة يك ميدهد به قرار صف يك در دارند,
كه دارم يقين ولي نه, يا است گيري شكل حال در در اين جهت مرز» «بدون گرايشي آيا نميدانم «شرافتمندانه».

است. فهم قابل سياستي متن چنين در ميبريم بهكار ما عادالنه»يي كه «مقاومت اصطالح
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دوستان از يكي ميشود. شگفتانگيزي اثرات آورندة بهوجود گاه وجهي, چند عميق همبستگي اين
به ميشود حاضر موجود، مشكالت همة عراقي وقتي بهرغم عشيرهيي مرد مي گـفت: من به اشرفي
حاضر مرد همين وقتي كرده باشد. حل خود را براي ذهني مسائل خيلي از بايد بيايد، اشرف شهر
حاضر وقتي باشد. سرگذرانده از انقالب فكري را يك بايد بياورد، همراه را به همسرش ميشود
وقتي اّما باشد. انقالب كرده دوبار بايد شركت كنند، جلسه يك در هردو و با همسرش بيايد ميشود
او گوش و كند سخنراني همسرش جلسه در و شود حاضر جلسهيي در همسرش با حاضر مي شود
اينجا اگر تا عشيرهيي مرد ميگفت او باشد.! گذاشته پا زير را صدهاساله سّنت بايد تمام بدهد،

برود. پيشتر هم اين دارد از آمادگي كه مطمئن بود پيشآمده، ميتوان
   

اشرف در همگي حاال پراكنده بودند، مختلف قرارگاههاي در سابقًا كه آزاديبخش ارتش يگانهاي
سازماندهي امر در آنها از هر يك كردهاند. حفظ را استقاللشان و ولي سازماندهي شدهاند، جمع
اوضاع، تبليغ توضيح مفاهيم، ترويج دارد. مشاركت عراق سرزمين از بخشي در فعاليت اجتماعي
سازمانهاي و ها با احزاب اشرفي همكاري طريق از معموًال ... و دشمن با درست مقابله راههاي
اميد از سرشار ولي نوبنياد سازمانهاي مشاركت به ويژه و مترقي و شهامت با روزنامه نگاران سياسي،
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بخش آخوندي هم رژيم توطئههاي و دسيسهها با مقابله ميشود. برده پيش زنان انرژي لبريز از و
گوناگونند، توطئهچينيها كه آنجا از و ميدهد، اختصاص خود به را اجتماعي فعاليت از بزرگي

دربرمي گيرد. را فعاليتها از گسترده يي طيف هم آنها با مقابله
ايجاد اشرف در محصور مجاهدين عراق براي در و مزدورانش رژيم كه روزمره يي گرفتاريهاي از
نسبتدادن اتهامات با كه ترغيب ميكنند را عراقي يا افراد ايراني كه است اين هم ميكنند، يكي
موجود اقالم و ساير ناراضي اعضاي جرح و ضرب زندانيكردن، مجاهدين, (شكنجهدادن، به دروغ
پروندهسازي اين كنند. شكايت عراقي دادگاههاي نزد آخوندها) اطالعات وزارت اتهامات كاتالوگ در
حق خود مجاهدين هرچند زيرا است. نياورده بهبار رژيم براي چشمگيري حاصل تاكنون اّما، انبوه،
بسيارند، عراقي حقوقدانان جامعة كه در مدافعشان، وكالي در عوض ندارند، را اشرف شهر از خروج
هم در من داشتند و اشرف شهر در حقوقدانان اين كه جلساتي از يكي در ميدهند. را انجام كار آنها
با مقابله صرف آنان روزمره براي من توضيح داد كه بخش بزرگي از كار آنها از يكي بودم، حاضر آن
آنها درنظرگرفتن را با خودمان وقت عجالتًا ما كه مي گفت او ميشود. و اساس بيپايه همين شكايات
ايادي پروندهسازيهاي و بدينترتيب عراق اند سراسر شهرهاي مختلف از وكال اين تنظيم ميكنيم.

كنند. خنثي ميتوانند جا هر در را رژيم
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اين جّراحاناند. پزشكان و ميكنند، گرانبهايي كمكهاي اشرف ساكنان كه به رستههايي از يكي
اهميت گاه كه است بديهي ندارند، بيرون بيمارستانهاي به دسترسي كه جمعيتي براي كمك
عراقي چهار جّراح رفته بودم، اشرف بيمارستان بازديد به كه روزي من در پيدا ميكند. «حياتي»
توضيح برايم ايشان، از يكي و آنها بودم با من ناهار هنگام آن روز ديدم. كار به مشغول آنجا در را
و در آن مختلفاند شهرهاي دارند، متعلق به همكاري با اشرف جّراحاني كه و پزشكان داد كه همة
و وكال در آن همچنان كه در اين پزشكان، من ميكنند. بيمارستان شهر كار در مطب دارند يا شهرها
انواعمشكلتراشيهايي همانفداكاريصادقانهييرا برايمصونداشتن ساكناناشرفاز حقوقدانان،

داشتم. سراغ اشرفيان خود در كه يافتم ميشود، برايشان كه

فعاليتهايانتفاعي
را گزارش اين من ميگيرد؟ شكل ذهنتان در تصوري چه انتفاعي» «فعاليتهاي لفظ شنيدن از
ميبيند، اشرف شهر در حاال آن چه اشرف از آشناي قرارگاه بازديدكنندة احساس حيرت يك با
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همين كه است عميقي دگرگوني آن و دارد ساده بسيار دليل يك حيرتزدگي اين كردم. شروع
زياد سادگي همين علت به قضا از است. كرده ايجاد سابق قرارگاهي زندگي در انتفاعي» «فعاليتهاي
اشرف، ساكنان حقوقي موقعيت كه گفتم پيشتر همچنين كند. گمراه را ذهن سهولت به ميتواند
حمايتهاي از ديگر سوي از و دارند قرار آمريكا و اروپا رسمي تروريستي ليستهاي در سو يك از كه

سراسر  در و در عراق مدافعانشان و آنها بيوقفة تالش برخوردارند، ژنو شده در كنوانسيون۴ عنوان
كنوني ريشپهن و كوسه وضع اّما است. بخشيده شدت قانوني موقعيت اين تثبيت براي را جهان
شناخته شده و مثال نگه ميدارد. هم باز و ماجراجويي خصمانه توطئه نوع هر بر را راه در عين حال
يك وسيلة به كه است اشرف ساكنان ارزاق و سوخت سهمية قطع همان توطئهها نوع كالسيك اين
به عنوان نيروي آمريكاييها كه آن از پس ميگفت اشرفي دوستان از يكي است. شده شانتاژ تبديل
كنوانسيون طبق افراد حفاظت شده عنوان موقعيت ما را به سرزمين عراق، سرانجام اشغالكنندة
مايحتاجمان تا وادارند را دولت خواستيم آنها از كردند، اعالم را آن و شناختند رسميت به ژنو چهارم
مدتها ليت و از پس آمريكاييها بفروشد. ما به دولتي قيمت به داشتيم، كه سهميهيي را طبق همان
بدهيد صورت يك ما به نيازشان موارد و خود نفرات از شما گفتند آخر دست طفرهرفتن، و لعلكردن
بالعوض كمك گفتيم ما دهيم. تحويل شما بالعوض به كمك بهعنوان را آنها خودمان از انبارهاي تا
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فروش آنها گفتند بخريم. شما ميتوانيم از باشيد، فروششان به اگر حاضر اّما قبول نميكنيم, شما از
همينجا به گفتگويمان نتيجه در مجازيم. بالعوض كمك دادن به ولي است. ممنوع براي ما اجناس
جنگ اين سالهاي و بيترديد طي دارند چنته در فراوان اشرف اين داستانها ساكنان يافت. از خاتمه
حتمًا كه ماجراها, اّما اين شدهاند. هم تكرار تغيير اندكي با يا همانصورت آنها به از بسياري اعصاب،
نتيجهگيريهاي را به ذهن نبايد دارند، را در خود زندگي گذران براي تالش واقعيت از هستهيي
تدبيرياست فعاليتهايانتفاعي، رويآوردن ساكناناشرفبه اينسمتكه به مثًال بكشاند؛ عجوالنه
برآوردن براي است حلي راه يا پناهنده، به عنوان موقعيتشان حقوقي پايههاي محكمتركردن براي
شهر نوين فعاليت و زندگي متن در نيست. اينها از هيچكدام نه، روزمرهشان. واقعي و مادي نيازهاي
درگيري تازهيياز تدافعيـ حفاظتي، بلكهجلوة يكتدبير را نه من«فعاليتهايانتفاعي» آنها اشرف،
مقاومتكنندگان براي مادي هم بركت و خير حامل ضمن در اگر ميبينم؛ حال دشمن با مقاومت

بهتر! چه ـ هست كه ـ باشد
كرد،  خواهم اشاره فعاليتها اين توصيف هنگام توجيهش دالئل به كه است شخصي تعبير اين البته يك
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تعمير زرهي سابق در كه كارگاههايي قرارگرفته و پذيرش عمل مورد در انتفاعي فعاليتهاي كه اين ولي
پذيرش آن نيست كه نشانة هيچوجه ميكنند، به توليد بازار به براي عرضه كاال دارند همه حاال ميكردند،
معني دار آنان واكنشهاي از نمونههايي است. به صورت گرفته سهولت همين به هم رزمندگان در ذهن آن

كرد. خواهم اشاره
هم مصرف داخلي كه استفادههاست انواع براي بنگال» » انواع توليد اشرف فعاليت عمدة كارگاههاي
اتاق، از اعّم ـ به جا اجتماعي فعالتيهاي بهخصوص و شهري تأسيسات روزافزون گسترش (نياز دارد
ساكنان اشرف بيروني. مصرف ويژه بهطور است) و هم ناپذير سيري … و خوابگاه دفتر، سالن،
وسايل و سقف و پنجره و در انواع ساختماني، مصالح سردخانهيي، تأسيسات از بخشهايي همچنين
ميكنند. توليد ديگر چيزهاي بسياري تجّملي و هنري يا مصنوعات زيادي مقدار نيز و خانگي

چگونه؟
اطراف نزديك دور و بازارهاي ميبايست به قاعدتًا توليداتشان، براي اولية الزم مواد خريد آنها براي
آن هم خاص، شرائط پارهيي در ترّدد را جز حالي كه ميدانيم حق در باشند، داشته خود دسترسي
به مشكل اين حل فرض بعد، به است. كار توليدي آنها براي مشكل اين نخستين ندارند. اسكورت، با
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چند اين جا در برسانند. اشرف به شهر شده را مواد اولية خريداري ميبايست روح القدس، فيض مدد
ميدانند، همه كه همچنان جادههاي عراق, كه اين يكي وجود دارد. يكجا و همزمان بهطور مشكل
با و خاص بهطور انتهايشان شهر اشرف باشد، يك كه مسيرهايي ناامناند. دّوم اين كه كّلي بهطور

تحميل  گروهها براي جنگ قدرت ناشي از كه عمومي اين ناامني سّوم، عالوه بر ناامناند. ۲ ضريب
اجتماعي، كنترل نوع هيچ نبود و از همگسيختگي وضع شرايط در است، خويش سياسي هژموني
نوع كااليي و هر ميشوند ميدان وارد بهرهبرداري براي هم غارتگر و اوباش دارو دستههاي باندها و
ميدهند، قرار غارت حمله و هدف مسير هر در باشد، مالحظه قابل نسبتًا مادي ارزش داراي كه را

آنجا بيايد. از يا برود اشرف به كه را كااليي بهخصوص
تهيه بازار، به رفتن افتادة پيشپا و ساده كه عمل ميشود معلوم اول قدمهاي همان در ترتيب بدين
بسيار دستكم ناممكن نباشد، امري اگر توليدي، كارگاههاي به آنها رساندن نياز و مورد اولية مواد
است. ساده تر راه نيمه اين تازه است. عمليات كماندويي رشته يك از كمخطرتر چندان و نه پيچيده،
همان از شده، ساخته كاالهاي رساندن براي كاروانهاي مجّهز راه انداختن يعني دّوم، نيمة مشكالت
به نياز نبايد قاعدتًا سفارش دادهاند، را آنها كشور گوشه چهار كه از مشترياني دست به ناامن راههاي

داشته باشد. فراوان و بسط شرح
اين همه با هفتخوانرستم؟ گذشتناز كردهايد؟ تصوريپيدا «فعاليتهايانتفاعي»چه از حاال خوب،
كارشان من مي گفتند، به كه قراري از و مشغولند كار به توليدي واحدهاي كه همة كنم تأكيد باز
و پرتالطم متغّير بسيار شرائط در چه آن هر سردرآوردن از مثل هم، معّما اين حل هم دارد. رونق
سهل است. ممتنع سهل و نوع از ميگذرد، مقاومت با رابطه در بهويژه عراق و خاك در كنوني
و محصوربودن سبب به اشرفيها، خود كه را كاري كه كرد تصور ميتوان سادگي به چون است،
يكشركتتجاريعراقي، انجامدهند، نمي توانند تحميلشده، آنها بر محدوديتهايفلجكنندهييكه
شركت ميتواند اين دهد. ميتواند انجام به سهولت و الكترونيكي، پستي آدرس و رسم اسم و داراي
با همراه دهد، مي تواند انجام كه سفارشهايي را نوع كند، است توليد قادر كه فرآوردههايي را كاتالوگ
اطالع آگهي به طريق از رفته, كار به مصالح و مواد كميت و كيفيت از دقيقي اطالعات احيانًا قيمتها و
از عبارت سوية ممتنعش است. حل راه سوية سهل بگيرد. اين سفارش از مشتريان و برساند عموم
پيشپاافتاده عادي و تجارت، امر در را كه كارهايي همه اين بايد اوًال مزبور شركت كه است اين
مسئوالنش ثانيًا، دهد؛ انجام زيرزميني فعاليتهاي سبك به و پنهانكاري منتهاي در مي شوند، تلقي



اشرف٢٤ شهر از گزارشي

از جانشان، را جمله از چيز خود، روزگار، همه صورت كجرفتاري كه در باشند داشته را آمادگي آن
بدهند۴. دست

يعني ـ منطق تجار «اشرفيشده» در فقط جايي ندارد, محترم» در منطق «تّجار البته آمادگي اين
داشته جا ميتواند ـ سياسي استراتژي يك بطن در شده ادغام كامًال و آرمان يك از منطقي ملهم

دشمن ديد. برابر در مقاومت از جلوة تازهيي انتفاعي را فعاليت نوع اين ميتوان اينرو باشد. از
بيتوّقف اشرف در توليد كه چرخ قدر همين اّما نيستند، فراوان چنين تجاري و شركتها چنين بيترديد
اثربخشبودن و آنها وجود از بيگفتگويي نشانة ميرسد، مشتريان دست به محصوالتش و ميگردد

است. كارشان
دادن آن نشان از و دارند ذهني مشكل جديدشان فعاليت با توليدگران از برخي اّما مي گردد، كار توليد
قطعاتي استفاده از عمد به فلزي, اشياي ساختن براي عده يي مثًال نميكنند. ابا هم گوناگون انواع به
را شوق ساخته شان و شور با بعد نفربر بوده اند؛ احشاي تانك يا و امعا جزء در سابق كنند كه مي

تروريستهاي كار ميكنند هدف اشرف خانواده شان در و زندگي خود براي گذران كارگراني كه وقتي ۴ـ
براي كه سرنوشت كساني پيشبيني ميرسند, بهقتل شيوه ها وحشيانهترين به و قرار ميگيرند آخوندنشان

باشد. داشته اسطرالب و رمل به نياز نبايد ميدهند, انجام انتفاعي اشرف كار
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خود به ديگر بعضي ميبيني... او گردن كه بر دسته كنند: اين مي زمزمه وار خيام و دهند مي نشانت
گرفت. خواهند سر را از عالقهشان مورد زودي كار و به است موقتي كنونيشان اند كه كار قبوالنده
هر روز تا راه انداختهاند به و ساخته هم معكوس شمارش دستگاه دورة موقت, اين براي برخي حتي
«شهر» در هوا منتشر است؛ «قرارگاه» نوستالژي ببينند. آن در را موقت نزديكترشدن پايان اين دورة

است. نيفتاده جا كامل طور به اذهان همة در هنوز فعاليتش جديد هاي شيوه و زندگي و

فعاليتهايآموزشي
بلكهازديربازدر پايگاههاي  تازگي ندارد، انتفاعي، بهعكسفعاليتهاي اجتماعيو  فعاليتهاي آموزشي،
زمينة آموزش در چه افزوده ميشده است؛ اهميتش دامنة بر روز هم روز به و داشته مقاومت رواج
زمينة در چه نداردـ, اثبات به نياز آزاديبخش ارتش يك در رشديابندگيش و اولويت كه ـ نظامي
شده بود، مبدل و گسترده بزرگ نهاد خردساالن، كه زماني به يك براي مدرسهيي كالسيك آموزش
هم آموزشي در فعاليتهاي شهر اشرف، در اّما هنري. و فني زمينة آموزشهاي جنبي در چه باالخره و
فعاليتهاي مجموعة كند. پيدا هماهنگي حركت جديد زندگي و با تا آمده وجود به عمدهيي تغييرات
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محور است. گرفته دانشگاه اشرف» نام » كه كرده پيدا در واحدي تمركز پژوهشي) (و آموزشي
از سرچشمه ميگيرند. اجتماعي فعاليت از كه است نيازهايي رفع اساسًا فعاليتها اين جهتدهندة
جامعة عراق پيشرو نيروهاي با اشرف و همكاري ساكنان ارتباط پاية بر اجتماعي فعاليت جا كه آن
حاضر حال در ارتباط، گسترش ايجاد و وسيلة اصليترين عربي، يعني زبان آموزش است، استوار
به اجتماعي فعاليت در كه كساني ميدهد. براي را تشكيل آموزشي فعاليتهاي از بخش بزرگترين
حجم و افزايش سطح با البد، هم ديگران براي است. اجباري آموزش اين دارند، شركت طور مستقيم

شد. خواهد گريزناپذير زودي به ارتباطات،
كرده شروع را كارشان كالس مختلف پنج بودم، رفته واحد آن به براي بازديد من كه روزي صبح
كارشان را ببينم. شيوة تا كشيدم سرك آنها از تا سه به من مسئوالن، راهنمايي اجازه و با و بودند
كند. انفرادي توجه طور به شاگردان به نتواند معلم كه قدر آن نه ولي بودند، پيمان و همه پر كالسها

بعد  براي تدريس. چندي معلمان در كه بود زياد قدر همان دانشجويان در آموختن براي و شوق شور
معلمان همهشان بكنم. گفتگو توانستم هم معلمان از تن سه دو با كردند، تمام را كارشان كالسها كه
همان هم مي گفتند كه در اشرف ميدادند. يا ميدهند درس عراق هستند كه در مدارس حرفهيي
عالي و متوسطه مقدماتي، سطح سه در عربي آموزش زبان ميكنند. تدريس شيوه همان به را برنامه
مقيماند، يعني اشرف در زبان عربي حاضر ده تن از معلمان حال كه در گفتند من به انجام ميشود.
و يكي هستند) شاگردان دسترس در ترتيب ميمانند (و بدين جا آن در تدريس براي را تمام هفته
داشتند اشرفي» را » روحيه همان عربي هم معلمان خودشان ميروند. خانة به را آخر هفته روز دو
مبارزة در صف با اشرفيها ديگري كه كسان وكال، روزنامهنگاران و همة حقوقدانان، پزشكان، كه
را شاگردانشان و حرف نميزدند فارسي اشرفيها، با دائم تماس وجود خودشان، با دارند. قرار مشترك
حاصل كارشان، بيفتند. راه سريع تر هرچه حرف بزنند تا عربي فقط كالس كه در ميكردند وادار هم
از تعدادي است. بوده آميز موفقيت بسيار تاكنون كنم، قضاوت و مشاهده توانستم من كه جا آن تا
ترجمة كار در كه ديد مي توان آشكارا بودند و عراقيها گفتگو با هنگام من خود مترجم آنها شاگردان

شدهاند. ورزيده بسيار درجا، و فوري
با كار رشتههاي مختلف آموزش خالصه نميشود. عربي به تعليم زبان اشرف فعاليت آموزشي
عربي زبان آموزش است. اگر گسترش حال در و پرداوطلب فعاليتهاي ديگر از يكي هم كامپيوتر
كه ميتوان گفت ميدهد، پاسخ سازمانهاي عراقي و افراد با  فكر زندة تبادل و ارتباط نياز  به
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ميدهد كه اشرفيان امكان چون به مي شود، تلقي آن معني مكّمل يك هم به كار كامپيوتري
از و جبران كنند زيادي حد راه دور تا از ارتباط طريق از محصوربودن خود را از محدوديتهاي ناشي
«اشرفنت» آن به كه داخلي, شبكة شوند. يك خود برخوردار دسترس از دور امكانات از بسياري
خارج از با ارتباط ميكند. تأمين شهر را قسمتهاي مختلف واحدها و همه بين ارتباط نام داده اند،
«به طور را ترتيب اشرف بدين و است امكانپذير گوناگونش, مشكالت همة با هم، اينترنت طريق
بعضي كه ميكنند توليد متعددي محصوالت زمينه دراين اشرفيان ميكند. خارج حصار از مجازي»

انتفاعي دارند. آنها هدف از
را پيدا آن به كشيدن سرك متأسفانه من فرصت كه خود را دارد مخصوص دستگاه آموزش موسيقي
يابنده يي حكمفرماست. گسترش شديد و فعاليت هم زمينه اين شنيدم در كه قراري اّما از نكردم.
ـ همكاري بين هنرجويانشان نيز ـ و عراقي استادان و از هنرمندان و بسياري اشرفيان همچنين بين
هنري برنامههاي در را آن محصوالت از زيادي نمونههاي كه دارد صادقانه يي وجود و صميمانه
پذيرش با همكاري هم اين كه تصريح كنم باشد الزم نميكنم ديد. گمان ميتوان سيماي مقاومت

اشاره كردم. آنها به پيشتر كه ميگيرد خطراتي صورت
امكانات حد در اندك, اندك هم پژوهشي فعاليتهاي آموزشي، فعاليتهاي كنار در كه دانست بايد
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انرژي از  استفاده متعددي جهت  پروژههاي  اشرفيها باز ميكنند. جا براي خود  دارند موجود, 
(مرا است كوچك برقي مينيبوس فعاليتها، يك اين محصوالت از انداختهاند. يكي راه به خورشيدي
ميگيرد. مورد استفاده قرار مختلف افراد بين واحدهاي انتقال و براي نقل كردند) كه سوارش هم
تعميرگاهها، يكي از در است. در آغاز كار ولي هنوز هم شروع شده باد نيروي برق از توليد پروژه
شده بود و شكسته كه ديدم باد ميگردد نيروي با كه توربيني را عظيم پّرههاي من يكي از
اين مانع توسعة آنچه ميگفتند، من به كه قراري از بودند. مرمتش حال در تعميركاران متخصص
اوليه مصالح به دسترسي مشكل بعد احوال و و اوضاع نامشخص بودن اّول است، پروژههايشان نوع

دارد. ادامه دلخواه، آهنگ نه با ، هرچند اّما حركت، است. نياز مورد

در شهر گذار گشت و
نيز نزديك و دور و عراقيهاي تا دادهاند خرج به زيادي كوشش جديد، در شرايط ساكنان اشرف
اشرف به ـ كم نيست هم شان عده ـ و دارند آمد و رفت به عراق مختلف به عناوين كه خارجيهايي
روي كنجكاوي از بلكه گفتگو و بحث براي كه نه آنها عادي،  مردم كنند. ديدن شهرشان و از بيايند
تفريح و براي هم را خانوادهشان به تدريج زياد شدند. گاه ميرفتند، اشرف به گردش قصد يا به
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و دركنار زيبا صفا و با بسيار پارك روز را در ساعت يا يك چند تا همراه ميبردند استراحت به
مرداني زنان و براي بگذرانند. آوردهاند، علف به وجود و آب بي بيابان آن در اشرفيها درياچهيي كه
با هم خردسالشان را كودكان و رفتند مي به اشرف جلسهيي در شركت يا گفتگو و قصد بحث به كه
سيسمتي آغاز، از همان اشرفيها بسپارند، او به را كودكان كه نداشتند را چون كسي ميبردند، خود
غربي افسران كشورهاي از بيشتر خارجيها كردند. درست بچهها نگهداشتن كودك براي مهد شبيه
معلوم از قرار ميروند و جا آن به گردش اداري يا براي كار و دارند نظامي در عراق نيروي كه هستند
نزديك با از تا ببرند همراه خود را همكارانشان و دوستان از كه برخي دارند گرايش پيش بيش از

فعاليتشان آشنا شوند. و زندگي شيوه ساكنان اشرف و
از نه بعد، و باز شد به اشرف پايشان اول روزهاي همان از كه هم بودند خارجيان، كساني ميان در
رفتشان و آمد اداري، مأموريت عنوان به خرابكاري هدف با بلكه گردش، قصد به يا كنجكاوي روي
رزمندگان با خانوادههاي گاه كه بودند آخوندها رژيم اطالعات وزارت مأموران اينها ادامه دادند. را
كارواني خود گاه ميشدند و همراه ميآمدند، جا آن به فرزندانشان براي ديدار كه اشرف، مقيم
به بازگشت به را فرزندانشان تا بكوشند بروند و اشرف تا به مي انداختند راه به خانوادهها اين از
و شكنجه دستگاه رنگارنگ مأموران اين وقيحانه تقالي ماجراي كنند. آخوندزده تشويق جهنم
دنبال مجاهدين» «نجات چندشآور نمايشهاي سپس و «تيف» فضاحت با بعد كه آخوندي، كشتار
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همان با البته تكرارش و ميشد افشا روزمره طور به مقاومت جنبش خود توسط زمان در شد،
نباشد. بيجا چندان پرفتنه دوران آن از كوتاهي يادآوري شايد ولي است, بيمورد اينجا در تفصيل
سرويسهاي آن را توسط ساكن اشرف, رزمندگان قرارگاه سالح خلع و عراق اشغال از پس آمريكاييها,
بازجوييهاي اين هدفهاي عمدة از يكي قراردادند. بازجويي مورد تك تك به هفتبار خود مختلف
با ترسيم البته بود, شخصي خود دنبال زندگي به رفتن مبارزه و به ترك رزمندگان مكّرر, تشويق
موسوم اردوگاه سرخرمن. وعده هاي دادن آينده و خيالي در زندگي آن از فريبنده چشماندازهاي
از كندهشدگان تا كردند تٌاسيس اين منظور به بود, قرارگاه اشرف به چسبيده كه هم, را «تيف» به
«هرچه چون و آمريكايشان كنند. اّما راهي اروپا هرچه زودتر دهند تا آن اسكان عجالتًا در را اشرف
گرماگرم آن كه در شد راكدي به گنداب تبديل رفته رفته اردوگاه موقت هيچگاه فرانرسيد, زودتر»
آخوندها اطالعات وزارت بهرهبرداري مورد خيلي زود عزيز», «اسالم «شيطان بزرگ» از استمالت
دستاندركار بينالمللي ارگانهاي از آن زمان, پارهيي در كه شويم يادآور نيست بي مورد قرارگرفت.
به نفي را افراد تيف پناهندگي درخواست آخوندها, موافقت با حكومت تٌاثير امور پناهندگي, تحت
آغاز در رژيم, كه كه بود بدينترتيب ميكردند. مشروط خود گذشتة از ندامت ابراز مبارزه و كامل
جابيندازد, اذهان در مجاهدين» «زندان عنوان به را «تيف» داشت سعي اياديش و عوامل توسط
راست و چپ و مفتخركرد آزادي» «دروازة آن را به لقب و داد جهت تغيير كامل بهطور زود خيلي
به را خود مجاهدين, هرچه زودتر از دست خالصشدن براي كه ميفرستاد پيام اشرف ساكنان براي
و اروپا پناهندگي در كسب آمريكاييها در مورد وعدههاي كه و از آنجا برسانند! «دروازة آزادي» اين
به «تيف» سرگردان مْايوس و كشاندن افراد براي رژيم پيدانكرد, دست مصداق هم يك حتي آمريكا
استخدام به آنان از و برخي ايران رفتند به رژيم در اربيل سرپل از طريق از آنها عدهيي بازترشد. ايران
اروپا به مجاهدين با مبارزه مٌاموريت با الزم, تعليمات كسب پس از و درآمدند اطالعات وزارت
سرانجام تصميم گرفتند بيثمر, «تيف»داري و نيم چهارسال از پس هم فرستاده شدند. آمريكاييها
به كه بودند اشرف ساكنان باز هم و... بريزند. بيرون را آن در افراد باقيمانده و كنند تعطيل را «تيف»
كمكهاي از و كردند مراجعه به اشرف آنان از زيادي نسبتًا شمار شتافتند. «تيف» آواره شدگان كمك
استفاده ديگر, كشور يك خود در و استقرار تٌامين هزينة سفر اشرفيها براي شرط و بيقيد نقدي
بيش خرداد) (يعني تا كنون تا كه گفتند من به اشرف در كمكها اين اندركار مسئوالن دست كردند.
چون ميدهند, همچنان ادامه را كمك اين كمك كردهاند و مراجعان به اينگونه يورو سيصدهزار از
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در اين عملكردها و رفتارها مورد در قضاوت شوند. خارج عراق از نتوانسته اند «تيفي»ها هنوز همة
به توانستند مرزها و بازشدن جنگ از پس كه رزمندگان خانوادههاي خوانندگان. اّما عهدة به زمينه,
از وضع و ببينند نزديك ـ از نيستند همعقيده خودشان با كه الزامًا ـ را فرزندانشان تا بيايند اشرف
گوششان به اشرف»ي كه «زندان بين آسمان» تا زمين «فاصلة از همگي، مطلع شوند، زندگيشان
ـ عيني و واقعيت رژيم تبليغات بين يعني خود ميديدندـ  چشمان با كه اشرفي و شهر بودند خوانده
اين خانواده ها از دو نمونه توانستم اقامتم در مدت (من بودند جهت شگفتزده اين از ميزدند و حرف

بشنوم). خودشان زبان را از قضاوت و اين بودند، ببينم راه رسيده از تازگي به كه را,
يك ميرسند، برايشان مرتب طور به ميهماناني كه و اقسام انواع از پذيرايي براي اشرف ساكنان
ولي پر است، اوقات ايران اغلب شنيدم هتل كه قراري از ايران ساخته اند . هتل به نام مجموعه
توجه مورد كه دارند هم ويژهيي ميهمانان اشرفيها نميماند. مكان و بيجا وقت هيچ اضافي ميهمان
تروريستي حادثه يك اثر را بر دو) هر (يا مادر يا پدر كه يتيم منطقه كودكان هستند: خاصشان
روز تمام كه ميكنند دعوت را گروهي از آنها ها اشرفي روز يك بار پانزده ده هر دادهاند. دست از
مجاهدين كه بگويم ميتوانم و بودم ضيافتها اين از يكي شاهد من باشند. ميهمانشان اشرف در را
چشمگيري نحو به قبل روز از كه بزرگي سالن بودند. گذاشته تمام سنگ ميهمانشان كودكان براي
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جا آمده آن سرپرستانشان به با كه بود كودكي پنجاه چهل و صد اختيار در بود، دربست تزيين شده
هنري هر هركس خالصه ميكردند... صدا سرو درميآوردند، ادا ميرقصيدند، ميخواندند، آواز بودند:
در مجاهدين بود. فراوان هم نوشيدني و خوراكي و سرگرمي و تفريح وسائل ميداد. نشان داشت،
اين از قبل هم، بعد و كسر نباشد و كم بودند چيزي مراقب مي كردند و خدمت فقط ضيافت اين
افزار نوشت حاوي پشتي, كوله يك كس هر به دادند: آنها به را كودكان هاي هديه بدهند، ناهار كه
يك پيراهن يا (يك پوشاك يك اضافة كوچكترها، به اسباببازي براي و مدرسه روها كتاب براي و
داخلشان كردندمن اشياء باز وقتيكودكانكوله پشتيهايشانرا چند جفتجوراب...) جفتكفشيا
اين در ميكنم گمان و بگذرد خوش ميهمانانشان به تا كردند كار همه ميزبانان ببينم. توانستم را

بودند. موفق كامًال كوشش
بزرگ فروشگاه دارد. در اين چلچراغ نام كه بزرگي است اشرف، فروشگاه ديگر در شهر نوآوريهاي از
آنهايي اضافة به ميشوند، پيدا عراق در كه را اجناس اقسام و انواع متنّوعش، و متعدد غرفه هاي با
يك اشرف هم نظامي قرارگاه در سابق، (و خريد). در ميتوان ديد ميكنند، توليد خود اشرفيان كه
«سوپر» ميگفتند. «سوپر» آن به كه داشت وجود رزمندگان نياز مورد اجناس حاوي بزرگ انبار
هر است، فروشگاه اّما، بود. چلچراغ، آزاديبخش ارتش نفرات سهميه هاي توزيع مركز نبود، فروشگاه
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بانك باجة يك به وارد ميشوي، كه فروشگاه از دِر اشرفاند. همان ساكنان ناگزير مشتريانش چند
خريدها همة مي كند. صادر نامش به اعتباري كارت يك و ميگيرد را پول مشتري كه برميخوري
ميتوان اعتبار، شدن تمام در صورت اعتبارش). اندازة به ميگيرند (البته انجام اعتباري كارت با
اعتباري ساكنان اشرف يك سهمية از يك هر كرد. تجديد را آن مجدد به باجة بانك پرداخت با
سهميه اين برابرند). شده است (سهميهها ثبت كه روي كارتش دارد معين دوره يك براي معين
بقيه كني، مصرف را اش دوره همه پايان قبل از اگر و خصوصي است و شخصي خريدهاي براي
افزار و نوشت وسايل خانگي و پوشاكي و فروشگاه از خوراكي در بپردازي. از جيب را بايد خريدهايت
ايران كه از اجناسي دادند كه من توضيح مي شود. به بسياري چيزها يافت فني و... پاره يي ابزارهاي و
خوراكيها، مورد در اّما بود. اجناس اين از هم چلچراغ در پركردهاند. را عراق بازارهاي تمام ميآيند،
محترم»، ميگفتند «تجار ميدادند، به خرج بسيار احتياط ايران از جنسهاي واردشده به نسبت
عراق بازارهاي راهي مالحظه، بيهيچ را گذشتهشان مصرف تاريخ يا فاسدشده خوراكيهاي خيلي از
سختگيري گوارايند) . و لذيد سالم، واقعًا اشرفساز آشاميدنيهاي و خوراكيها عوض (در ميكنند
دارد. تكيه تجربه چون به نيست، حتمًا بيحكمت عراق، از بازارهاي غذايي مواد در تهية اشرفيها
تاكتيكهاي از چون يكي بود برحذر بايد هم مسموم اجناس از فاسد، بر اجناس عالوه ميگفتند
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دارند يك«مجتمعغذايي» اشرفيها خود عزيز»مسمومكردنغذايمخالفاناست. مبارزاتي«اسالم
تدارك ماندن فّعال و زنده براي آن چون در شود، آخوندها اشتباه قضايي» «مجتمع با است محال كه
اشرف مواد غذايي و قتل انسانها. دادن شكنجه و پروندهسازي در اين براي كه حالي ميشود در ديده
رابطة ورود قراردارند. و كنترل مراقبت تحت همواره كه شوند نگهداري مي بزرگي سردخانههاي در
در ميكنم. تلقي نظامي اين قرارگاه نشانههاي «شهر»شدن يكي از من را اشرف به فروشي و خريد
در كه توصيه شده است اشرف ساكنان به كه ميگفت من به اشرفي دوستان زمينه يكي از همين
كه جا از آن كه داد توضيح بعد بكنند. را الزم مالحظات اموال عمومي فردي و شخصي مورد مصرف
شخصي مصرف ميشوند، كسي به برآورده برآورد و يك جا نيازمنديها جمعي ما، همهٴ زندگي در
ممكن است كه ميرود بيرون ديگري انجام كار براي اتاق كارش از اگر مثًال فكر نميكند، خودش
حاال نميرسد. ذهنش به كولر هيچوقت يا چراغ كردن فكر خاموش بينجامد، طول به ساعت چند

دارد. تازگي برايمان اين و باشيم هم خودمان انفرادي و شخصي مصرف فكر به بايد
اين در گذاشتهاند. امجديه را اسمش كه است ورزشگاهي تازه، شهري تٌاسيسات از ديگر يكي
باشد، ميتواند قابل قياس اروپايي چمنهاي زمين بهترين با كه عالي، يك زمين چمن ورزشگاه،
تيمهاي بين مسابقات حذفي دوره يك بودم، جا آن من كه زماني در فوتبال ساختهاند. بازي براي
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و ببينم را نهايي چهارم يك مسابقات از يكي از وقت نيمه يك توانستم من كه بود جريان در شهر
به توجه و ورزش براي رو آن از اشرفيها كنم. پيدا تماشاچيان ميان در را ديرين دوستان از بسياري
و سن هم و ندارند تحرك بدني را براي سابق امكانات و ديگر هم محصورند كه قائلند اهميت جسم
پشت يا درس يا كالس سياسي نشستهاي در ساعتها كه بدني درآوردن حركت به سالها باال رفته و
است همين علت است. به شده مبدل گذشت غيرقابل روزمره نياز يك به كامپيوتر بيحركت مانده،
در اشرف در خيابانهاي كه افراد زيادي را ميبيني بعد از اتمام كار، اواخر بعدازظهر، در روز هر كه
ساخته تازه كه دارد هم فوق العاده زيبا استخر شناي دو ريختن)اند. امجديه عرق (و دويدن حال

بودم. آنها و آب انداختن افتتاح شاهد اقامتم روزهاي يكي از آخرين در من و شدهاند
يكيهممسجدشهر است كهتوسطساكناناشرفبامصالحپيشساخته، ازتأسيساتنوبنيادشهري،
و بزرگ مسجد شبستان درون فضاي است. شده ساخته سال) يك (تقريبًا كوتاهي مدت ظرف
در مسجدي تنها اين اشرفي مي گفتند دوستان هستند. ديدني به واقع داخليش هنرمندانة تزئينات
ميگيرند، قرار وقتي دركنار هم ثانيًا ميخوانند و نماز در آن دو سني هر و شيعه اّوًال است كه عراق
حال در كه اين و آن دارد هم ديگري اين مسجد ويژگي شنيدم كه قراري نميشود. از دعوايشان

مي شود. افزوده آن اصلي بدنة به ملحقاتي و اضافات مرتب يعني است، مداوم توسعة
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و نيست جديد كه البته است حال توسعه در شهري (متأسفانه) از تأسيسات ديگر يكي «مزار»
زمان آن آشوبهاي يادبود مجاهداني كه در بناي عنوان كويت به بعد از جنگ دوران به تأسيسش
اجساد زمان مجاهدين تا آن برميگردد. بود نشده پيدا اجسادشان و  رسيده بودند شهادت به
مزار ميكنند. دفن «مزار» همين در پس از آن ميسپردند، ولي خاك به كربال در را شهيدانشان
شهر ديدنيهاي اين يكي از جالبترين واقع به ديدم، سفر اين كه من در آراستهيي و با صفا بزرگ،
ميكشد. رديف سر آن به واردي تازه هر كه جاهايي نخستين از يكي ميگفتند، كه قراري و از است
در راه كه جمله كارگراني (از اشرف عكسهاي شهيدان و گياه، گل به مزّين غالبًا و بّراق قبرهاي منظم
عالوة به بودند) باخته جان و گرفته قرار آخوندي رژيم عوامل تروريستي تهاجم هدف اشرف به آمدن
نميگذارد. بيتفاوت را كنندهيي بازديد است، هيچ مترّنم محل در كه ماليمي و محزون موسيقي

نحوة ساختهاند، برايش كه تازهيي و بزرگ ساختمان اّما دارد، ديرينه سابقهيي هم مقاومت موزة
به و چاپ شده، تازگي به اين موزه معرفي براي كه نفيسي غرفهها، كتاب و آرايش سالنها جديد
و صبر و با خوشرويي كه حاضرند كنندگان، بازديد از موزه و راهنمايان مسئوالن گرم استقبال ويژه
در معرض كه اشيايي و غرفهها محتواي جزء به جزء دربارة و كنند همراهيت ساعتها حوصلة فراوان
يكي از را موزه اين بدهند، برايت توضيح شوي، خسته كه خودت جايي تا شدهاند داده ديد قرار
بغداد كه در همان زمان از با موزة مقاومت من اشرف كرده است. شهر جذابترين مكانهاي ديدني
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آنقدر شهر اشرف كردم، اّما موزة ديدن آن از بارها ساليان اين طي همة شدم و يافت، آشنا گشايش
تازه وقتي و ببينم را بتوانم همه جايش فرصت سر تا كشيد جا آن دوباره مرا به كه داشت برايم جاذبه
را در اشياء از بسياري هنوز جا، كمبود كه به علت گفتند من به مسئوالنش را ديدم، جايش همه
مي كنند ديدن موزه از اّول ميآيند. اشرف به كه خارجيان همة گفتند همچنين نگهداشتهاند. انبار

ميگيرند. قرار تاثير تحت بسيار خونبار، مقاومت تاريخ در گذار و گشت اين از و
قرارگاههاي يكياز مقاومتكه در بزرگ كتابخانة است. بنياد نو و تازه كامًال عوض، شهر، در كتابخانة
و شد خراب ائتالف، نيروهاي توسط بمباران جنگ، بر اثر آغاز همان در داشت، قرار ارتش آزاديبخش
آنكتابخانة همة ميگفتندفقطچندجلدكتابنيمهسوخته از بينرفتند. و از همهسوختند كتابها
در و دادند خرج به جديد كتابخانة راهانداختن يك براي فعاليت زيادي اشرفيها مانده اند. باقي بزرگ
آن، بيشتر مجازي از بعد آشفتة و وضع جنگ بحبوحة در آن «امكان» (اين كه امكان داشت حدي
كتابخانه مسئوالن بيندازند. راه به جديدي كتابخانة تا كردند گردآوري كتاب مقداري واقعي!) تا بود
كتاب و به عالقمند ولي به مقاومت غيرعالقمندان از همچنين و مقاومت عالقمندان به همة از
برايشان كتاب و دهند ياري را آنها امكاناتشان حد در كه دارند انتظار كتابخواني و گسترش مطالعه

كردند. همميهنان به همة خواستشان اين ابالغ مأمور هم مرا بفرستند.
اتاقهاي به دارند، و نيز اختصاص كوچك و بزرگ گردهماييهاي به كه بزرگ و كوچكي سالنهاي به
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شده هستند، اشغال هميشه معموًال قراردارند، و آنها در نزديكي كه خصوصي مالقاتهاي يا استراحت
جدل، تجزيه مباحثه، جريان دارد: مختلف شكلهاي به سياست اتاقها و اين سالنها در كردم. پيشتر اشاره

نيست. اندك كنسرت هم و مراسم اجراي براي عمل و ... سهم پيشنهاد ارائه تفسير خبر، تحليل، و
به قبًال شهر است، از بازديدكنندگان و اهالي مطلوب گردشگاه كه باصفايي و بزرگ، سرسبز از پارك
آن، از پس دوران و مشروطه انقالب نامداران از تصاويري به را پارك اين از سخن گفتم. بخشي اشاره
مناسبت به البد ـ را اسمش و آراسته اند ميكند، شان برجسته و زنده هنرمندانهيي نورپردازي كه
كه خيلي پارك، جّذاب و زيبا درياچه از اتابك! پارك گذاشتهاند ـ مشروطه انقالب سال صدمين
است، شفابخش سوزان و خشك بيابانهاي آن گرمازدگان براي آن تازگي و طراوت ولي نيست بزرگ
هم من و بودند داده كنارش ترتيب از واحدها در افراد يكي را، كه شبنشيني يك خوش خاطرة
كه است وظايفي از يكي آن، گسترش و سبز فضاي ايجاد ميكنم. نشخوار هنوز بودم, ميهمانشان
شهر دنبالشكردهاند. همواره و با پشتكاريبيمانند، قائلبوده برايخود ديرباز رزمندگانمقاومتاز
محيط و خود استقرار در محل واحدها همه اكنون هم هم شمرده مي شود. آن زندة شاهد اشرف
محصوالتش صيفي كاري كه از دهند. امكان گسترش در حد و كنند ايجاد سبز بايد فضاي اطرافش
مورد استفاده قرار گيرد، ميتواند حاصلش در بلندمدت كه درختكاري، روزمره مصرف ميشوند تا
رديفهاي منظم با واحدها، تاكستاني از يكي مثًال ديده ميشود. سبز فضاي توسعة براي ابتكارها انواع
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به را هوا گرماي كاهش درجة آن به ورود هنگام كه آورده بهوجود داربستها باالرونده از از انگورهاي
اصلي به جادة كه سمت خياباني در دو ميروي، بيرون كه از دروازة شهر يا احساس مي كني. خوبي
نداشت. دوستاناشرفيميگفتند مي بيني كه در سابقوجود درختكاري منظميرا منتهيميشود،
ماه شش را ظرف ما دارد كه قصد كرد اعالم اولينبار براي عراق كه دولت هنگامي بعد از جنگ،
اثاثمان و اسباب جوركردن و جمع مشغول ديگر كه ميكردند خيال همه و كند اخراج كشور از
نيروهاي ائتالف كاشتيم! افراد تعجب ميان در بكاريم، و را درختها اين تصميم گرفتيم شدهايم،

مواظبشان هستيم! همچنان ما و شدهاند بزرگ حاال ميكنيد كه مالحظه
اوج در ارتش آزاديبخش, تحرك زمان در كه است قديميتري بسيار از تأسيسات اشرف بيمارستان
فعاليتش به را زمين بگذارد، هم چنان «سالح» خود كه اين بدون هم، جنگ از بعد بود و فعاليت
چونبيمارانشهر است، كرده اهميت حياتيپيدا حتيميتوانگفتفعاليتش امروزه ادامهميدهد.
كه ميدهند به آنها اجازه و نه كنند مراجعه عراق بيمارستانهاي ميتوانند براي درمان به نه اشرف
شهر بيماران دسترسي قابل مرجع يگانه به حاال اشرف بيمارستان رو از اين بروند. ديگري كشور به
پزشكان همكاري و پشتيباني از هم پيشتر اشارهكردم، كه همانطور خوشبختانه، است. شده مبدل
از بسياري به بهتدريج ميگفتند، مسئوالنش قراري كه از هم، و است برخوردار اشرفدوست عراقي
از (بخشي دنبال ميشود تجهيز همچنان و اين است مجّهز شده درمان تشخيص و مدرن وسايل
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بود. اندك بستري بيماران بودم، شمار آن جا رفته من به كه ديدم). روزي بهچشم هم خودم را آنها

پاسخدهد. مراجعات انواع به استكه كرده پيدا را آن توانايي هماكنون بيمارستان مسئوالن، گفتة به
. كردم باور واقعًا را حرفشان را ديدم، تجهيزات پزشكيشان و داروها انبار ذخيرة وقتي

دليلشخيلي به مراتبافزايشيافتهاست. كم نشده بلكه فعاليتشنه تنها اّما، كلينيكدندانپزشكي،
مانده ثابت پرستار، و دندانپزشك درماني، كادر كه حالي در ميشدند زياد مرتب مشتريها است: ساده
مي شد، مبدل نگران كنندهيي مسألة داشت به كه اين كمبود, برطرف كردن براي دندانپزشكان بود.
معلومات رديف يك دادن بر عالوه آن طي و دادند ترتيب پرستاري داوطلبان براي دورة آموزشي يك
اين به رسيدگي و طريقة دندانپزشك به افراد مراجعة علل فراوانترين و دندان، دهان دربارة اّوليه
توأم بود، عملي كه با كار چندماهه, آموزشي اين دورة از ميآموختند. را به آنان درمانشان عوارض و
مراجعات, اكثر به ميتوانند كه حاال اند آمده بيرون و كارآزموده خوب پرستار ده گفتة مسئوالن به
دندانپزشكان را به پيچيده و دشوار موارد پاسخ بدهند و خودشان هستند، و روزمره ساده موارد كه
از ميآيد و بهعمل در وقتشان زيادي صرفهجويي ترتيب بدين كه از اين دندانپزشكان احاله دهند.
باشند, داشته آنها درمان پيچيده و و سخت عوارض به رسيدگي براي الزم را فرصت اينرو ميتوانند

اظهارخوشوقتيميكردند.
باشند، و برق آب همان كه آنها دردسرآفرينترين به و زد حرف اشرف شهر از تأسيسات نميتوان
اميد البد به ساكنان شهر ـ به فشار واردآوردن براي اشرف، آشاميدني نكرد. قطع آب اشارهيي
ناب اسالم جنگي» «حيلههاي ننگينترين از يكي آنجاـ ترك به واداركردنشان و آنها بيتابكردن
يك است، شده آن متوسل به مزدورانش توسط دوبار جنگ، از بعد رژيم آخوندها، كه است واليتي
هم، كه راه سر روستاهاي اشرف، به ساكنان فاصلة دجله تا آبرساني، كه در لولة منفجركردن بار با
هر دجله. البته تصفيهخانة نزديك منفجركردن دّوم با بار و ميرساند، نفرند، آب بيست هزار حدود
عزم بلكه ايجاد نكرد، اشرف شهر پايداري ساكنان در تنها فتوري نه و خورد سنگ رژيم به تير بار دو
جزمتر نابكار دشمن با مقابله براي ميكردند، استفاده آب آن از كه را روستاهايي ساكنان نيز و آنها
هم تكرارش باز بود و هم سابقه به مسبوق زمينه اين در رژيم ناجوانمردانة تالش آنجا كه از كرد.
از محل در آب توليد يعني ديگر، حل راه به فكر تنها پيشتر مدتها از اشرف ساكنان داشت، امكان
به همه زده شده، تاكنون اشرف مختلف كه در نقاط چاهي حلقه چند بودند. چاه هم حفر طريق
هم به آزمايشگاه را چاههاي مختلف آب از نمونههايي ميگفتند اين پروژه مسئوالن آب رسيدهاند.
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شو و شست كشاورزي يا براي مصارف استفاده قابل و سالم را همة نمونهها و آزمايشگاه فرستادهاند
روي حاال دارند اشرفيها نيستند. مناسب آشاميدن براي شوري، علت به اّما است. داده تشخيص
و ميرسد اشرف به هم رودخانه آب هماكنون البته ميكنند. مطالعه چاهها آب شيرينكردن پروژة
قديم از كه هم تصفيهيي دستگاه گرفتهاند. بهعهده را آبرساني لولة از حفاظت مسير، ساكن عراقيان
(حتي نيست مسأله آب كمبود حاضر در حال و ادامه مي دهد خدمت به همچنان بود، اشرف در
داده شده كه سالم تشخيص چاهها، آب شور با را شناي امجديه پيشنهاد كردم استخرهاي وقتي من
چاهها در شيرينكردن آب فكر اّما كردند!) نازك چشم پشت برايم اشرفي كنند، دوستان است پر

است. پراكنده فضا
نوسانهاي و كتاب و و بيحساب فراوان وصلهاي و قطع است. نوع ديگري از برق به مربوط مشكالت
ضايعات زيادي و عوارض شده، تبديل و روزمره عادي يك روال به ديگر كه برق، ولتاژ و پردامنة مكرر
با همراه كه عراقي را ديدم استادكار پنج شهر، تعميرگاههاي از يكي از من در بازديد دارد. همراه به
كه توضيح دادند من بودند. به كولرها از كارافتادة موتورهاي تعمير سخت سرگرم از اشرفيها تعدادي
نكرده پيدا شدت گرما هنوز كه ـ حال حاضر در اين يكي، مثل هم، ديگر تعميرگاههاي همة كار
بايد برق از كار ميافتند و جريان شديد نوسانهاي اثر بر مرتب، تعمير كولرهايي است كه بهطور ـ
وسايل برقي ساير و يخچالها و تلويزيونها پس بپرسم نكردم جرٌات ديگر من رسيد. دادشان فورًا به
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در رژيم را پاي ميتوان ميرسد، از ايران بخش از عراق برق اين كه آنجا از مي كنند. كجا تعمير را
ناتواني و عقبماندگي بيكفايتي، در رژيم وجودي اثر مورد، اين در اّما كشيد، ميان به هم زمينه اين
تالش براي كه در حالي خرابي است)، همين ايران هم به برق (چون وضع مشاهده است قابل ذاتيش

ميگيرد. سرچشمه ضدبشريش بيرحم طبيعت از آشاميدني، آب قطع
برايجبراناينكمبودهاي كه اشرفتالشفوقالعاده وليمتأسفانهكم حاصليرا برقشهر مركز در
مشغول مرتب ژنراتورها و ترانسفورماتورها ميبيني. چشم به ميگيرد، و است گرفته صورت اساسي
كه قراري از ميكنند. آنها، آنها نظارت بر به عقربههاست مرتب كه چشمشان ومتخصصاني كارند
غذايي (دارويي, اساسي سردخانههاي براي منظمي و مداوم جريان توانستهاند تاكنون ميگفتند،
زيادي كار برقي، انداختن وسايل بكار يا روشنايي براي مصرفي برق ولي درمورد كنند, تٌامين و...)
را ارزاق سرنوشت سهميه هم, همان ژنراتورها سوخت كه خصوص نمي آيد، به دستشان بر از فعًال
يك راهاندازي بهفكر كردم پيشنهاد آنها به من وقتي آورد. بدستش ديگري طرق از بايد و كرده پيدا

دادند! تحويلم خنده باشند، هستهيي نيروگاه
در آنجا «تيف» چادرهاي زماني كه بردند ديدن محلي هم به خودم، تقاضاي به مرا، دوستان اشرفي
را محوطهيي آمريكاييها آن سويش در كه است خالي زميني حاال محل اين بودند، شده برافراشته
همان در شهر «مرز»هاي در هم گشتي ديدار از اين پس ساختهاند. عراق پليس آموزشدادن براي
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آن طرف نگهبانان با دوربين برجها، اين ديدن كرديم. در هم ديدباني برج از دو سه و قسمت زديم
دارند. نظر زير است، و علفي بيآب و صحراي خشك غالبًا كه را، «مرز»

است، شده سختتر و سفت اشرف، خيلي قرارگاه با قياس اشرف، در شهر در رانندگي مقررات
مملكت اشغال در كه هم، را آمريكاييها حتي فوريتر. اجرايشان و سنگينتر هم مجازات تخّلفها
اشرف هم شهر در نميدانند، مجبور كردهاند پايبند مقرراتي هيچ قانون و مراعات به را شده خود
بار براي پايگاه حامل (كه را سنگينشان كاميونهاي آمد و رفت هم و نكنند سرعت مجاز تجاوز از

دهند. اطالع قبل از هستند) اشرف نزديكي همان در آمريكائيان
كافي هيچوقت بيفايده نيست. اشرف خيابانهاي در پياده، چه و سواره همه، گشتزدن، چه اين با
كنند بيدارش خواب از زود خيلي صبح روز مثل من، يك تا، كند ياري گردشگر با اندكي بخت است
نفرات موقعيت اضطراري، آژير صداي چگونه با بلندشدن كه ببيند واحدها يكي از محوطة در تا
از كه ميگيرد پناه سنگري در بهمزدن، چشم يك در يك، هر و ميريزند بيرون خوابگاه از واحد
گردش در طي دارد كه امكان نكند، خيلي ياريش هم بخت اگر است. معين شده پيش برايش
زمان نشدة منفجر بمب يك اصابت روي محل خاكريزي با كه اشرفيها برسد تپهيي به خيابانها، مثًال
يا در بودند. تشخيص داده خطرناك را بناي خراب شده مجدد ساختن كرده اند، چون جنگ درست
و بيشترشان شدهاند بهپا ميدانها وسط در غالبًا كه ببيند مجسمههايي را و هنري آثار بناها، خيابانها،
شهر ... دروازة و «حافظيه»، «آرش» «پرواز»، آزادي»، «برج مثل تعلق دارند. جنگ پس از دوران به

آنهاست. يكي از هم اشرف
پنجاه از بيشتر كمي گفتند ديدهام؟ را چقدرش من اشرف شهر از پرسيدم دوستان از آخر روز

را. درصدش

مؤّخره
استيناف دادگاه هنوز نه وقت آن در گرفت. صورت امسال ماه خرداد در اشرف شهر از من ديدار ۱ـ
سازمانهاي ليست در مجاهدين نام سازمان قراردادن بر دولت مبني تصميم ابطال به رٌاي انگلستان
شيعيان از ميليون سه نه بود، شده برگزار ويلپنت باشكوه و بزرگ گردهمايي نه بود، داده تروريستي
بودند، كرده حاكم بر ايران صادر رژيم از بيزاري و مجاهدين از را در حمايت بيانيه اي عراق جنوب
به رجوي خانم سفر نه و بود شده اعالم از مقاومت ايران فرانسه پارلمانترهاي اكثريت نه پشتيباني



اشرف٤٤ شهر از گزارشي

مبارزهيي با ارتباط در من را «اروپايي» همة اين حوادث بود. يافته تحقق بزرگش رهاوردهاي و ايتاليا
ميشود. به پيش برده جنگ، از سخت بعد شرايط بسيار در در شهر اشرف، كه ميدانم

پشتيباني و مي كنند اشرفيها از عراق مردمي و مترقي نيروهاي كه حمايتي بين همه اين با ۲ـ
كه هر چند دارد وجود نظر من تفاوتي به مجاهدين، از اروپايي (و آمريكايي) بخشي از سياستمداران
نميتوان نديدهاش ولي نباشد)، مشاهده قابل حتي (يا باشد كم اثر يا بي تأثير عمل در است ممكن
ديده است، عراق كشور براي رژيم اين كه خوابي و فقيه واليت نظام مجاهدين از تحليل گرفت:
در ـ و عراقي ترقيخواه نيروهاي بهواقع از سوي نظام، مبارزه با اين در آنها سيسالة نيز تجربة و
(و رژيم مانورهاي ميگذرد زمان هر چه و است شده و جذب پذيرفته ـ هوادارنشان تودة نتيجه
خطر عادي نسبت به مردم و آگاهي بياثرتر آنها به حاشيهراندن و كردن عواملش) براي مرعوب
سياسي نيروهاي كه ميتوان گفت ميشود. بيشتر ميزند، پرپر باالي سرشان كه ديني استبداد

برابر رژيم  در حقانيت جنبش مقاومت به واقع در اشرفيها، از خود بيدريغ پشتيباني با عراق پيشرو
تعادل قواي حركتها با «حقانيت» سياست عالم آن جا كه در از اروپا، در كه حالي گواهي ميدهند، در

تكيه  جنبش مظلوميت اين به بيشتر مقاومت، سياستمداران از ميشود، پشتيباني سنجيده موجود
سازمانهاي ليست در قراردادنش به ميكنند، انتقاد دولتها توسط جنبش حقوق پايمال شدن از دارد:
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خارج خواهان ميكنند و اعتراض اتهام, رسيدگي به اين عادالنة شيوة رعايت بدون تروريستي،
اروپايي پشتيبان سياستمداران همين ميان در كه ندارد گفتن ... و ميشوند ليست از اين كردنش
كردهاند دفاع و حّقانيتش از مقاومت وجود تمام با كه همواره هم هستند ارجمندي رجال مقاومت،
جزء را آنها و درست تر، خودمان بيان به يا، مي شمارم خودمان مقاومت را جزء آنها من مي كنند، و
ميگذارد. سر پشت را ... و زباني قومي، كشوري، ديني، مرزهاي كه ميدانم مقاومتي بالقوة جنبش
عراق دولت به كارگزارانش و عوامل توسط هم مستقيم و بهطور هم ايران رژيم كه حاضر حال در
زنداني شهر اشرف همان يا، حداقل، در اخراج كشور آن از رزمندگان مقاومت را مي آورد كه فشار
امتياز مكّمل، حمايتهاي عنوان به مجاهدين از حمايتها دوگونگي اين شود، زندانبانشان خود و كند
اين جنبش اختيار در مانور براي زيادي امكانات و ميشود شمرده مقاومت جنبش بزرگي براي

گرفت. بهره را بيشترين امتياز اين از دارد ميگذارد. جا
در رفتم, كه عراق خاك در مجاهدين به پايگاههاي اّول بار براي وقتي پيش، سال دو بيست و    ۳ـ
ضميمة در را در بازگشت مشاهداتم قرار داشتند، مجموعة كردستان بيشترشان در منطقة آنزمان
ميتوانست خواننده گزارش آن كردم. در جبهه منتشر پشت گزارشي از عنوان با شورا» «ماهنامه
در كه رزمندگاني درگيرند، آنها با كه مسائلي دارند، عهده به كه نقشي مقاومت، پايگاههاي انواع با
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شخصي هر خصوصيات از شمه يي احيانًا و مستعارشان و واقعي اسامي و مستقرند پايگاهها اين
در قربانيان شكنجه كه جمع آوري شهادتهايي طريق از كرده بودم سعي همچنين آشنا شود. كدام
از دقيق بيش و كم طرحي بودند، گذاشته اختيارم در پناهگاهها در مخفيشده مبارزان يا زندانها
اّول بار هم خودم كه آنجا از نيز، و كنم. ترسيم خواننده براي وحشت خونين و سنگين دوران آن
خود احوالپرسي، و سالم از پس مالقات، و برخورد هر در و ميشدم روبهرو اين رزمندگان با كه بود
گفتگوها و اين محتواي بودم كوشيده مي شد، سپرده متقابل پاسخهاي و پرسش به ميدان به خود
به اطالع خواننده بودم، كرده ضبط يادداشتهايم يا ذهن در كه آنجا تا را مورد بحث موضوعهاي

محيط۵  ولي غريبه در حركت آزاد در مقاومت يك آناتومي از بودم عناصري خالصه خواسته برسانم.
ديگر نه كه بودم، عراق رفته در به پايگاه مقاومت هم  اين بار كنم. ديدهام، ترسيم كه طور را، آن
ولي شرعي را سهم سرزمين آن كه در برابر نظامي است پايداري جنبش بلكه قلب جبهه پشت
حاصلش ببينم. نزديك از را جنگ از بعد اشرف شهر جديد فعاليت و زندگي تا ميكند، حساب فقيه
تعريفش كنم اصطالحاتي بخواهم با همان اگر و است كه ميبينيد، شده گزارش مختصري همين
كامًال يك مقاومت محصور ولي فيزيولوژي از عناصري مي گويم: بردم، به كار مورد گزارش اول در كه
طول هم است: شده قبلي گزارش معكوس هم همينعلت به شايد آشنا. محيط در فعال و جاافتاده
توجه تازه فعاليتهاي اساسًا به در آن هم و درآمده و آب گرفته متراكم صورت به و ندارد تفصيل و
زدهام، حرف هم ... و اشرفيان اشرفي، دوستان اشرف، ساكنان از البته دستاندركارانش. به نه شده
خودش «اشرفي» واژة مي كردم فكر باشد. البد در كار اينكه تعّمدي بدون نبردهام نام كسي از ولي
با همراه بيكران پايداري و مبارزة بيامان گواهينامة و هم هويت ورقة هم صفت، هم است، اسم هم

مريم. و مسعود پايانناپذير براي ديدار دلتنگي

سنخيت كه بودند قرار گرفته عراق، در محيطي كردستان در نبود كه مجاهدين رو از آن صرفًا اين غريبگي  ۵ـ
خود تا بودند شده و «كاك» مي كردند كردي تنشان لباس علت هم همين به (و شايد نداشتند آن با چنداني
را تيول كردستان از منطقه آن اكبر، كه ُدّب كه بود هم سبب اين به كنند)، بلكه همرنگ نوعي به با محيط را
ايجاد مأمور را تفنگدارانش خوشرقصي، براي و بود كرده تهران حاكمان مجيزگويي به شروع مي دانست، خود
نظير آنچه كند؛ كاري محل ترك به وادار را آنها تا بود كرده مجاهدين قبال در حركتهاي ايذايي مزاحمت و

ميكند. اشرف شهر با خوشرقصي جلو آخوندها، براي رسمي، ولي باز مقام در دارد، هم امروز
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بحث موضوع كه حالي نداشته ام، در آنها هيچ يك از با عميقي و جدل جدي و بحث هيچ همچنين
مشغلة عملشان حركت و اقامتم، كوتاه زمان در كه علت اين به شايد نيست, بينمان كم در جدل و
قانعشان ميتوانم آيا نميدانستم نيستم. بياطالع آنها از خيلي هم كه حرفهايشان، نه بود ذهنيم
مسلح مجاهدين از آن خيلي خطرناكتر خلعسالحشده مجاهدين اين آخوندها، رژيم براي كه كنم
در كه اطمينان يافتم دادم و گوش ولع با عراقيان نظرهاي اظهار و به حرفها عوض نه. در يا هستند

نميكنم. قضاوتماشتباه
جنگ و بعد از و فعاليت زندگي شرايط مورد در نكردم، جدل و اگر بحث با دوستان اشرفيم
پياز تا از سير تمام حوصلة با و آنان سرفرصت كردم و سؤالپيچشان جديد با محيط رابطه شان
كه اين به (بسته كران تا كران از يا ذيل، تا صدر از آنها همهٴ سپاسگزار كردند. تعريف برايم را ماجرا

هستم. «افقي») يا «عمودي» ببيني حالت به را آنها
سپتامبر۲۰۰۸
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