ﺑﺨﺶ دوم -ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ

ﮐﻮدﺗﺎ در ﻋﺮاق
و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮار
دﮐﺘﺮ راﻡﻨﺶ
از ﭼﻨﮓ ﮐﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن
ﻓﺼﻞ ﮐﻮﺕﺎهﯽ از ﻥﻘﻞ ﻗﻮل هﺎی ﮐﻮﺕﺎﻩ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ در ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ هﻮﺷﻨﮓ ﻣﻨﺘﺼﺮی ،ﭘﺴﺮ
ﺥﻮاهﺮ دﮐﺘﺮ رادﻣﻨﺶ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ راﻩ ﺕﻮدﻩ اﻥﺘﺸﺎر ﺁن را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻳﻢ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺁن
را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ).ﻓﺼﻞ اول اﻳﻦ ﮔﺰارش را ﻥﻴﺰ در ﺱﺎﻳﺖ راﻩ ﺕﻮدﻩ ﺑﺨﻮاﻥﻴﺪ(
 ﺑﻌﺪ ازﺟﺮﻳﺎن ﺕﻴﺮاﻥﺪازی ﺑﻪ ﺷﺎﻩ در داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺕﻬﺮان ،ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪم وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪدﻗﻴﻖ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ از ﻃﺮف ﻣﺴﮑﻮ ﺕﻮاﻥﺴﺘﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮز ﺥﺮاﺱﺎن وارد ﺥﺎک ﺷﻮروی ﺷﻮم .اﻣﺎ
ﺑﺎر دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮار از ﺑﻐﺪاد اﺱﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻮروی هﺎ ﻥﺒﻮد در ﻋﺮاق ﺑﺎ
ﺥﻄﺮ ﺡﺘﻤﯽ ﻣﺮگ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪم.
ﻓﺮار از ﺑﻐﺪاد
در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﮐﻮدﺕﺎی ژﻥﺮال ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﻳﻢ ﻗﺎﺱﻢ و ﺱﻘﻮط ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻋﺮاق ﮐﻪ
رواﺑﻂ ﺑﺴﻴﺎر دوﺱﺘﺎﻥﻪ ای ﺑﺎ ﺷﺎﻩ اﻳﺮان داﺷﺖ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ
ﺡﺰب ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ در ﺑﻐﺪاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺁﻥﺠﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﺡﺰﺑﯽ داﺥﻞ
اﻳﺮان را هﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدﻳﺪ .در اﺟﺮای اﻳﻦ هﺪف ،ﻣﻦ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻪ
ﻋﺮاق ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدﻩ و هﺮ ﺑﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ در ﺑﻐﺪاد اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم.
در ﺁﺥﺮﻳﻦ ﺱﻔﺮم ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﮐﻮدﺕﺎی ژﻥﺮال ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﺎرف ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺱﺖ و
ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﻋﺮاق ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﻳﻢ ﻗﺎﺱﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای در
هﻤﻪ ﺱﻄﻮح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺱﻴﺎﺱﯽ داﺷﺖ ﻣﻨﺤﻞ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻥﻮﻥﯽ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ .در
دﻥﺒﺎﻟﻪ ﺁن ،دﺱﺘﮕﻴﺮی ﮐﺎدرهﺎی ﻓﻌﺎل و اﻋﺪام هﺎی روزاﻥﻪ ﺱﺮان ﺡﺰب ﺁﻏﺎز
ﺷﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮﮐﻞ ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻋﺮاق
ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺥﺘﻪ ﺷﺪﻩ ای ﺑﻮدم و ﺡﺘﯽ هﻨﮕﺎم ﮐﻮدﺕﺎ در ﻣﻨﺰل ﻳﮑﯽ از ﮐﺎدرهﺎی
ﺑﺎﻻی ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺑﻌﺪا دﺱﺘﮕﻴﺮ و اﻋﺪام ﺷﺪ ﺱﮑﻮﻥﺖ داﺷﺘﻢ ،ﺑﺎ
دﺥﺎﻟﺖ ﺱﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺱﻔﺎرت ﺷﻮروی در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻳﮏ ﺥﺎﻥﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﻬﺰ از
ﺟﻬﺖ وﺱﺎﻳﻞ زﻥﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺥﺎﻟﯽ از ﺱﮑﻨﻪ ﺑﻮد اﻥﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻢ .در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﻣﺪت
ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪم ﺕﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ هﺪاﻳﺖ ﺱﻔﺎرت ﺕﻮاﻥﺴﺘﻢ از ﮐﺸﻮرﻋﺮاق ﺥﺎرج
ﺷﻮم.
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﮑﻪ در ﺑﺤﺒﻮﺡﻪ دﺱﺘﮕﻴﺮی هﺎ و اﻋﺪام هﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻋﮑﺲ هﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻦ در ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﻐﺪاد ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪ ﺕﺎ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺱﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ادارﻩ
اﺱﺘﺨﺒﺎرات ﻋﺮاق را ﮐﻪ هﻤﺎن دﺱﺘﮕﺎﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺱﺎزﻥﺪ .ﻣﻦ از ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻩ
ﺥﻮد اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥﺎت را از ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدم.
راﺑﻂ ﻣﻦ ﻳﮏ ﻋﺮب اهﻞ ﺑﻴﺮوت و ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از ﺥﻴﺎﺑﺎن هﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﻣﻐﺎزﻩ ﺑﺰرگ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ داﺷﺖ و زﺑﺎن ﻓﺮاﻥﺴﻪ را ﻥﺴﺒﺘﺎ ﻓﺼﻴﺢ
ﺕﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺕﺎ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد دﺱﺘﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ
ﺷﻮروی ﺑﻮد ﺥﻮد را ﺑﻨﺎم ﺥﺎﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و هﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺥﺎﻥﻪ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻩ
ﻣﻦ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﮐﻢ ﺱﮑﻨﻪ ای ﻗﺮار داﺷﺖ ﺱﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و

ﺑﺮاﻳﻢ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻟﻮازم زﻥﺪﮔﯽ وﻏﺬا ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺹﻮرت ﮐﻨﺴﺮو ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎب و
روزﻥﺎﻣﻪ هﺎی ﺥﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺁورد وﺕﺮﺕﻴﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮی رﺥﺖ و ﻟﺒﺎﺱﻢ را در ﺥﺎرج
از ﻣﻨﺰل ﻣﯽ داد.
ﺑﺎﻻﺥﺮﻩ ﺷﺒﯽ ﺥﺎﻟﺪ ﭘﻴﻐﺎم ﺁورد ﮐﻪ ﺹﺒﺢ ﻓﺮدا ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﺮاق ﺥﺎرج ﺷﻮم و ﻳﮏ
ﮔﺬرﻥﺎﻣﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥﯽ ﺑﺎ اﺱﻢ ﺟﻌﻠﯽ " ﺟﻌﻔﺮﻣﺠﺘﻬﺪی" وﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺥﻮدم و ﻳﮏ ﺑﻠﻴﻂ
هﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻐﺪاد -ﺑﻴﺮوت -ﺹﻮﻓﻴﻪ در اﺥﺘﻴﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ .در ﺕﺎرﻳﮏ و
روﺷﻦ ﺱﺤﺮﮔﺎﻩ ﺥﺎﻟﺪ ﺑﺎ اﺕﻮﻣﺒﻴﻞ ﺥﻮد ﺁﻣﺪ و ﻣﺘﻔﻘﺎ رهﺴﭙﺎر ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺑﻐﺪاد ﺷﺪﻳﻢ.
در ﺁﻥﺠﺎ ﻣﻦ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪم و او ﺑﻌﺪ ازﺥﺪاﺡﺎﻓﻈﯽ رﻓﺖ .در ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﮐﻴﻒ دﺱﺘﯽ
ﺥﻮد از ﻗﺴﻤﺖ ﺕﺸﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮک ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﻣﺨﺼﻮص
ﺱﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ هﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﺹﻒ ﻋﺒﻮر از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺟﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺮز هﻮاﻳﯽ
اﻳﺴﺘﺎدم.
در اﻳﻦ هﻨﮕﺎم اﺕﻔﺎق ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ای رخ داد .ﻳﮏ ﻣﺮد ﺥﻴﻠﯽ ﭼﺎق ﺑﺎ ﺱﺮ
ﺕﺮاﺷﻴﺪﻩ ،ﮐﻪ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﻴﺮان ﺡﺮﻓﻪ ای را داﺷﺖ و زﻥﺠﻴﺮ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﺥﻮد ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺡﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺱﺎک ﺑﺰرگ و ﺱﻨﮕﻴﻨﯽ را ﺡﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ ﺹﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻥﻪ اﻳﻨﮑﻪ در ﺱﻮار ﺷﺪن هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻮﻳﺖ ﺕﺎﺥﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ ،ﺑﯽ ادﺑﺎﻥﻪ ﺑﺎ ﺕﻨﻪ زدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﺥﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺟﻪ ﭘﻠﻴﺲ رﺱﺎﻥﺪ .ﻥﻔﻬﻤﻴﺪم ﻥﺎﮔﻬﺎن ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﺤﻞ
ﺱﺮوﺹﺪا راﻩ اﻥﺪاﺥﺖ و ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮔﻼوﻳﺰ ﺷﺪ .اﻓﺴﺮ ﭘﻠﻴﺲ از ﺑﺎﺟﻪ
ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪ و ﺑﺎ ﺥﺸﻢ ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد وﻟﯽ وی ﺑﺎ داد و ﻓﺮﻳﺎد و دﺷﻨﺎم اﻓﺴﺮ
ﭘﻠﻴﺲ را ﻋﺼﺒﺎن ﮐﺮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ او ﻥﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﻣﺎﻣﻮران ﻓﺮودﮔﺎﻩ را ﺥﺒﺮ ﮐﻨﺪ
ﺕﺎ او را ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺑﺎ ﺥﻮد ﺑﺒﺮﻥﺪ و ﺑﻪ دﻥﺒﺎل او ،اﻓﺴﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺟﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﺕﻮهﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺥﻮد را ﺕﺮک ﮐﺮد.
ﺡﺮﮐﺎت ﻥﺎﻣﻌﻘﻮل اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺥﻮد ﻣﻦ را ﻥﺎراﺡﺖ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺡﺪود ﻥﻴﻢ ﺱﺎﻋﺖ ﻥﻈﻢ ﺁن ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﻣﺨﺘﻞ ﮔﺮدد.
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮهﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﻣﺮﺕﺒﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ هﻮاﭘﻴﻤﺎی ﻣﺎ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺱﻮار ﺷﺪن در
هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ .اﻓﺴﺮﭘﻠﻴﺲ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺕﺎزﻩ وارد اﺱﺖ در داﺥﻞ
ﺑﺎﺟﻪ ﻥﺸﺴﺖ و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﮔﺬرﻥﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪﻩ و ﻥﺎراﺡﺖ را ﻣﻬﺮ
ﺥﺮوﺟﯽ زد!
از ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺑﻴﺮوت و ﺱﭙﺲ ﺑﺎ ﺕﻌﻮﻳﺾ هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺹﻮﻓﻴﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻠﻐﺎرﺱﺘﺎن
وارد ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎﺟﺮاهﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻏﻴﺒﺖ ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ رﻓﻘﺎی ﺡﺰﺑﯽ و ﺡﺘﯽ ﺥﺎﻥﻮادﻩ ام ﻥﻴﺰﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﺮﻳﺎن
ﺡﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﺕﺎی ﻋﺮاق ﺱﺮ ﺑﻪ ﻥﻴﺴﺖ ﺷﺪﻩ ام ﻥﻔﺲ راﺡﺘﯽ ﮐﺸﻴﺪم.
ﺟﺎﻟﺐ ﺕﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ ﺱﺮﮔﺬﺷﺖ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﮏ ﺱﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮﻩ
ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﺮاگ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻳﮑﺮوز ﮐﻪ در ﺱﺎﻟﻦ هﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺹﺒﺤﺎﻥﻪ
ﻣﯽ ﺥﻮردم ﮐﻪ ﻥﺎﮔﻬﺎن هﻤﺎن ﻣﺮد ﭼﺎق را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺥﻮد دﻳﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ای ﺥﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺱﻼم
ﮐﺮد و در ﺡﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺱﺘﻢ را ﻣﯽ ﻓﺸﺮد ﮔﻔﺖ:
رﻓﻴﻖ رادﻣﻨﺶ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﻋﺒﻮر راﺡﺖ ﺷﻤﺎ از ﺥﻂ ﻣﺮزهﻮاﻳﯽ ﻋﺮاق ﻣﻦ ﻳﮏ
هﻔﺘﻪ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ اﺕﻬﺎم ﺁﺷﻮب و ﺕﻮهﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ زﻥﺪاﻥﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺥﺖ
ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺁزاد ﺷﺪم ،ﺑﺎﻻﺥﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺡﺎدﺛﻪ ﻥﺎراﺡﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁن روز ﻓﺮودﮔﺎﻩ
ﺑﻐﺪاد ﻳﮏ ﺹﺤﻨﻪ ﺱﺎزی ﺱﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻦ در ﺁن ﻏﻮﻏﺎی ﺱﺎﺥﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﺕﻮﺟﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺮزی از ﮐﺸﻮرﻋﺮاق ﺥﺎرج ﺷﻮم ﺑﻮدﻩ اﺱﺖ.

