رهبر يا گرو :بخش دوم
نرسيسيم يا نرکيسيسم ) Narcissism( iيا عشق به خود
رابرت هر در کتاب "بدون وجدان" رهبران فرقه ای را نرکيسيستيک معرفي ميکند؛ وی ميگويد:
" ديدگاه رهبران فرقه نسبت به خود نرکيسيتيک و شديدا" بزرگ شده و يا ورم کرده «خود» است .ارزش و اهميت
خود را فوق العاده ديده ،به شکل واقعا" متحير کننده ای خود محور بوده و خود را مستحق {مالکيت بر همه چيز} ميدانند .آنها
ii
خود را محور و مرکز عالم دانسته ،فوق موجودات ديگر که حق دارد بر طبق قوانين و شرايط خاص خود زندگي کند".
پيتر اولسون در کتاب فلوت زنان بدجنس دوران ما ميگويد:
" لغت روانشناسانه برای اين عقده که نوعي عشق به خود است ،نرکيسيسم و يا بخش نرکيسيستيک شخصيت ماست.
البته مهم است که دقت کنيم که نرکيسيستيک يک ناسزا روانشناسانه نيست و نبايد آنرا بجای خود خواهي و يا خود پسندی بکار
ببريم .در يک شخص عادی عشق به خود بالغ شده و تبديل به يک راه و روش درست و مقبول {جهت حفظ خود} ميشود؛
درست همانگونه که توان يکنفر برای عشق به ديگران بسط يافته و بالغ ميشود .برای اولين بار اين زيگموند فرويد بود که متوجه
شد ما دو نوع عشق داريم :عشق انگل وار (( ) anacliticallyکه بر ميگردد به عشقي که به مادر خود داريم بخاطر اينکه بما
غذا ميدهد و عشقي که به پدر خود داريم که از ما حفاظت و حمايت ميکند ).و عشق نرکيسيستيک ( ( ) narcissisticallyکه بر
ميگردد به خودی که ما ميخواهيم باشيم ،خودی که ما در گذشته بوده ايم ،و يا به يک خود ديگر که منطبق است با خواستهای
ما . ).عشق انگل وار ( ) anacliticallyبطور خالصه يعني« :تکيه به» {تغذيه از و يا همچون انگل که برای حيات خود از
وجود ديگری تغذيه ميکند }.اين عشق به احساس کودک نسبت با مادر و يا جانشين وی بر ميگردد که کودک بطور مطلق وابسته
به اوست و وجودش و سالمتش در گرو سرپرستي وی ميباشد .داشتن چنين عشقي در کودکي کامال" عادی است ،اما نه در بعد
از بلوغ.
عشق نرکيسيستيک به خودی خود ،نه خوب است و نه بد؛ داشتن يک مقدار از اين عشق جهت داشتن اعتماد بنفس سالم،
عواطف ،و ابراز وجود خالقانه ضروری است .کم و زياد اين عشق روی روابط فرد با ديگران تاثير مستقيم ميگذارد؛ کمي آن
موجب خودکم بيني ،عدم اعتماد بنفس  ،احساس شرم و گوشه گيری ميشود؛ و زيادی آن باعث غرور و نخوت فوق العاده ،خود
iii
محوری و خود محق بيني ميگردد".
نشريه آسيب شناسي و آماری جامعه روانکاوان آمريکا در شماره چهار ( ) DSM-IVخود بيماری رواني نرکيسيست را اينگونه
توضيح ميدهد:
" بيماری شخصيتي نرکيسيستيک  .يک نمونه فراگير و درون گستر از خود نمائي و بزرگ نمائي (چه در خيال و
تصور و چه در رفتار) ،نياز به تائيدو تحسين ،کمبود عواطف {نسبت به ديگران} است که از دوران اوليه کودکي بوجود مي آيد
و خود را بشگل حداقل پنج ويژيگي و يا بيشتر از خصوصيات زير نشان ميدهد:
 - 1خود بزرگ بيني (برای مثال بزرگ ديدن موفقيتها و يا خالقيتهای خود ،انتظار اينکه به عنوان فرد فوق العاده ای
شناخته شود).
 - 2غرقه در روياهای موفقيتهای بي حد و مرز ،قدرت ،نبوغ ،زيبائي و يا يک عشق ايده آل.
 - 3اعتقاد به اينکه وی يک فرد «خاص» و منحصر بفردی است که تنها بوسيله افراد خاصي قابل فهم ميباشد.iv
 - 4محتاج تحسين فوق العاده است.
 - 5احساس تعلق به خود؛ {همه چيز را جزو مايملک خود ميداند}؛ به اين معني که انتظار برخورد مثبت خاص از همه
دارد و تبعيت و انجام خواستهايش توسط بقيه را حق خود ميداند.
 - 6بطور شخصيتي استثمار گر است؛ به اين معني که از ديگران به هر شکلي استفاده ميکند که به اهداف و خواستهای
خود برسد.
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 - 7از عواطف بي بهره است؛ حاضر نيست به احتياجات و احساسات ديگران توجه کرده و يا آنها را به رسميت بشناسد.
 - 8اغلب حسرت چيزهائي که ديگران دارند را ميخورد و يا فکر ميکند که ديگران به وی حسادت ميورزند.
 - 9در رفتار و برخوردهايش تکبر فوق العاده از خود نشان ميدهد.
اين فرديت و عشق به خود غول آسای رهبران فرقه تنها درصورتي ارضاع ميگردد که در طرف مقابل «خود» « ،اگو» و
اعتماد بنفس پيروان کامال" سرکوب شده باشد .دکتر اولسون در اين باره توضيح ميدهد که:
" ديناميسم متحول و متغيير موجود در فرقه ها يک خيابان دوطرفه است بين نرکيسيسيم منفعل و حتي خود آزارانه
پيروان از يکسو و رفتار نا بهنجار ترويج و هدايت شده رهبر از سوی ديگر v".جهت کسب چنين وضعيتي ،رهبران فرقه  ،چه
فرقه بزرگ باشد و چه کوچک ،از همان روز اول ،برای افراد جذب شده نسبت به زشتي و قباحت خود خواهي سخنراني کرده و
در مراحل بعدی با شيوه های مختلف کنترل ذهن و شستشوی مغزی سعي ميکنند که اعتماد بنفس و "انگيزه گيری از خود"
پيروان را نابود کرده و خود آگاهي اعضأ را محبوس نموده تا اينکه خود غول پيکر رهبر بتواند بدون هيچگونه مقاومت و
مخالفتي حاکم شود vi.در بخشهای بعدی خواهيم ديد که آنها چگونه در انجام اين امر موفق ميشوند.

فصل چهارم؛ عقده خود بزرگ بيني؛ آرزو ها و خواستهای غول پيکر:
رهبران فرقه ای توسط پيروانشان ،بعنوان افرادی فوق انسان ،برتر از همه ،نوک پيکان تکامل و دليل وجود کائنات شناخته
ميشوند .اگر فکر ميکنيد اينها اغراق آميز هستند ،بايد قدری صبر کنيد تا ببينيد که چگونه رهبرای فرقه ای توسط مريدانشان و
بخصوص نفر دومشان و البته با تائيد و تشويق خودشان توصيف ميگردند .آنتوني استور در کتاب "پاهای گلين" با تعجب
ميگويد:
"بنظر ميرسد که بسياری از گرو ها خيلي راضي هستند که بعنوان "اشخاصي فوق العاده" شناخته شوند .من شک دارم
vii
که آنها از دريافت اينهمه القاب ستايش آميز خجالت زده شوند ،گرچه که بوسيله آن تعريفها فاسد ميگردند".
واقعيت امر اينستکه رهبران فرقه ای ميبينند و ميشنوند که پيروانشان درباره آنان چه ميگويند و از ديدن و شنيدن آنها نه تنها
خجالت زده نميشوند بلکه احساس رضايت هم ميکنند .چرا که آنها خود را همانطوری ميبينند که توسط مريدانشان وصف ميشوند
و در نتيجه از اينکه باالخره افرادی پيدا شده اند که توانسته اند بزرگي و عظمت آنها را تشخيص دهند ،خشنود هم ميشوند .ديويد
کوروش در توصيف علم و فهم خود چنين ميگويد:
" خوب بگذاريد که به شما اينرا بگويم که دانش من در انگشت کوچک ام بيشتر از معلومات تمام مردان بزرگ  ،بيش
viii
از تمام معلوماتي است که اهل علم ممکن است در خالل زندگي خود کسب نمايند".
به زبان آنتوني استور وقتي" :يک سيستم اعتقادی بوجود آوريم که در آن يک نفر پيامبر خدا و يا خود خدا شود« ،خود» و يا
«اگوی» وی غول پيکر ميگردد".
خواستها و انتظارات رهبران فرقه ای هيچ حد و مرزی ندارد .نه تنها محدود به يک کشور و ملت نميشود ،بلکه زمان هم برای
آنها معني و مفهومي ندارد ،چرا که آنها معتقداند که تقدير اينچنين حکم کرده که آنها در خالل عمر کوتاهشان زندگي کل بشريت
را تغيير دهند .و اين درست همان جا و زماني است که فاجعه اتفاق ميافتد .اين يکي ديگر از تفاوتهای رهبران فرقه ای با
پيامبران و رهبران اخالقي بزرگ است .چرا که بر خالف رهبران فرقه ای ،پيامبران و رهبران اخالقي گرچه پيام بزرگي
برای بشريت دارند ،اما در عين حال ميدانند که تصميم گيرنده خود مردم هستند و زندگي انسانها متعلق به خود ايشان است.
هرچقدر هم که پيام آنها بزرگ و مهم باشد ،آنها انتظار ندارند که پيامشان در خالل عمر کوتاه خودشان جامه عمل بپوشد .آنها
موعظه ميکنند ،آموزش ميدهند ،راه را به مردم نشان ميدهند ،و مراحلي را که آنها بايد طي کنند را مشخص ميسازند ،و شايد
حتي جرقه شروع تغييرات را در عمل بزنند .اما در عين حال ايشان ميدانند که حرکت مرحله ايست و رسيدن به هدف نهائي
زمان زيادی ،شايد قرنها و هزاره ها را به طلبد ومحتاج فهم و سعي و کوشش و کار سخت مردم اعصار مختلف و مهمتر از
همه انجام مختارانه آنهاست .بر خالف رهبران فرقه ای که به «خود» اعتقاد داشته و به «خود» تکيه ميکنند ،تکيه گاه پيامبران
و رهبران بزرگ اخالقي ،خدا يا توده های مردم و يا هر دو هستند .آنها خود را پيام آور ،آموزگار ،و حتي شايد هدايت کننده
بدانند ،اما زمانيکه در موضع رهبر قرار ميگيرند ،علي رغم بزرگي پيامشان و حتي در موقعيت پيغمبری ،آنچنان عمل ميکنند
که يک رهبر سياسي دموکرات رفتار ميکند ،يعني با ديگران مشورت کرده ،از متخصصان راهنمائي گرفته ،انتقاد پذير هستند،
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سنجش و قضاوت ديگران نسبت به کارها و تصميماتشان را و تغيير بر اساس آنها را پذيرا ميشوند .آنها خود را يک "وسيله"،
يک راهنما ،يک هدايت کننده ،دانسته و مردم را موتور اصلي تغييرات ميدانند .آنها ميخواهند که تغييرات از پائين پائين آغاز
شود ،پائين ترين بلحاظ ثروت و آگاهي؛ و در نتيجه هدف گيری ايشان باال بردن فهم و آگاهي و احتماال" سطح زندگي
پائينترينهاست.
در نقطه مقابل ،از آنجا که رهبران فرقه ای خود را عامل اصلي تغييرو عقل و خرد پشت آن ميبينند ونه ديگران و مردم را؛ از
آنجا که بقيه ،توده های مردم برای آنان،تنها وسيله ای برای جامه عمل پوشاندن آرزو هايشان هستند ،اسباب بازيهائي ميباشند که
قابل بازی داده شدن بوده و تنها هنرشان ميتواند فهم و ستايش رهبری باشد؛ ixبرای رسيدن به هدف ،آنها حاضرند درد و رنج،
مرگ و نابودی ميليونها و شايد دهها ميليون نفر را پذيرا شوند؛ و البته توجيه شان هم اينستکه برای "رسيدن به هدف اعلي هر
چيزی قابل فدا کردن است ".آنها خود را "نوک پيکان تکامل"" ،شکوه انسانيت"" ،هدف تاريخ" ،برابر با يک ملت و يک
کشورميبينند ،همانطور که در مجاهدين شعار پيروان" :ايران – رجوی ،رجوی -ايران" است ،و همانطور که طرفداران هيتلر
معتقد بودند که آلمان و هيتلر يکي هستند .بنابراين زندگي و مرگ هزاران و حتي ميليونها انسان چه ارزشي ميتواند در مقابل
زندگي دهها ميليون و بلکه ميلياردها انساني داشته باشد که آمده و رفته اند تا خواستها و اهداف "رهبر" محقق شود .درست به
همين دليل است که زندگي مردم ،بخصوص توده های مردم ،ميتواند فدای محقق شدن "آرزوهای درخشان" رهبری شود .بر
خالف دسته قبلي که معتقد به تغيير از پائين هستند ،رهبران فرقه ای علي رغم ادعا هايشان ،به توده ها اعتتقاد نداشته و معتقد به
تغيير از باالهستند ،آنها معتقدند که حرکت و تغيير از آنها شروع شده و همچون چشمه های رودخانه ای که از قله کوه سرچشمه
ميگيرد ،به سمت پائين جاری شده و نهايتا" همه را سيراب خواهد کرد .بعد از تمام اين حرفها ،اين به معني آن نيستکه آنان از
قدرت توده ها غافل هستند .آنها خوب اين را دانسته و به همين علت اکثر آنها "عوام فريب" ميباشند؛ آنها هر حقه ای را بکار
ميگيرند که توده ها را مجذوب خود ساخته و خود را انسان – خدای ايشان کنند ،و اين در حاليستکه زندگي ومرگ همان انسانها
برای ايشان بي اهميت و براحتي قابل فدا کردن است.
شايد احتياجي نباشد که برای نمونه از هيتلر و مرگ دهها ميليون نفر در اقصي نقاط جهان ياد کنيم که جان خود را از دست
دادند که شايد آرزوهای هيتلر محقق گردد .و يا دهها ميليون نفری که در اثر قحطي و گرسنگي کشته شدند که آرزوی مائو برای
باال بردن "توليد فوالد" در چين محقق گردد .و يا ميليونها نفر که در شوروی بخاطر افکار استالين کشته شدند .آنان که دوست
دارند فرقه ها را جنبشهای جديد مذهبي بنامند ،بايد بدانند که هيچ رهبر فرقه ای خود را پيامبر و يا حداقل يک پيامبر عادی
نميداند ،بلکه خويش را بيشتر در حد خدا ميداند تا پيام آور خدا .اين اصال" مهم نيستکه آنان چه ميگويند ويا به چه تظاهر ميکنند،
چگونه خود را در مراحل مختلف زندگي خويش معرفي ميکنند و يا اينکه چقدر در ظاهر افتاده و متواضع هستند؛ آنها يک
سخنران ،يک معلم ،يک فيلسوف ،و حتي يک رهبر بزرگ و يا پيغمبر خود را نميبينند بلکه خدای حي و حاضر و زنده ميدانند.
تنها تفاوت در اين استکه خدای مذاهب به انسان عشق ميورزد و بهمين دليل است که به وی اختيار و آزادی انتخاب را هديه
کرده؛ در حاليکه رهبران فرقه ها بخود عشق ميورزند و انسانها را وسيله ای برای تحقق آرزوهای خود دانسته و بعد از يک
ميليون سال هم حاضر نخواهند بود که به مريدان خود اختيار و آزادی واقعي انتخاب را بدهند.

نياز به داشتن تحسين کنند و ستايشگر:
رهبران فرقه ای انسان -خدا ،هستند بنابراين ستايشگر دارند و نه پيروان .آنها شديدا" احتياج به افرادی دارند که ايشان را
ستايش نمايند ،کما اينکه کسانيکه در اطراف آنها هستند هم بتدريج نيازمند کسي ميشوند که بتوانند او را پرستش نمايند ،کسي که
مرحمي برای تمام مشگالت و مسائل دنيا داشته باشد .اجازه دهيد جمالتي از نوشته های يانگ چنگ را با هم بخوانيم وقتي که
وی برای اولين بار ميخواست "مفتخر" به ديدن مائو شود:
"در روشنائي ميدان شعار« :زنده بادرهبر بزرگ ما مائو» از ديوار آويزان بود .با ديدن آن اشک در چشمان من
حلقه زد و با خود گفتم« :چقدر من خوشبخت هستم که در دوران رهبری مائو تسه تونگ زندگي ميکنم!» نجوا های دروني خود
را ادامه داده و با خود فکر کردم که« :چگونه جوانان در کشورهای سرمايه داری به زندگي خود ادامه ميدهند در شرايطي که
نميتوانند در نزديکي رهبر مائو باشند؛ بدون آنکه اميدوار باشند که روزی او را از نزديک بينند ».در همين زمان احساس کردم
که دلم ميخواهد کاری برای آنها بکنم ،در اين جا با خود عهد بستم که تمام سعي خودم را بکنم که کشور چين را قوی تر ساخته
که بتواند انقالب در کشورهای ديگر را حمايت نمايد .من برای استحقاق ديدن رهبر مائو بايد خيلي سختتر کار کنم .اين هدف
x
زندگي من شد".
همان موقع که داشتم اين کلمات را ميخواندم به ياد يکي از سخنراني های مريم رجوی در حضور همسرش مسعود رجوی افتادم:
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"چقدر ما خوش بخت هستيم که در دوران مسعود زندگي ميکنيم و مردم چه خواهند کرد اگر خدای ناکرده اتفاقي برای
او بيافتد؟" xiاحساسهای يانگ چنگ شايد همانند احساسي بود که من داشتم وقتي که برای اولين بار از نزديک مسعود رجوی را
xii
ميديدم.
اغلب رجوی بوسيله اطرافيان نزديکش ،اينگونه توصيف ميشد که او اگر نه ميليونها سال حتما" هزاران سال از ما جلو تر
است؛ حدس ميزنم که تمام رهبران فرقه ای و پيروانشان چنين احساسي و حتي شايد چنين بياني برای توصيف خود داشته باشند.
يکي از پيروان ديويد کوروش چنين ميگويد" :گيارفاس مي نشست و به حرفهای هاول {اسم اصلي ديويد کوروش} برای روزها
اگر شانس ميآورد گوش ميداد  ...او ميگفت « :ما زياد نميتوانيم حرفهای او را بفهميم ،چرا که او در فهم کتاب مقدس خيلي
جلوتر از ماست ».گيارفاس سالها بعد آندوران را به ياد آورده و ميگويد« :من به عنوان يک انسان خيلي تحت تاثير او قرار
گرفته بودم« ».من ميتوانستم بفهمم که به او وحي شده است .او از جانب خداوند فرستاده شده .من واقعا" کامال" قانع شده بودم
که او فرستاده خداست .من هنوز هم چنين اعتقادی دارم ».گيارفاس آنچنان تحت تاثير کوروش قرار گرفته بود که اجازه داد
xiii
دختر ده ساله اش آيشا در سال ( 1365ه ش) با يک پيرو کوروش ازدواج کرده و چند سال بعد به آمريکا مهاجرت نمايد".
رهبران فرقه نه تنها خود را چاره گشای مشگالت عمومي مردم ميدانند ،بلکه معتقدند که بيماريهای افراد را هم قادرند معالجه
نمايند" :يانشين ،کشف کرد که کتاب کوچک قرمز مائو بجای داروی طبيبها عالج بيماری ،بيماران رواني است xiv".کما اينکه در
مجاهدين هم بعد از مرحله اول انقالب ايدئولوژيک دکترهای سازمان هم انقالب ايدئولوژيک رجوی ها را عالج بيماريهای
xv
رواني و حتي جسمي بعضي از بيماران دانستند.
ابراهاميان اينکه چگونه مجاهدين بجای آنکه همچون هواداران يک رهبر معمولي سياسي باشند ،ثنا گوی رجوی بعنوان رهبر
فرقه ای شدند را اينگونه توضيح ميدهد" :ماه ها بعد از انقالب ايدئولوژيک مجاهدين {ازدواج مسعودرجوی با مريم عضدانلو}،
نشريه مجاهد انبوهي از نامه ها ،سخنرانيها ،اشعار و آهنگ هائي را در وصف مسعود رجوی به چاپ رساند ،برای مثال،
مهدی ابريشم چي ،در چهار سخنراني خود مراسم جشن و سرور ازدواج رجوی ها را تائيد کرده و گفت« :مسعود به نمايندگي
از تمام مجاهدين زنده و مرده صحبت ميکند xvi».او ،وی ر ا هم بعنوان «يک رهبر» و هم «يک متفکر» معرفي کرده و گفت
که او« :مسعود دوران خود است ،چرا که هر دوره ای مسعود خود را ميطلبد{ ».همانطور که مشاهده ميشود از نظر ابريشم چي
برای بزرگي و عظمت رجوی نميتوان صفت مناسبي يافت و در نتيجه وی از اسم "مسعود" جهت صفت استفاده کرده است... }.
وی همچنين او را بخاطر انقالب ايدئولوژيک تقدير کرده و آنرا «کليدی» دانست که «قفل انقالب نوين ايران را ميگشايد ».او با
تمام وجود از او {از رجوی} بخاطر بردن سازمان در يک کوره با دوهزار درجه حرارت تشکر کرده که منجر به اين خواهد
شد که مجاهدين از سوی ديگر کوره به شکل فوالد آب ديده بيرون بيايند .وی همچنين تاکيد کرد که کسانيکه نميتوانند انقالب
ايدئولوژيک نوين را فهم کنند بايد سازمان را ترک کنند .اضافه بر اينها او همچنين از رجوی بخاطر فداکاريش در ازدواج با
مريم که جرقه انقالب ايدئولوژيک را زد تشکر کردxvii؛ بخاطر تحمل وزن رهبری سازمان در چهارده سال گذشته .او گفت که:
 «بقيه مجاهدين»« ،مسئول دارند ،اما مسعود کسي را ندارد که به وی تکيه کند مگر خودش»؛ بازاز او بخاطر تدوين يکايدئولوژی حقيقتا" انقالبي تشکر کرد ه و اعالم کرد« :مسعود» «برای مجاهدين همانچيزيست که مارکس برای مارکسيسم و لنين
برای لنينيسم ميباشد ».او همچنين از مريم تقدير کرد بخاطر اينکه :هم «سمبل زنده زن انقالبي» است و هم بدليل اينکه «توانمند
ترين فرد است که توانسته افکار انقالبي مسعود را فهم کند» ،بدون هيچ شکي اين سخنراني افشأ کننده مطالبي بود بمراتب بيش
از آنچه که شايد مقصود و منظور بوده است .در صحبت ديگری مهدی ابرايشم چي اقرار کرد که اگر بخاطر رجوی نبود در
سالهای ( 1355 -1354ه –ش) او اعتقادش به انقالب را از دست ميداد و يا بدام دست راستي ها و يا چپ نماها ميافتد.xviii
xix
«مسعود»  ،او نتيجه گرفت« ،تمام مجاهدين است .او مغز ،قلب ،شجاعت،و روح کل سازمان ميباشد"».
برای فهم فرديت رهبران فرقه ای و در اين مورد ،آقای رجوی؛ فقط برای لحظه ای به اين شعار توجه کرده " :ايران – رجوی؛
رجوی – ايران" و فکر کنيد چه کسي حاضر است بدون هيچ اما و اگری خود را معادل يک کشور و يک ملت بداند؛ مدعي شود
که وجود آن کشور و آن ملت معادل است با حيات او .آيا هيچ پيامبری را سراغ داريد که بخود چنين جرائتي داده و مدعي چنين
چيزی شده باشد؟ در حاليکه آنان مدعي وحي از جانب پروردگار بودند .به نظر من شايد بغير از رهبران فرقه ای اين تنها
خداوند است که ميتواند مدعي شود که وجود کشورها و انسانها وابسته به وجود و خواست اوست .در نتيجه شايد من اغراق
نکرده ام وقتي که مدعي ميشوم که رهبران فرقه ای خود را پيامبر ندانسته و خود را خدا و يا يک انسان – خدا بر روی زمين
ميدانند.

ايران رجوی؛ رجوی ايران :خواب و خيال و آرزوهای يک رهبر فرقه؛ که بوسيله همگان ستايش شود:
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تا آنجا که من ميدانم ،آخرين نفری که قبل از رجوی خود را معادل يک ملت قرار داد؛ هيتلر بود که هديه اش به ملتش و دنيا
خرابي و مرگ ميليونها نفر بود .آری فکر کنم که او ،آخرين و شايد هم اولين قبل از رجوی بود که چنين شعاری را داده بود.
اين پيرو فداکار او ،هس ( ) Hessبود که برای اولين بار گفت هيتلر يعني آلمان و آلمان يعني هيتلر .xxخود هيتلر هم معتقد بود و
ميگفت مخالفت با من مخالفت با آلمان است xxi.بعد از هيتلر اين رجوی است که مدعي برابری خودش با يک ملت و يک کشور
است .وی واقعا" با تمام وجود معتقد است که مخالفت با او خيانت به ايران و اسالم و خداست .وقتي افرادی مثل هيتلر و رجوی
به قدرت برسند ،بطور واقع و مطمئنا"  ،خود و روياهای خويش را برابر با همه چيز از بهشت خداوند گرفته تا مردم و تقدير
يک ملت قرار ميدهند؛ همانگونه که هيتلر با جان و مال يک ملت و يک کشور برای تحقق آرزوهای خود قمار کرد.
ابراهاميان در کتاب مجاهدين ايراني خود در باره تاثير و معني اين شعار چنين ميگويد:
" محمد حسين حبيبي {يکي از روشنفکران طرفدار رجوی که در يکي از ماجراجوئي های وی جان خود را از دست
داد }.اين شعار جديد سازمان (ايران رجوی است و رجوی ايران است) را با مهارت جال داده است ،xxiiاو مدعي است که اين
شعار باعث ارتقأ کيفي اعضأ شده و احتمال هر گونه انشعابي در سازمان را بکل از بين برده است؛ و« يک رابطه نزديک بين
رهبران بعنوان سمبل هزاران شهيد توليد شده توسط ايران بوجود آورده "».ابراهاميان نتيجه ميگيرد " :اين اوج کيش شخصيت
است که تنها با افرادی چون  ...هيتلر ،موسليني ،در ( 1931ميالدی) و مائو تسه تنگ در خالل انقالب فرهنگي چين ،و استالين
xxiii
در دوران جنگ جهاني دوم قابل مقايسه است".
رجوی ها چه زن و چه شوهربه اين قناعت نکرده و بدنبال نمونه مائو در دوران انقالب فرهنگي چين ،خود را «مهر ويا
خورشيد تابان» خوانده اند .خواندن کتاب قوهای وحشي نوشته يانگ چنگ برای من خيلي تعجب آور بود؛ چرا که هنگام خواندن
آن ،اغلب اوقات احساس ميکردم مطالبي که وی نوشته در مورد مائو ننوشته و گوئي وی مسعود رجوی را دارد توصيف
ميکند؛ بعد ها بود که متوجه شدم در واقع اين مسعود رجوی بوده است که در بسياری از مقاطع سعي ميکرده از مائو تقليد نمايد.
و شايد هم اين برخواسته از درون رهبران فرقه اييست و اين کاريست که آنها بطور خود بخودی انجام ميدهند؛ يک معلم درس
ميدهد؛ يک آشپز خوراک ميپزد؛ و يک رهبر فرقه ای «خود» و «اگوی» خويش را بدون هيچ حد و مرزی رها ميکند که هر
آنچه که ميخواهد بکند .شايد اين کردار و رفتار غريزی آنانست؛ غريزه انساني که خود را يک موجود برتر در ميان انسانها
ميبيند .بعنوان مثال ميتوانم به اين جمالت از کتاب "قوهای وحشي" اشاره کنم " :بلند گوها سر دبيران روزنامه های مردم را لعن
و نفرين ميکردند؛ صفحه اول روزنامه ها بطور کامل به عکس مائو اختصاص داده شده بود .هر روز يک ستون کامل از
کلمات و بيانات مائو در آن ها درج ميشد که ما ميبايست آنها را فرا گيريم .من هنوز شعار هائي که با کلمات پر رنگ در آنها به
چاپ رسيده بود و ما مي بايست آنها را بارها و بارها در کالسهای درس تکرار کنيم را به ياد ميآورم .شعارهائي که در اعماق
فکر و ذهن ما حک ميشدند :شعار هائي مانند« :رهبر مائو خورشيد سرخ قلبهای ماست« ».افکار مائو تسه تونگ خط و يا
سمت و سوی زندگي ماست» روزی ما در روزنامه خوانديم که يک روستائي سي و دو عدد عکس مائو را در اطاق خود
چسبانده است« ،تا به اين ترتيب هر گاه که چشم خود را از خواب باز ميکند بتواند بالفاصله عکس مائو را ببيند ».به اين ترتيب
ما هم تمام ديوارهای کالس را با عکسهای مائو پوشانديم xxiv ".يکي بايد از پايگاه های مجاهدين بدون خبر قبلي بازديد کند که
متوجه شود که چگونه ديوارها با عکسهای کوچک و بزرگ رجوی ها پر شده اند ،گرچه شايد الزم نباشد که راه به آن دوری
را برويد ،تنها کافيست وب سايتشان ،نشريات و کتابهايشان را ديده و يا عکسهای يکي از تظاهرات آنها در شهرهای آمريکا و
اروپا را ببينيد و بشماريد که تظاهرات کنندگان چند عکس و کلمه قصار رجوی ها را با خود حمل ميکنند.
جهت توجيه ستايش رجوی ،ابريشم چي ميگويد " :بيائيد خورشيد را بشناسيد .چرا ميخواهيد خورشيد را منکر بشويد؟ چه
کسي در تاريخ ايران به اندازه ی ميليشيا xxvبه آزادی خدمت کرده است؟ چه نسلي صميميتر از ميليشيا وجود دارد؟ کدام سازماني
اينچنين گل هايش را بخاطر آزادی پرپر کرد؟ چه کسي به اندازه ی ميليشيا بار مبارزه را بدوش کشيد؟ چه کسي قبل از اينکه
چشمش را باز کند ،با گلوله چشمش را بست؟ چه کسي با لبخند و مشت فشرده و با فرياد آزادی و شعار مرگ بر خميني و درود
بر رجوی به شهادت رسيد؟ اگر پاسخش ميليشيا ست ،پس بيائيد ويژيگي ميليشيا را بشناسيد .اساسي ترين ويژگي ميليشيا اين
است که بدور از هر نوع ترديد و دو دلي  ،چشم خودش را با مسعود به سياست باز کرد ،با ايدئولوژی "مسعود" و با آرمان
مسعود بپا خاست و بنابراين با اسم مسعود جنگيد و با اسم مسعود شهيد شد( .ابراز احساسات حضار همراه با شعار «رنج
xxvi
اسيرانمان ،خون شهيدانمان  ،در تو گره ميخورد رجوی قهرمان»")..
رهبران فرقه ای ممکن است بوضوح اقرار به اين نکنند که آنها معتقد به اين هستند که انسان – خدائي در ميان مردم هستند.xxvii
از آنجا که خدائي بر انسانها در ذهن و فکر آنها و شايد هم حتي در ذهن و فکر پيروانشان باشد؛ خواستها و انتظارات آنها همانند
يک انسان عادی و يا يک رهبر معمولي و يا حتي يک رهبر سياسي پر توقع نيست.
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اهميت اولين ستايش کننده؛ معاون اول:
چرا مريم عضدانلو ويا مريم رجوی همرديف مسئول اول مجاهدين شد به اين بر نميگردد که وی قدرت حل مسئله جدی ای از
سازمان را دارا بود و يا مشگل اساسي ای را در مجاهدين سامان داده بود و يا حداقل ايده و ابتکار نويني را مطرح نموده بود.
حداقل تا آنزمان هيچ کس از وجود او بعنوان يک فرد خاص و توانمند صحبتي بميان نيآورده بود؛ گرچه بعد از مسئول اول شدن
هر آنچه که در سازمان انجام شد به حساب انديشه ،ابتکار و يا عملکرد وی گذاشته شد .اگر چند ماهي قبل از همرديف مسئول
اول شدن وی از اعضأ سازمان نظر سنجي ميشد بطور قطع مردان بسياری و حتي زنان توانمند تری از او در سازمان بودند که
ميتوانستند برای انجام اين مسئوليت منظور گردند .اگر سابقه عضويت افراد در نظر گرفته ميشد ،مجددا" وی دراوائل صف
قرار نميگرفت .بعضي اين ارتقأ ناگهاني وی را بدليل زيبائي و احتماال" عالقه رجوی به وی دانسته اند ،حداقل در آندوران
مقاالت و مطالب اينچنيني در مطبوعات فارسي زبان خارج از کشور بسيار بود .xxviiiاما بنظر من و حتي همانطور که بعدها چه
بطور ضمني و چه واضح و روشن توسط خود مريم بيان شد ،علت واقعي و يا حداقل مهمترين و اصلي ترين علت همرديف
شدن وی ،اينبود که او اولين کسي بود که مسعود را بعنوان رهبر عقيدتي خود برسميت شناخته و آنرا علنا" اعالم نمود .و يا
آنطور که در آنزمان و بعدها توسط بسياری مطرح شد" ،وی اولين کسي بود که به عظمت رجوی پي برد ".در واقع ميتوان گفت
که اين تعريف ،نقطه قوت ،و مسئوليت همرديف ،معاون اول ،و جانشين رهبر در هر فرقه ايست؛ چرا که هر رهبر فرقه ای
نياز دارد که حداقل يکنفر غير از خودش وی را آنطور که خود او درباره خودش فکر ميکند ديده ،پذيرفته ،و به او عشق بورزد.
حتي اگر او اولين پيرو نباشد .ستايش کننده اول که در فرقه های مختلف ممکن است سمت و يا تيترهای گوناگوني داشته باشند،
اولين کسي است که اين امکان را فراهم ميسازد که فرديت غول پيکر رهبری از زندان خود در فکر و ذهن رهبر آزاد شده و
خود را در دنيای واقعي و بيروني به نمايش بگذارد .بعبارت ديگر آنطور که در مجاهدين ادعا ميشد :وی کسي است که برای
اولين بار توانسته به بزرگي و عظمت رهبر پي برده و خود را بطور کامل ،عقل و قلب و جسم ،تسليم وی کند .وی اولين کسي
است که اجازه ميدهد که تبديل به عروسکي و يا وسيله ای در دست رهبر شود .وی معموال" اولين کسي است که رهبر را پر
آوازه کرده و راه را برای تبديل وی از يک فرد و يا حتي رهبر معمولي به يک گرو ،رهبر فرقه ای ،انسان -خدا ،هموار
ميکند .مسئوليت اصلي ديگر چنين فردی اينستکه به ديگران ياد دهد که چگونه رهبر را ديده ،خود را تسليم وی کرده و او را
ستايش نمايند .نفر دوم در فرقه بودن ،آنچنان ساده نيست که بيان ميشود ،جهت رسيدن به اين مقام يکنفر بايد بهای سنگيني را
بپردازد ،وی بايد عزيزترينهای خود را فدا کند ،همانطور که مريم همسر و کودک خردسال خود را فدا کرده و از آنها جدا شد؛
همانطور که استيو شنايدر نفر دوم ديويد کوروش مجبور شد همسر وفرزند دوساله خود را به کوروش بدهد .xxixجهت فهم نقش و
مسئوليت نفر دوم در هر فرقه ای ،تنها کافيست ما به نقش مريم رجوی در مجاهدين توجه کنيم .وی در يکي از اولين سخنراني
هايش بمناسبت سالروز کشته شدن اشرف همسر اول رجوی و موسي خياباني ،معاون رجوی در ايران؛ چنين توضيح ميدهد:
" پيام و رمز و راز حماسه ی بزرگ نوزده بهمن "فدا" و " ايثار" بوده ... .البته بايد اينجا اشاره کنم که مجاهدين اين
گوهر گرانبها را که در واقع جوهر و عصاره ی ايدئولوژی آنهاست از رهبر و معلم بزرگشان  ،رهبر انقالب نوين ايران يعني
خود مسعود ياد گرفته اند و آموزش ديده اند( .کف زدن حضار همراه با شعار ايران  -رجوی  ،رجوی  -ايران)"  .عجيب است
در حاليکه بسياری از جوانان و کودکان هوادار و عضو مجاهدين ،حتي همسر او ل رجوی ،معاون اولش ،برادر و خواهرش،
جان خود را برای محقق شدن خواب و خيالهای رجوی دادند؛ مريم تمام آنها را فدای مسعود دانسته و آنرا فدائي ميداند که
همانگونه که خواهيم ديد مدعي ميشود که مردم قادر به فهم و درک آن نيستند .وی در حالي اين صحبتها را ميکرد که مسعود
رجوی ،همسرش در کنار وی نشسته و به دقت به حرفهای او گوش ميداد و حضار هر چند وقت يکبار در تائيد او و در ستايش
آن زوج شعار های گوناگوني را تکرار ميکردند .در اينجا وی حضار را از ادامه مکرر شعار ايران رجوی متوقف کرده و به
حرفهای خود ادامه ميدهد " :جوهر ايدئولوژی و عقيدتي مجاهدين در "فدا" خالصه ميشود .به اين معني که ،هر چه بيشتر بايد
فدا کرد و هر چه بيشتر بايد نثار کرد .فدا و نثار در راه خدا و خلق .تا آنجا که ديگر بنظر برسد که هيچ چيزی برای فدا کردن
باقي نمانده است .تا آنجا که مجاهدين در اين مسير به نقطه ای ميرسند که در راس سازمان و در راس رهبری دستجمعي
سازمان ،خود مسعود به فضاها و اشلهای جديدی از فدا وارد ميشود .بطوريکه در ابتدا حتي فهم داستان فدای او برای افراد
مشکل است ،چه برسد به اينکه بخواهند بفهمند که چه فدا و ايثاری در کار او بوده است .فکر ميکنم که با اين مقوله در جريان
انقالب ايدئولوژيک کم و بيش آشنا هستيد .در واقع بايد بگويم که اساسا" (و نه تماما" ) آشنا هستيد xxx".وی ادامه ميدهد " :رهبر
حقيقي آن کسي است که برای خلق محبوبش از نثار زن و فرزندش به هيچوجه فروگذار نمي کند و لحظه ای هم شک نمي کند.
{بخوانيد برای رسيدن به اهداف جاه طلبانه اش حتي حاضر است نزديکترين افراد به خود را هم فدای خويش کند }.برای اينکه
همه ی شما خيلي خوب ميدانيد که اشرف تنها کسي بود که ميدانست بايد تا آخرين لحظه در تهران و آنهم در مرکزيترين
پايگاههای مجاهدين باقي بماند و بشهادت برسد .حتي اگر الزم باشد همراه با فرزند شير خوارش( .کف زدن شديد حضار همراه
با شعار "خون اشرف ميجوشد  ،رجوی ميخروشد ... ) ".طي کردن راه سختي را که مجاهدين در پيش داشتند و هم اکنون نيز
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در پيش دارند بدون راهبر  ،راهنما و "سر" ی چون مسعود  ،اساسا" امکانپذير نبود (کف زدن شديد حضار و تکرار شعار "خلق
جهان بداند ،رجوی رهبر ماست ".وی ادامه ميدهد " :اشرف جان خود را فديه ی خاص راهبر و همسرش مسعود کرد .او فديه
ی خاص ،برای حفاظت سياسي و اجتماعي از حيات مسعود و بويژه حفظ ارزشها و چهره ی مسعود در داخل کشور بود( .کف
زدن شديد حضار همراه با شعار خون اشرف ميجوشد .رجوی ميخروشد ) .به اين ترتيب با يک محاسبه ی خيلي روشن ميتوان
فهميد که خون اشرف و موسي و بويژه خون اشرف بدون هيچ مبالغه ای برای مجاهدين ارزشي معادل خون هزاران شهيد به
ارمغان آورده است " ... " .اما در کنار همه ی اينها باز مجبورم تاکيد کنم که عليرغم ارزش بنياديني که تک تک شهدای ما و
بويژه خود اشرف و موسي دارند و عليرغم ارزشي بنيادی و ايدئولوژيک خود آنها که باعث شد خونشان اينهمه دستآورد برای
سازمان ما به ارمغان بياورد ،بايد تاکيد کرد که از سوی ديگر تنها و تنها تحت چتر رهبری مسعود امکانپذير بود که اين خونها
xxxi
اين ارمغان را برای مجاهدين ببار آورند( .شعار حضار« :رهبر نسل فدا ،رجوی قهرمان  -ايران  -رجوی ") »....
وقتي مريم بعنوان "رئيس جمهور ايران" از جانب مجاهدين و باصطالح مجلسشان انتخاب شد؛ در صحبتي که جهت رد و سپس
قبول اين مسئوليت کرد ،خود و مسئوليت خويش را چنين توصيف نمود " :من از آن وقتي که در متن مبارزه  ،با مجاهدين و
مشخصا" خود مسعود آشنا شدم ،نهايت آرزويم اين بود که به عنوان يک سرباز ،سرباز پاکباز و از خود گذشته  ،برای آرمان و
در راهي که او باز کرده بود جان بدهم ....از وقتي هم که در پرتو راهگشاييهای خودش برای کل مجاهدين  ،من در موضع
مسئولتری قرار گرفتم  ،باز نهايت آرزويم اين بود که بتوانم همواره کمک کار او باشم برای پيشبرد هر کاری که تشخيص بدهد
 ...من فقط فکر ميکنم يک گوشه يا يک قسمت بسيار کوچکي از محصوالت و ثمرات کار خودش ميباشم"  .در همين مراسم؛
وقتي وی قسم خود را برای پذيرش اين مسئوليت ميخورد ،چنين گفت " :اجازه بدهيد  ،در يک جمله احساسم را بگويم  :فکر کنم
که آنچه را که مسعود برای مجاهدين  ،و برای شورای ملي مقاومت تا به االن کرده  ،کمتر کسي متوجه است ،حتي خودم .در
صحبتهای قبليم گفتم که نميدانم آيا يک روز مردم ايران  ،يعني خلق قهرمانمان  ،به آن اشراف و آگاهي پيدا خواهند کرد يا نه؟
ولي اميدوارم که حتما" چنين روزی برسد  … .اين آن چيزی است که وظيفه ماست  ،تا آنرا برای مردم به ارمغان ببريم .فکر
ميکنم ،بيش از اين نه آنها را شاد ميکند ،نه به غمهايشان پايان ميدهد و نه دردهايشان را درمان مي بخشد .من هم اگر ذره يي
xxxii
توان  ،جسارت و جرات در آن چه که شما به عهده ام گذاشته ايد داشته باشم اين است که همين را ببرم برای مردممان"
بنابراين همانگونه که از سخنان خود مريم متوجه ميشويم ،وی تنها مسئوليت خود و يا حداقل اصلي ترين و يا مهمترين وظيفه
خويش را در اين ميبيند که به ديگران بفهماند که مسعود رجوی چقدر بزرگ است و چه فداکاريهائي برای مردم کرده  ،و فکر
ميکند که اين بزرگترين هديه ما برای مردممان است و چيزی بيشتر از اين نه "آنها را شاد ميکند ،نه به غمهايشان پايان ميدهد و
نه دردهايشان را درمان ميبخشد . ".البته همزمان ما هم به عنوان اعضأ و هواداران ميبايست ميفهميديم که بخودی خود از درک
بزرگي و عظمت مسعود عاجزيم و محتاج مريم هستيم که آنرا بما نشان دهد.
بعدها ،ما متوجه شديم که حتي برای فهم عظمت مريم و کاری که کرده بود ،ما نياز به فرد ديگری داريم ،چرا که بخودی خود
عاجز از فهم وی هستيم .در اينجا بود که فهيمه ارواني بعنوان معاون و بعدها جانشين مريم رجوی وارد صحنه شد که بما کمک
کند تا مريم و فداکاريهايش را فهم کنيم .وی در يکي از اولين مصاحبه هايش با راديو مجاهد پس از انتساب به اين مقام چنين
ميگويد:
"من هم مثل همه مجاهدين  ،وقتي مريم را باالی سرم دارم همه چيز را دارم{.خبرنگار از او سئوال ميکند :ميخواستيم
در آغاز اين گفتگو ،برايمان توضيح دهيد که منظورتان از اين نقش خواهر مريم و اينکه برای مجاهدين همه چيز هستند ،چيست؟
وی جواب ميدهد :سئوالي که مطرح ميکنيد ،از يکطرف به خاطر درخششش خود خواهر مريم ،آنقدر قابل تشريح و توضيح
است که دلم ميخواهد ساعتها درباره اش صحبت کنم .اما از طرف ديگر باز به خاطر عظممت و شان خواهر مريم ،زبان از بيان
آن قاصر است .معني "همه چيز" يعني دار و ندار هر مجاهد خلق ،يعني باالترين دارائي و الگو  ،يعني موتور محرک و "قلب
تپنده " انقالبي و مبارزاتي و ايدئولوژيکي هر مجاهد خلق در برابر رژيم پليد خميني  .خواهر مريم برای مجاهدين مظهر و
آموزگار و پيشتاز و راهگشای صدق و فدای تمام عيار در راه آرمان و در برابر رهبری عقيدتي {مسعود رجوی} در مبارزه
ضد خميني است ... .همچنانکه برادر مجاهد مسعود رجوی سه سال پيش در معرفي نامه خواهر مريم رجوی تصريح کرده بود:
"اين است عاليترين ثمره عقيدتي و تشکيالتي مجاهدت نسلي که تا فراسوی طاقت و توان انساني به مصاف دجال ضد بشر و
رژيم پليد او شتافت و رايت شرف خلق ما را در سياهترين ادوار تاريخش در اهتزاز نگهداشت ".بله  ،اينطور بود که مريم
"فراتر از همه آزمايشات خطيرش به حق بر تارگ نسل به خون شسته رهائي نشست ".و " از صالحيتي بي همتا" در راس
مجاهدين بر خوردار شد و به راستي نقش موتور محرک عقيدتي و حلقه وصل همه مجاهدين با راهبر عقيدتيشان را پيدا کرد.
{به اين معني که هر کس که بخواهد به مسعود رجوی وصل شود و يا او را فهم کند بايد اول مريم را فهم کند و به او وصل
شود}" وی در پايان مصاحبه اش چنين ميگويد" :جامعه و تاريخ معاصر ما به خاطر ذخيره و امانت بزرگي هم چون خواهر
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مريم واقعا" قرين افتخار و خوشبختي است که تبريک آنرا هم قبل از همه بايد به رهبر اين مقاومت يعني برادر مجاهد مسعود
رجوی گفت که يک چنين هديه ای را برای همه مجاهدين و برای انقالب و برای جامعه ما به ارمغان آورده که نسلهای آينده و
مخصوصا" زنان رها شده ايراني قدرش را بهتر در خواهند يافت .حتما" در آينده ،وجوه مختلف اين موضوع برای تک تکمان
xxxiii
بيشتر بارز خواهد شد".
بمرور از طريق گوش فرادادن به آموزشهای فهيمه ،ما متوجه شديم که چگونه بايد درباره مريم فکر کرده ور فتار کنيم ،و از
طريق مريم فهميديم که چگونه ما بايد ستايش گر خود مسعود رجوی گرديم .در يک جمله وظيفه نفر دوم و يا اولين ستايش
کننده رهبری فرقه ،معرفي وی به بقيه و فهماندن اهميت و جايگاه رهبری به ديگران است .در واقع نفر دوم آنقدر اهميت دارد
که بدون وی ،شايد هيچ رهبر فرقه ای نتواند در جايگاه خود بنشيند و شايد «فرديت ،خود و اگوی رهبر» مجبور شود برای
هميشه در ذهن و تخيالت خود رهبر باقي مانده و تظاهر بيروني پيدا نکند .بدون مريم  ،مسعود هيچگاه مسعود رجوی ای که
االن ما ميشناسيم نميشد ،وبي دليل نيست که در مجاهدين ،اعضأ ،شايد همانقدر مريم را ستايش ميکنند که ستايشگر مسعود هستند.
اين نگرش نسبت به رهبران خاص مجاهدين نيست ،بطور شگفت آوری بايد گفت که اين نوع از نگرش ،کمابيش برای تمام فرقه
ها از يک فرقه کوچک مثل ( ) WDUتا کيش شخصيت مائو يکسان است .کارل گيامبالوو يک عضو سابق  WDUيک فرقه
کوچک مارکسيست لنينيستي درباره دورين باکستر رهبر گروه مينويسد:
" باکستر جوری صحبت ميکرد که گوئي وی بزرگترين قهرمان زن طبقه کارگر است .وی آنچنان مورد پرستش قرار
ميگرفت که گوئي او از همه بيشتر درباره سياست دنيا ،مارکسيسم ،انقالب ،و زندگي ميداند .و ستايش ميشد بخاطر نبوغش و
رهبريت انقالبيش به راه و روش لنين و مائو .او هم بعنوان تئوريسين و هم بعنوان رهبر تشکيالتي گروه شناخته ميشد .به اعضأ
آموزش داده ميشد که آنها بدون باکسترهيچ چيز نيستند ،بدون وی حزبي وجود نخواهد داشت{ .البته فکر کنم در اينمورد حق با او
و رجوی است چرا که بدون رهبر فرقه ای براستي نميتوان فرقه داشت }.افراد ميبايست از اوبه هر قيمتي دفاع کنند .به اعضأ
گفته ميشد که وی بيش از اندازه کار ميکند و بيش از اندازه تمام بار مسئوليت را تحمل ميکند .به دنبال اين اعضأ ميبايست
ميفهميدند که علت فشار فوق العاده روی باکستر بدليل بي کفايتي آنهاست{ .بخاظر بايد داشت که در فرقه ها تمام صحبت ،بحث
ا ز فداکاری رهبر است ،هر چه باشد اين اوست که صاحب همه چيز است و دائم در حال پرداخت و فدا است ،بقيه از خود چيزی
ندارند که بخاطر پرداختش بتوانند طلبکار بوده و ادعای فداکاری داشته باشند! بنابراين در فرقه ها طبق اين منطق تا ابد الدهر
رهبر فرقه يکتا طلبکار و بقيه همه بدهکار وی هستند }.به همين دليل از اعضأ خواسته ميشد که هر کاری را ،هر فداکاری ای
را انجام دهند که شايد قدری زندگي او بهتر شود ،شايد راحتتر بتواند زندگي کرده و بتواند کاری را انجام دهد که يک رهبر
xxxiv
انقالبي بايد انجام دهد".

اعتماد بنفس و قدرت بيان:
کدام اول ميآيد؛ اعتماد بنفس فوق العاده و يا داشتن هزاران و بلکه ميليونها پيرو که پرستنده رهبر باشند؟ پاسخ من اينستکه
هيچکدام ! اول از همه و مهمتر از همه اعتقاديستکه رهبر فرقه ای نسبت به خود دارد .و بعد پيدا کردن اولين کسي است که او
را آنچنان که وی خويش را ميبيند ،ديده و بپذيرد .بقيه ،بسته به توانمندی رهبر فرقه پشت سر هم خواهند آمد و يکي ديگری را
تشديد خواهد نمود .اعتماد بنفس پيرو ميآورد و پيرو بيشتر اعتماد بنفس افزون تر ميآورد .و هر دو دست در دست يکديگر
جذابيت و قدرت سخنراني و قانع سازی رهبر را تقويت خواهند کرد.
بعدها در مقاالت مربوط به کنترل ذهن خواهيم ديد که بهای اين اعتماد بنفس فوق العاده رهبر را بقيه پيروان با از دست دادن
اعتماد بنفس خود بايد بپردازند .و اگر رهبر فرقه بطور اتفاقي و يا بدليل قدرت رهبريش به رهبری کشوری چون آلمان و يا چين
برسد اين تمام ملت است که بايد قدرت تفکر ،قضاوت ... ،خود را داده و تنها به اعتماد بنفس رهبر تکيه نموده و تفديری را
پذيرا شود که رهبر برای آنها رقم زده است ،حتي اگر آن عاقبت به معني مرگ ميليونها نفر و ويران شدن کل کشور باشد.
آنتوني استور هم معتقد است که منبع اصلي اين اعتماد بنفس فوق العاده در اعتماديست که گرو نسبت به خود و پيام خويش دارد؛
وی ميگويد " :گرو ها ميتوانند ديگران را قانع کنند،چرا که آنها بسيار مطمئن بنظر ميرسند که پيام و يا حرفشان درست است.
xxxv
آنها بايد به الهامي که به آنها شده است معتقد باشند ،وگرنه تمام دنيايشان فرو خواهد ريخت".
اعتماد بنفس با خود معجزه به بار ميآورد ،بخصوص اگر کار کسي کنترل فکر ديگران باشد؛ دکتر النگ در کتاب دانش سياه
مينويسد:
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"دکتر رابرت هير ميگويد« :يک جاني رواني ميتواند يک کنسرت را برای گوشهای ديگران {عمدتا" پيروان} اجرا
کند{ .هر مزخرفي را که بنوازد ،ديگران بصورت يک قطعه موسيقي بزرگ و هنرمندانه خواهند شنيد »}.طبق تعريف تمام
قاتالن ذهن و فکر ،افرادی با اعتماد بنفس فوق العاده هستند – .اعتماد به قدرت خود در تحميل انديشه خويش به ما ،اعتماد به
اينکه همه انسانها ضعفهائي دارند که ميشود از آنها به نفع خود استفاده نمود؛ آنها با اعتماد کامل و هنر مخدوش سازی ذهن
ميتوانند اعتماد به نفس ما را از بين ببرند ... .مردان با اعتماد بنفس ،بيان شيوا ،چهره نيکو ،حرکات موذون دست و صورت ،و
نحوه برخورد پر جاذبه را ،هنرمندانه با يکديگر ترکيب نموده و به ما آينده و راه و روشي را نشان ميدهند که آنقدر خوب است
که بعيد مينمايد که واقعي باشد .به اين معجون ،آنها قدری کريسمای ذاتي و يا اکتسابي ،ادويه خوش عطر صحبت از آزادی جهت
پوشاندن اهرمهای فشاری که بکار ميبرند ،اضافه کرده و به اين ترتيب آش و يا معجون مسحور کننده ای ميسازند که در دهان
شيرين و در معده سمي است .قاتالن ذهن با بيان منطقي وارد ميشوند و با بحثهای بي وقفه خود ،نکته پراني های خويش ،و وقتي
xxxvi
که الزم باشد حتي با تهديد ،هر کاری را ميکنند که به نتيجه دلخواه خود برسند".
وی همچنين تشريح ميکند که چگونه افراد با اعتماد بنفس ميتوانند بر ديگران غالب گردند:
"اعتماد بنفس فرد را حاکم بر ديگران ميسازد .درست بهمين دليل است که دنجنيز اعتماد بنفس را « مادر تمام
برگشتها ،ووارونه سازيها و تغييرات» ميداند .اعتماد بنفسي که ما از خود نشان ميدهيم به ديگران انگيزه ميدهد ،يا به اين دليل
که آنها به ما اعتماد و اعتقاد دارند و يا به اين دليل که آنها را قانع ميسازيم که ايشان هم ميتوانند {مثل ما} موفق شوند .پرويزو ،
دنجنيز در يوريتومو ( )1916مينويسد«:اگر بخواهيد چيزی را در قلب ديگران بکاريد ،در درجه اول بايد خود آنرا داشته باشيد،
اين اعتماد بنفس با شکوه را که در عمل معجزه ميکند xxxvii».ما اعتماد بنفس خود را بطور ساده از طريق بکار بردن آن تشديد
ميکنيم ،که درضمن بايد توجه نمود که افزايش اعتماد بنفس ،لزوما" محتاج موفقيت نيست .کسب شجاعت برای آغاز يک حرکت
xxxviii
ناشناخته کوشش بيشتری الزم دارد تا ادامه آن بعد از شکست".
همانطور که گفته شد ،موفقيت و اثبات صحت افکار و پيش بيني ها ،باعث تشديد اعتماد بنفس ميشود .اما معکوس اين گفته
صحت ندارد به اين معني که شکست پيش بيني ها لزوما" باعث از بين رفتن و يک کم شدن اعتماد بنفس رهبر فرقه ای نميشود.
چرا که منبع اصلي اين اعتماد بنفس در درون آنها و منبعث شده از «خود» يا «اگوی» غول پيکر درونيشان است .اين در نقطه
مقابل رهبران معمولي است که اعتماد بنفس و مشروعيت خود را از طريق موفقيت در ارائه راه حلها ،و رهبری خويش کسب
مينمايند و شکست در آنها هم باعث تضعيف اعتماد بنفسشان ميشود .بهمين دليل رهبران فرقه ای درصورت شکست همواره
صدها بهانه در آستين خود دارند که چرا پيش بيني آنها درست از آب در نيآمد .و بطرز شگفت آوری هم هر بار پيروان اين
بهانه ها را پذيرفته و ديگران را بخاطر شکست رهبری سرزنش ميکنند.
البته وقتي شما اعتماد بنفس کافي داشته و مخاطبان معتقد بخودی داشته باشيد که هر چه بگوئيد برايتان با تمام وجود هورا بکشند؛
حتي اگر شما سخنران ماهری هم نباشيد ،سرانجام از طريق تمرين روی مخاطبان خود ،اين حرفه را فرا خواهيد گرفت و تبديل
به يک سخنران ماهر خواهيد شد .به اين ترتيب رهبران فرقه ای يا سخنرانان ماهری هستند و يا باالخره خواهند شد بطوريکه
فرا ميگيرند که با کلمات بزرگ خود و شوکهائي که به مخاطبان خود وارد ميکنند هر گروه از مخاطبان را به شور و وجد
xxxix
درآورند.
حرفهای رهبر فرقه الزم نيست که معقول بنظر بيآيد و يا برای مخاطبين قابل فهم باشد ،برخي اوقات اينکه آنها حرف رهبر را
نفهمند از قضا خوب هم هست چرا که بهتر متوجه فاصله عميق خود با رهبر ميشوند .معاونين به پيروان خواهند گفت که اين
قرنها برای ما طول خواهد کشيد که بفهميم رهبر چه گفته است و چه کرده است .اين بخشي از سخنراني رجوی در مراسم
ازدواجش با همسر سومش مريم رجوی است" :بسوزيد ،بسوزيد ،بميريد ،بميريد ،در اين عشق بميريد ،وزين مرگ نترسيد" وی
سپس اينچنين ادامه ميدهد" :اگر کسي هنوز {از مريم} متولد نشده مجاهد نيست .خودسوزی و عمل انتحاری نسبت به کاری که
مهدی {ابريشم چي} و مريم {عضدانلو} کردند {طالق از يکديگر و ازدواج مريم با مسعود رجوی} چيزی نيست .بميريد ،بميريد،
وزين ابر درآئيد ،چو زين ابر در آئيد همه بدر منيريد ".سپس وی در اوج صحبتهايش در حاليکه از جای برخواسته ،بفرياد
ميگويد" :پيام چيست؟ بله من آمده ام تا خودم را و نسلم را و سازمانم را فدا کنم ،برای رهائي مردم ايران .هزارها بار قلبم را
سوراخ کردند ،هزارها بار طناب به گردنم انداختند ،هزار ها بار بر بدنم شالق زدند ،من مجاهد خلقم ،صدها هزارانم ،نماينده
نسل بيشمارانم ،آمده ام خودم را فديه رهائي خلق در زنجيرم بکنم .آي مردم ايران؛ هل من ناصر ينصرني"{ xlتکرار جمله
مشهور امام حسين " :آيا کمک کننده ای برای من هست؟"}.
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بعد از اين صحبتها در ميان ما هواداران بعد از ماهها شستشوی مغزی تحت عنوان انقالب ايدئولوژيک ،چه کسي ميتوانست به
گريه و زاری نيفتاده و فرياد نزند" :با مسعود ،با مريم  ،ميجنگيم تا آخر ".حتي بعد از انقالب ايدئولوژيک که همه ما ميبايست
از آن عبور نمائيم ،هنوز ما نميتوانستيم بفهميم که منظور مسعود رجوی از اين سخنراني خيلي مهيجش چه بوده و خالصه چه
آشي با چند من روغن داغ رويش برای ما پخته است.
و اين بخشي از سخنان ديويد کروروش است که آن را با هم ميخوانيم" :من هفت چشم و هفت شاخ دارم .نام من کالم خداست و
من سواره بر اسبي سفيد هستم .من به زمين نازل شده ام که پيام فرشته هفتم را به شما برسانم .من از شرق با نشانه خدای زنده
نازل شده ام .نام من کوروش است ،و من آمده ام که بابلي xliها را نابود کنم .من به گونه ای آمده ام که برخالف ايده های تلقين
شده به شماست .من به شما عشق شما به دنيا را دوباره اثبات خواهم کرد .من دختران شما را خواهم فروخت بخاطر گردنبندهای
ايشان و افتخار آنها که در خانه پدر من {منظور خداست} باال و پائين ميروند ،و به کمک فرشتگانم من آنها را بخاطر غرور
احمقانه شان ،در مقابل چشمان همگان عريان خواهم کرد .مردان جوان از مهرباني من سوء استفاده خواهند کرد .آنها مرا
خواهند کشت ،اما من دوباره ظهور خواهم کرد و جان آنها را برای هميشه خواهم گرفت .علمای روحاني شما از حماقت شما
xlii
استفاده خواهند کرد .گم شدگي شما ،شما را از هم خواهد دريد .خود را برای مالقات خداوند آماده سازيد".
رهبران فرقه ها نه تنها متخصص استفاده از لغات هستند ،بلکه بعضي معتقدند که صدای آنها بمرور تغيير ميکند که بتواند
حداکثر تاثير را روی مخاطبين بگذارد .دکتر النگ توضيح ميدهد که:
"ما هم اکنون ميدانيم که صدا به خودی خود قدرت آرامش بخش ،آزار دهندگي و تخدير و يا هيپنوتيزم را دارد .برای
مثال حساب شده است که فرکانس صدای هيتلر در يک جمله معمولي وی در سخنرانيهايش  228لرزش در ثانيه دارد ،اين در
حاليستکه فرکانس صدای بلند عصباني معمولي  211لرزش در ثانيه دارد xliii".وی توضيح ميدهد که چگونه نازيها از قدرت
بيان و صدای هيتلر در مخدوش سازی ذهن مردم استفاده ميکردند :وی ميگويد" :جهت استفاده حداکثر از اين توانمندی هيتلر،
نازيها به توليد کنندگان راديو دستور داده بودند که تمام خانه های آلماني ها را دارنده حداقل يک راديو بکنند .به اين ترتيب تا
سال  1318( 1939ه – ش) هفتاد درصد خانه های آلمانيها مجهز به راديو بود ،که در آنزمان باالترين در دنيا ،منجمله بيشتر از
آمريکا بود .گوش فرا دادن به تبليغات نازيها تقريبا" اجباری بود .عالوه بر راديوکه در خانه ها بود ،بلندگوهای بزرگ در
کارخانه ها ،کارگران را وادار ميکرد که کار را کنار گذاشته و به سخنان هيتلر گوش فرا دهند .نازيها نقشه داشتند که شش هزار
xliv
بلندگوی بزرگ در خيابانهای آلمان بگذارند".

i

نرسيسم يا نرکسيسم ( ،) Narcissismنوعي بيماری رواني است که از اسم يک شخصيت افسانه ای يوناني بنام نرسيوس و يا نرکيسوس
( )Narcissusگرفته شده است .گفته ميشود که وی شديدا" شيفته و عاشق خود و چهره زيبای خود بود ،بطوريکه ساعتها در کنار درياچه خيره
به انعکاس رخسار خود در آب نگاه ميکرد .اين بيماری رواني بهيچ عنوان يک بيماری جديد نيست .البته بنظر ميرسد که اينروزها شيوع
بيشتری پيدا کرده است .اما شايد اين به دليل فلسفه ای باشد که اينروزها دامنگير همگان شده؛ فلسفه ای که در آن «من قبل از هر کس ديگر»
اصل است .نرکيسيستها ها اغلب از نيازها و خواستهای افراد ديگر غافل هستند .آنها در بيان اهميت و نبوغ خود اغراق ميکنند .و اگر نتوانند
توجه و حتي ستايش ديگران را که فکر ميکنند حق آنانست ،نسبت به خود جلب نمايند ،آنها فکر ميکنند که قرباني دشمني شخصي ديگران
شده اند .درست مانند هنرپيشه ناشي ای که منتقدين را بخاطر ضعف هنری خود سرزنش ميکند .علت وجودی چنين بيماری ای مشخص
نيست .اما روانشناسان معتقداند که يک فرد نرکسيست شايد در کودکي محبت و توجه خيلي زيادی دريافت کرده و يا حتي کامال" بعکس از
دريافت محبت و توجه کامال" بي بهره بوده است .بر گرفته از کتاب:
Marvels and Mysteries of the Human Mind; Edited by Alma E. Guinness; 1992; P: 160
Cited from Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford university press; 2004; P: 89
Peter A. Olsson; ‘Malignant Pied Pipers or our time’ published by ‘Publish America Baltimore’; 2005; PP: 12, 13

ii

iii

iv

در مجاهدين اعتقاد عمومي القأ شده از باال اينستکه تنها مريم قادر است مسعود را فهم کند و تنها راهي که بقيه برای فهم مسعود رجوی
دارند گرفتن کمک از مريم رجوی با تسليم خود به اوست ،تنها به اين ترتيب شايد امکان فهم مسعود و وصل به او برای بقيه وجود داشته
باشد.
Peter A. Olsson; ‘Malignant Pied Pipers or our time’ published by ‘Publish America Baltimore’; 2005; P: 33
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v

vi

در مجاهدين ،در يک م رحله از انقالب ايدئولوژيک ،آنها اعضأ زن را بعنوان مافوق اعضأ مرد بدليل نداشتن خود خواهي منسوب کردند.
آنها ميگفتند که اگو و يا خود زنان کوچک تر از «خود» مردان است ،بنابراين آنها در حل خود در رهبری از مردان توانمند تر هستند؛ در
نتيجه براحتي ميتوانند با رهبری به وحدت برسند .و يا آنگونه که توسط مريم رجوی بيان ميشد :آنها برای داشتن رابطه ای که کما بيش
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