سازماندهي :بخش دوم
ويژگيهای ساختاری يک فرقه
" حتي از يک عضو ساده در يک حيطه خيلي محدود {که برای وی از طرف رهبری تعيين شده است} ،انتظار ميرود که قابل
تکيه ،ماهر و سخت کوش و باهوش باشد ،اما در عين حال ضروری است که وی يک متعصب ابله و زود باور بوده و
احساسات و رفتار غالبش ،ترس ،نفرت ،چابلوسي و احساس پيروزی {حتي مجازی} شورمندانه باشند .به عبارت ديگر،
ضروريستکه وی بلحاظ فکری و احساسي همواره در شرايط جنگي باشد .اصال" اين مهم نيستکه جنگ واقعي است و يا نه،
بهرصورت از آنجا که پيروزی نهائي و کامل هيچگاه ممکن نيست {جنگ ميتواند تا ابد ادامه يابد} ،اين هم مهم نيستکه جنگ
به خوبي پيش ميرود و يا با شکست همراه است .تنها چيزی که مهم و ضروريست ،اينستکه حالت جنگي وجود داشته باشد.
در حزب {به بهانه جنگ و حالت جنگي و وجود دشمن واقعي و يا فرضي} از اعضأ انتظار ميرود که اسرار و اطالعات را
قطعه قطعه کنند {که هيچکس نتواند تمامي واقعيت را دريابد}  .ميتوان گفت که امروزه در تمامي نقاط جهان و تمامي عرصه
های زندگي ،حصول اين ويژگيها در اعضأ ،تنها در يک حالت جنگي ميسر است و هر چقدر رده يک فرد باالتر رفته و وی از
بقيه مميز تر شود بايد اين ويژگيها افزون گرديده و سرانجام در هسته مرکزی حزب در اوج خود تبديل به يک نفرت جنون
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معني جمالت فوق و معيارهای ذکر شده توسط جورج اورول برای تعيين رده يک نفر در يک فرقه مخرب را کسي به معني
واقعي ميتواند درک نمايد که يا در فرقه مخربي بوده و يا از نزديک آنها را مشاهده کرده و روابط دروني آنها را فهم کرده باشد.
بطور مثال مجاهدين از آغاز بنيان گذاری آن در سال  4411تا کنون و مطمئن باشيد تا زماني که وجود دارند در حالت جنگ
بوده و خواهند بود .اسم دشمن دائما" عوض شده از «رژيم شاه» به «امپرياليسم آمريکا» به «رژيم خميني» ... ،تبديل شده و
باز هم تغيير خواهد کرد اما آنچه که مهم است «جنگ» و بقول خودشان «مقاومت» و «انقالب» است .اعضأ آن در محدوده ای
که برايشان تعيين شده همچون موريانه ای سخت کوش ،بدون سئوال و شک و ترديدی بدنبال انجام مسئوليت خود بوده و در
انجام آنکار از تحمل هيچگونه سختي و مشگلي گريزان نيستند .تمامي هوش و ذکاوت آنان توسط کنترل فکری و شستشوی
مغزی فرقه بگونه ای سمت و سو پيدا کرده که آنان بتوانند مسئوليت واقعي و يا حتي مجازی و باطل خويش را بنحو احسن انجام
دهند ،حتي اگر آن مسئوليت پر کردن حفره ای باشد که عضوی ديگر با تمامي اين ويژگيها لحظاتي قبل حفر کرده باشد .در عين
حال ميتوان رده آنانرا با ميزان نفرتي که ايشان نسبت به «دشمن» از خود نشان ميدهند و تعصب واقعي که روی رهبری و
گروه دارند (و نه آنچه که در ظاهر و بعنوان بخشي از ويژگي چابلوسي و خود نمائي از خود نشان ميدهند) تشخيص داد .آنها
همواره خود را پيروزمند دانسته و ابلهانه هر قول و قرار رهبری خود را با تمام جان پذيرفته و هر شکستي را پيروزی رهبری
خود در عرصه ای ديگر ديده و روزی نيستکه جشني بخاطر اين «پيروزيهای» پي در پي بي پايان (چرا که جنگشان هم بي
پايان است) نداشته باشند .برای مثال آنان به عراق رفتند که از آنجا با ايران جنگيده و رهبری ايران را هديه رهبر خويش کنند.
اما بعد از تحويل سالحهايشان به آمريکائيان و اعطای اقامت در عراق بعنوان پناهنده از جانب آمريکائيان به آنها ،ايشان آنچنان
جشن و پايکوبي براه انداختند که گوئي از آغاز هدفشان و مبارزاتشان به خاطر اين بوده که پناهنده عراق شوند .اطالعات حتي
بي اهميتترين آنها ،آنچنان در اين تشکيالت ريز ريز شده و در کليت سازمان پراکنده گرديده که شايد بواقع غير از خود رجوی
هيچکس در هيچ موردی نتواند بطور يقين بگويد که واقعيت آن مورد چيست ،بنابراين يک عضو خوب کسي است که نداند و
نخواهد که بداند و بقول تشکيالت و رهبری از کسب اطالعاتي که به او ربطي ندارد گريزان هم باشد.
ويژگيهای ساختاری فرقه های مخرب و معني اصطالحات تشکيالتي در آنها بقرار زير است:

رده:
رده در فرقه های مخرب دو کارکرد جداگانه دارد ،اوال" وسيله ايست که بوسيله آن رهبر فرقه جايگاه هر کسي در تشکيالت
فرقه ای خود را تعيين کرده و رابطه اعضأ با يکديگر را بدينوسيله تنظيم ميکند .ثانيا" رده نقش حلوائي را دارد که در مقابل
چماق انتقاد و تنبيه که هميشه باالی سر اعضأ است در زماني که رهبر فرقه بخواهد عضوی را مورد عنايت خويش قرار دهد به
وی داده ميشود( .البته رده همانقدر که ميتواند نقش پاداش در مقابل وفاداری و خدمتگذاری به رهبری را داشته باشد ،در موارد
بي مهری رهبری ميتواند ،نقش چماقي بشکل سقوط و نزول رده ای را ايفا نمايد که حتي منجر به خودکشي فرد مربوطه شود،
کما اينکه چندين مورد اينچنيني در مجاهدين وجود داشته است).
اگر چه وجود رده و يا درجه خاص سيستمهای ديکتاتوری و فرقه های مخرب نيست و نظامهای دموکراتيک هم از آن جهت
تعيين مقام و منزلت و جايگاه افراد در نظام خود استفاده ميکنند ،اما آنچه که رده را در دو نظام متفاوت از يکديگر ميکند ،معيار
و ارزش تعيين کننده آنست .اگر چه در هر دو سيستم صالحيت اجرائي و توان مسئله حل کني و مديريت ميتواند در تعيين رده
يک نفر نقش ايفا نمايد ،اما در نظامهای استبدادی منجمله فرقه های مخرب آنچه که تعيين کننده رده يکنفر است ،ميزان وفاداری
و اطاعت وی از رهبری و عشق و فداکاری او برای رهبر است .بعضي اوقات نشان دادن اين عشق و فداکاری نه تنها جنبه
معنوی و اجرائي دارد بلکه حتي ميتواند بشکل تسليم جسم و روح فرد به رهبر هم باشد .البته طبعا" در سيستم رده بندی همواره
بجای اسم رهبر از يکي از اسمهای مستعار وی مانند ،دکترين و ايدئولوژی و يا حتي «خدا» و «خلق» و  ...استفاده ميشود و
گفته ميشود که ميزان ايدئولوژيک بودن يک فرد تعيين کننده جايگاه وی در تشکيالت است.
وفاداری و اطاعت:
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اگر چه در فرقه های مخرب همانند رژيمهای مستبد ،رهبران فرقه ممکن است جهت کسب وفاداری و اطاعت در مقاطعي از
زور و حتي تنبيه فيزيکي و ايجاد ترس همانطور که ماکياولي در کتاب پرنس آنرا به اميران تجويز ميکند ،استفاده نمايند ،اما
عمدتا" آنان در پي اين هستند که وفاداری واطاعت اعضأ خود را بوسيله شيوه های ديگر بدست آورند که در ظاهر اختياری و
بر پايه عشق و احترام باشد .علت اينستکه اکثر فرقه ها نميتوانند به خوش اقبالي مجاهدين و يا القاعده و جيم جونز باشند که
بتوانند در گوشه ای از جهان همچون کوهسارهای افغانستان و پاکستان و يا در عراق و يا شهر جيمز در جنگلهای گويان،
محيطی مستقل از حکومت محلي داشته که در آن بتوانند بنوعي اعضأ را زندانی حداقل رواني کرده و اقتدار خود را بطور کامل
اعمال نموده و نگران اين نباشند که اين وفاداری و اطاعت از چه طريقي کسب شده است .اکثر اعضأ فرقه های مخرب همچون
ساير شهروندان در ميان مردم عادی زيسته و بنابراين کسب وفاداری و اطاعت آنان از طريق اعمال زور کاری ساده و ممکني
نيست ،بنابراين آنان عمدتا" اين وفاداری و اطاعت را در درجه اول از طريق آموزش ،استفاده از عواطف و احساسات افراد،
متد های نفوذ و نهايتا" مخدوش سازی ذهن و شستشوی مغزی بدست ميآورند که در ظاهر هيچ نيست مگر يک اعتماد مطلق و
يک عشق بي حد و مرز و بي چشمداشت نسبت به رهبری.
عضوی که نه شک ميکند و نه سئوال:
سال  4434وقتي که من يک هوادار ساده سازمان مجاهدين بودم بعد از تحمل يکسال بي مهری و طرد از جانب سازمان درسي
را آموختم که تا پايان حضور من در آن فرقه با من بود .و آن اين بود که يک عضو خوب هيچگاه نسبت به هيچ اقدام و يا تصميم
و يا دستور تشکيالتي نه شک ميکند و نه سئوالي مطرح مينمايد .اگر چنين شک و سئوالي در ذهنش باشد ،يا جواب آن بطور
خودبخودی از باال خواهد آمد و اگر نيآمد به اين معني است که يا سئوال بي ربط بوده و يا راز و رمز تشکيالتي بوده است و يا
موضوعي بوده است که وی نميبايست ميدانسته.
در کتاب تشکيالتي فوق الذکر سازمان در مبحثي تحت عنوان "شک علمي و غير علمي" در مورد شکهای تشکيالتي چنين
توضيح داده شده است " :پس از آشنائي با اين مکانيسم ها و اصولي که شرح آن گذشت (اصول مرکزيت دموکراتيک فوق
الذکر) ،ديگر هر شک و ترديدی بي جا و غير علمي است ... .در اين صورت هر گونه ترديد نسبت به سازمان ( ترديدی که بر
i
هيچ دليل و نشانه واقعي و عيني متکي نيست)  .فقط و فقط مبين ضعف ايدئولوژيک فرد و يا افراد شکاک است".
بنابراين تا اينجای مطلب بنظر ميرسد که هر شکي تنها عالمت يک چيز است و آن ضعف ايدئولوژيک فرد است و آنهم در
درون تشکيالتي اينچنيني معلوم است که چه معني ای ميتواند داشته باشد! در دنباله اين بحث کتاب مزبور چهار نوع شک را نام
برده و در باره آنان توضيح ميدهد " :شک بر چهار گونه است -4 :تماری (گفت و شنود و يا انديشه فاقد پايه و دستآويزی محکم،
که بي نتيجه بوده و حاصلي جز دور خود گشتن و دچار بن بست شدن ندارد -2 ).هول ( از ترس انحراف ،از عمل دوری
گزيدن) -4 .تردد (رفت و آمد بي نتيجه و سرگرداني)  -1استسالم ( درماندگي در برخورد با مسائل ،خنثي شدن و تن دادن و
تسليم شدن به وضع موجود)  ...پس مبالغه نخواهد بود  ،اگر تاکيد کنيم که چنين شکهائي ،يعني شکهايي که مانع عزم جزم و
حرکت مصممانه ميگردد .اجابت کردن دعوت شياطين  ،و همان خواسته دشمنان خدا و خلق است ii".حال با دانستن معني شک
در چنين تشکيالتي چه کسي ميتواند به خود جرات شک و ترديد به رهبری سازمان را بدهد؟
کار سخت و طاقت فرسا:
"اينچنين فرض شده است که وقتي او {يک عضو حزب و يا فرقه} کار نميکند و يا در حال خوردن و خوابيدن نيست ،حتما"
بنوعي مشغول کار جمعي است :بي کاری و يا چيزی که نشانه عالقه وی به تنها ماندن باشد ،حتي رفتن برای قدم زدن به
تنهائي ،همواره تا حدی خطرناک {برای حزب و تشکيالت} است .در زبان جديد {فرقه ای} به اين گونه رفتار «خودزندگي»
گفته ميشود و آن به معني «فرديت» داشتن فرد است ".جورج اورول 4891
کار سخت و طاقت فرسا در فرقه های مخرب لزوما" به معني اين نيست که در آنجا کار زيادی وجود دارد و برای انجام آنکارها
نيروی کافي وجود ندارد .بلکه همانطور که در بخشهای آتي خواهيم ديد ،کار سخت يکي از موثر ترين ابزار کنترل فکری است.
زيادی کار به معني اينستکه افراد فرصتي برای تنها ماندن و فکر کردن و به ياد آوردن گذشته ،خانواده و دوستان نخواهند
داشت .آنها وقتي برای مطالعه و کسب اطالعات جديد غير فرقه ای حتي اگر امکان فيزيکي دستيابي به آنها وجود داشته باشد را
نخواهند داشت .کار زياد بهترين بهانه برای فرقه هاست که مانع خروج فرد از حوزه رواني و فيزيکی فرقه شده و نگذارند که
آنها تماسي با دنيای خارج بر قرار نمايند.
از طرف ديگر کار زياد و فداکاری برای فرقه ،افراد را بيش از پيش متعهد و سهيم در افکار و خواستهای فرقه و رهبر آن کرده
و تضميني برای استمرار وفاداری آنان نسبت به فرقه است .در اينجا فورمول اينستکه کار زياد مساويست با وفاداری به رهبر
فرقه و بيکاری يعني وقت برای شک و ترديد و در نتيجه دوری از فرقه و رهبر آن .در اين خصوص بيشتر در بخش "شيوه
های نفوذ" صحبت خواهد شد.
کار زياد حتي اگر حاصل مادی آن بي معني و مضر به حال جامعه باشد ،مثل خرابکاری ای که افراد عضو فرقه های مخرب
در جامعه انجام ميدهند ،در اعضأ يک نوع از رضايت و احساس مفيد و مهم بودن بوجود ميآورد .آنها احساس ميکنند که وجود
ايشان در امر «انقالب»« ،کار برای خلق و يا خدا» ... ،مفيد بوده و آنها حلقه موثری در زنجيره تکاملي بشريت و جامعه
هستند .بعبارت ديگر کار زياد يعني احساس مفيد بودن و ايجاد نوعي از شادابي روحي و رواني و بيکاری يعني احساس بطالت
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و بي فايدگي و شک و ترديد نسبت به حرکت .در ضمن کار زياد احساس کاذب دانستن را هم با خود بهمراه ميآورد و عضو
فرقه بتدريج احساس ميکند که عالم به تمام علومي است که الزم است وی بداند ،در نتيجه هر نوع سئوال و تالش برای کسب علم
واطالعات از جانب ديگران را نوعي «روشنفکری بورژوازی» و يا «تنبلي روشنفکرانه» دانسته و بطور خودبخودی نسبت به
دانستن خارج از «حدود» خويش انزجار پيدا ميکند .چرا که وقت گذاشتن برای کسب هر نوع علم ديگری يعني فراموش کردن
«مسئوليتها و کارهای مهمي» که وی بايد در راه هدف« ،انقالب»« ،خدا»« ،خلق» ... ،انجام دهد و اين بدترين گناه از نظر
وی ميباشد.
افراد فرقه های مخرب بيشتر وقت خود را صرف گدائي در خيابانها تحت عنوان «حرکت آگاهي دهنده به توده ها» و «پرداخت
بهای استقالل و اصالت» ميکنند .و يا با اعمال تخريبي و در بسياری موارد بيفايده در جنگ با دشمن حقيقي و يا فرضي خود
هستند .در بقيه موارد عمدتا" مشغول کارهائي ميشوند که يا خود و يا ديگری لحظاتي بعد بايد معکوس آنرا انجام دهد .کارهائي
که اساسا" وقت پر کن هستند و بعبارت خيلي ساده چاله ای را کندن و دوباره پرکردن است .و اگر وقتي باقي بماند آنهم صرف
نگارش گزارشهائي عريض و طويل ميشود که به احتمالي هيچگاه توسط هيچکس خوانده نخواهد شد .شرکت در نشستهای مطول
مختلف کاری و تشکيالتي وبحثهای مفصل پيرامون موضوعاتي که از قبل توسط رهبر و يا مسئولين مربوطه در باره انجام آنها
تصميم گيريهای الزمه شده است ،مطول کردن بي مورد کارها تحت عنوان «کيفي کاری» ،همه و همه اينها با يک منظور انجام
ميشوند که يک عضو فرقه هيچ وقت آزادی برای با خود تنها ماندن و فکر کردن نداشته باشد.iii
يانگ چنگ در قوهای وحشي هم کارهای وقت پرکن و بي فايده دوران مائو را اينچنين تعريف ميکند " :ما معموال" روزی ده
ساعت در زمينهای کشاورزی کاری را ميکرديم که ميبايست در عرض پنج ساعت انجام شود .اما بهر صورت ما ميبايست برای
مدت ده ساعت آنجا باشيم که کار ما کار روزانه محسوب شود .ما کارها را در حالت آهسته انجام ميداديم و همه به انتظار صوت
پايان کار بوديم iv".وی در جای ديگر کتاب ،کارهای بيفايده و حتي مخرب بسيجهای دوران مائو را چنين تعريف ميکند" :هم
شاگرديهای دانشگاهي من بطور قطع خيلي حريصتر برای انجام کار بودند تا اينکه بدانند چه بايد بکنند ،آنها ديناميتهائي را در
زمين کار ميگذاشتند که هيچگاه منفجر نميشد ،و البته همان بهتر که منفجر نميشد چرا که معلوم نبود اگر ميشدند چه خسارات
مالي و جاني که به بار نميآوردند .ديوار سنگي ای که ما دور محوطه ساختيم بزودی خراب شد ،و بعد از دو هفته کار بسيجي که
ما انجام داديم دامنه کوه تبديل به زميني شد مملو از چاله های بي حاصل حفر شده توسط ما ،سنگهای جمع شده در هر گوشه و
کنار ،سيمانهای سفت شده بيشکل اينور و آنور .تمام بسيج يک نمايش بود و بس .يک تائتر بي فايده ،يک وسيله بي حاصل برای
v
يک هدف بي فايده".
مجاهدين از ابتدای پيدايش خود« ،کار سخت» را بعنوان يکي از شرايط و يا ويژگيهای عضويت خود قرار داده بودند .در چند
سال اول حيات سازمان آنان دو بحث را مطرح کردند که بزودی جزو اصول تشکيالتي آنان شد .بحث اول ،موضوع «انقالبيون
حرفه ای» و موضوع دوم بحث «خانه های جمعي» بود .اين دو بحث تشکيالتي به معني آن بودند که اعضأ نميتوانند کار و
درآمد مستقلي از کار برای مجاهدين داشته باشند و بايد از خانه و خانواده خود جدا شده و در خانه های تيمي زندگي کنند .اين دو
اصل بروی هم بمعني حاضر به خدمت بودن بيست و چهار ساعته اعضأ برای انجام هر کاری بود که تشکيالت برای آنان تعيين
ميکرد و يا بعبارت ديگر" ،نداشتن زندگي خصوصي" و نداشتن "وقت آزاد" و "ايزوله شدن تدريجي از جامعه و مأل خانوادگي".
در دوراني که اصطالحا" سازمان آنرا "فازسياسي" ناميده ،يعني بين سالهای  4431تا سال  ،4434اعضأ رده پائين و هواداران
ميبايست عمدتا" از صبح زود تا آخر شب در گوشه و کنار خيابانها ايستاده ،با مردم «کارتوضيحي» کرده و نشريات سازمان را
بفروش برسانند .عالوه بر اين ميبايست در نشستهای آموزشي شرکت کرده که بتوانند جوابگوی سئواالت مردم و آماده برای
بحث با گروه های ديگر باشند .کارهای ديگر آنان عالوه بر کارهای تشکيالتي عبارت بودند از کارهای فيزيکي مربوط به حمل
و نقل نشريات و يا احتماال" انجام کارهای فيزيکي در پايگاهها و چاپخانه ها .بعد از  4431و مخفي شدن سازمان ،در داخل
ايران ،کار بيست و چهارساعته اعضأ و هوادارن «مبارزه مسلحانه» و يا بعبارت ديگر تروريسم و تخريب شد .شرکت در
تظاهرات مسلحانه ،حفظ خود و محافظت از پايگاههای مخفي سازمان و مسئولين عالي رتبه ای که هنوز کشور را ترک نکرده
بودند ،ادامه بقا با حداقل امکانات و مواد غذائي از ديگر ويژگيهای زندگي اعضأ و هواداران داخل کشور در اين دوران بود .و
در خارج از کشور ،هواداران و اعضأ ميبايست روزانه  43 ،43ساعت کار کرده و با حداقل خواب و مواد غذائي در خانه های
جمعي که اصطالحا" "پايگاه" ناميده ميشد زندگي کنند .کار روزانه آنها عمدتا" غير از کارهای تشکيالتي و آماده سازی مطالب
چاپي و کار در چاپخانه ها و شرکت در جلسات عمومي سازمان ،جذب نيرو و حمايت شخصيتهای خارجي ،ترجمه نشريات
جهت تهيه بولتن خبری روزانه برای رهبری ،عبارت بود از شرکت در تظاهرات ايستاده فردی و يا جمعي و تبليغ بر عليه
حکومت ايران ،فروش نشريات سازمان و درخواست کمک مالي از عابرين پياده.vi
رجوی در جمع «نمايندگان اتحاديه انجمنهای دانشجويان مسلمان ايران» در توضيح اين کار سخت هواداران و اعضأ چنين
ميگويد " :فداکاری و صداقت انقالبي ،روزی  24ساعت کار در تاکسي يا  11ساعت پشت سر هم کار برای در آوردن نشريه بر
طبق تمام معيار ها شما عضو حزب يا سازمان محسوب ميشويد اما ما بخاطر معيارهای عميق و پيچيده تری که خاص مجاهدين
به عنوان يک سازمان انقالبي يکتاپرست ميباشد و در هيچ حزب يا سازمان انقالبي ديگری نظير ندارد سطح معيارهای عضويت
vii
را باال و باالتر برده ايم".
در توضيح اهميت کار سخت در مجاهدين مسعود رجوی ميگويد ":خود سازی انقالبي يعني مقابله با انواع تن پروری ها  ،راحت
طلبي ها و سازشکاری های انسان با خودش .وقتي صحبت از خودسازی انقالبي ميکنيم ،نه يک چيز ذهني در خانه ای در بسته
 ،بلکه دقيقا" در مسير يک حرکت انقالبي است که ميسر است .يعني به جای گرم و نرمي  ،قدری هم بايستي سرما و گرسنگي
را چشيد  ،خشونت را لمس کرد ،بايد لختي از تنبلي و بيکاری خارج شد .بايد از رنجها و مرارتها استفبال کرد ،و نه اينکه از
سختي گريزان باشيم .برای اينکه نقش درگيری های سازنده  ،نقش روزهای بحران  ،در پيشرفتهای تکاملي بسيار قابل توجه
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است .افرادی که يک مرحله از تضادها را پشت سر گذارده و به هر حال سختي هايي را تحمل کرده اند ،طبعا" قابل اتکأ تر و
viii
قابل اعتماد تر هستند نسبت به کساني که فقط ادعا کرند".
در عراق در دوران حکومت صدام حسين و جنگ بين ايران و عراق ،اعضأ مجاهدين از صبح تا شب يا مشغول آماده سازی
خود برای «عمليات» بوده و يا عمال" در حال جنگ ،که يا بشکل شرکت موازی و يا همراه نيروهای عراقي در جنگ با ايران
بود ،مشغول بوده و يا جهت «ماموريت» و يا بعبارت ديگر عمليات تروريستي عازم ايران شده بودند .حتي بعد از آتش بس ميان
عراق و ايران ،هنوز مجاهدين با آرزوی روزی که بتوانند دوباره مرز بين ايران و عراق را قطع کرده و با نيروهای ايراني
روبرو شوند ،از صبح تا شب يا مشغول مانورهای بي حاصل در بيابانهای عراق بودند و يا مشغول برق انداختن سالحهايشان
برای نمايشهای تلويزيوني و تبليغاتي و نشان دادن آنها به خبرنگاران و مهمانان خارجي سازمان بودند .جدا از اين آنها ميبايست
شهر خيالي و يا اسباب بازی رجوی را تحت عنوان «شهر اشرف» وسط بيابانهای عراق ساخته و کوچک شده سمبلهای ايران
مثل ميدان آزادی تهران را وسط آن دوباره سازی کنند .عالوه بر اينها ،آنان ميبايست در نشستهای عمومي ،نشستهای تشکيالتي
و انتقادی ،نشستهای انقالب ايدئولوژيک (و يا بعبارت ديگر نشستهای شستشوی مغزی) شرکت کرده ،کارهای خدماتي پايگاه از
تهيه خورد و خوراک تا نظافت و تعمير خود روها را انجام داده و حتي به درخت کاری و کشاورزی هم بپردازند .تازه بعد از
انجام همه اينکارها آنان ميبايست برای جشنهای هر چند وقت يکبار سازمان بمناسبت يکي از "پيروزيها" و يا "سالگرد موفقيتها
و مناسبتها" ،توليد برنامه کنند که در ضمن بشود بعدا" آنها را در تلويزيون سازمان نشان داده و به هواداران خارج از کشور
نشان داد که چقدر اعضأ سازمان در عراق شاد و خرم و پرنشاد هستند .بعد از سقوط حکومت صدام حسين و تسليم سالحهای
مجاهدين به نيروهای امريکائي ،از ليست کارهای فوق ،نظافت و برق انداختن سالحها و مانورهای بي حاصل بياباني حذف شد،
اما هنوز بسياری از کارهای بي حاصل گذشته وجود داشت که ميتوانست تا  43ساعت از وقت روزانه اعضآ را پر کند و باز
اگر کاری برای انجام نبود ،آنها ميتوانستند به کشاورزی در "شهر اشرف" و شرکت در جشنها و بر پائي «رقصهای انقالبي»
ادامه دهند.
در گزارشي که موسسه تحقيقاتي امريکائي رند برای وزارت دفاع آمريکا تهييه کرده است در خصوص کار سخت و زندگي
سخت اعضأ فرقه چنين آمده است" :کار اجباری و کم خوابي :در فرقه ها معموال" اعضأ بايد برای مدت طوالني در روز کار
کنند و از کم خوابي رنج ببرند ،اين بخشي از شيوه هائي است که فرقه ها بکار ميگيرند تا اعضأ آنها نتوانند خود را به هيچ چيز
مگر عضو آن فرقه شناسائي کنند{ .ixهويت فردی خود را از دست داده و هويت فرقه ای بدست آورند }.اعضأ مجاهدين اغلب در
روز  43تا  41ساعت کار ميکنند و خواب آنها در طول شب به چند ساعت محدود ميشود ،عالوه بر آن در نيمه روز آنها
يکساعت وقت خواب ميان روز دارند x.جهت حفظ اين حالت رهبری مجاهدين دائما" در حال ايجاد "کارهای ساختگي" برای
اعضأ است .کارهائي مانند ايجاد کارهای ساختماني جديد ،زيبا سازی کمپ اشرف {لطفا" به اين موضوع هم توجه کنيد که
مساحت کمپ و يا قرارگاه اشرف دهها برابر سطحي است که به تعداد افراد مقيم آنجا ميرسد و بنابراين هر عضو مجاهدين بايد
ده برابر يک انسان عادی برای نظافت و مراقبت از محيط زيست خود صرف کند تا اشرف را تميز و نمونه ،آنطور که رهبری
ميخواهد ،نگه دارد }.و تا زمانيکه عمليات آزادی عراق {تجاوز به خاک عراق از طرف نيروهای آمريکائي و متحدينش} شروع
نشده بود ،آنها ميبايست به تمرينات و مانورهای نظامي خود ادامه دهند .نتيجه آشکار اين کار سخت را ميتوان در کمپ اشرف
ديد .ساخته شده در يک بيابان ،کمپ اشرف دارای خيابانهای اسفالته ،بهمراه درختکاری کنار خيابانها ،و چند پارک بهمراه فواره
xi
ها ،سالنهای نشست جمعي ،مجسمه ها و ميادين ،و يادبودهای مربوط به شهدای مجاهدين است".
ساختار هرمي تشکيالت:
همانطور که در قبل اشاره شد ،تمام فرقه ها يک ساختار هرمي دارند ،حتي اگر تعداد آنها آنقدر اندک باشد که همه اعضأ به
نوعي به رهبر فرقه وصل باشند ،با اينحال به لحاظ رده بندی و دوری و نزديکي به رهبر فرقه سعي بر اين دارند که اين شکل
را حفظ نمايند .در مورد فرقه ای همچون القاعده که تشکيالتي فرنچايز مانند (بشکل نمايندگي مستقل و نيمه مستقل فرقه در
کشورهای مختلف) دارد ،باز اين رابطه هرمي با رهبر هر زير فرقه بر قرار است .مجددا" همانطور که در فوق هنگام توضيح
رده به آن اشاره شد ،هر اليه اين هرم تشکيالتي از اليه ديگر يک فاصله کيفي دارد که علي الظاهر بر پايه حل شدگي و اعتقاد
تشکيالتي و در واقع بر اساس دوری و نزديکي افراد فرقه نسبت به رهبر فرقه استوار است.
تا سال  4431بر اساس تعريف رسمي مجاهدين فردی که ايدئولوژی ،استراتژی و تشکيالت سازمان را قبول داشت و حاضر بود
به طور تمام وقت و حرفه ای برای سازمان کار و فعاليت کند ،عضو محسوب ميشد .اگر چنين فردی تنها در مسائل ايدئولوژيک
دچار اشکال و ابهام بود ،به وی فرد وابسته گفته ميشد و اگر در مسائل تشکيالتي دچار ابهام و مسئله بود و يا هنوز حاضر نبود
که تمام وقت در اختيار سازمان قرار گيرد و في المثل در خانه های تيمي زندگي کند به وی فرد سمپات گفته ميشد .xiiالبته اين
تقسيم بندی بر مبني اعالم خود افراد نبود ،بلکه بر اساس تشخصيص مسئولين سازماني بود ،به اين معني که فردی ممکن بود که
تماميت ايدئولوژی و استراتژی و تشکيالت سازمان را قبول داشت و تمام وقت هم بود و با اينحال سمپات محسوب ميشد ،چرا که
في المثل در موردی وی ممکن است سئوالي کرده و طبق تشخيص مسئول مربوطه اش ،گفته ميشد که وی هنوز مشگالت
تشکيالتي و يا ايدئولوژيک و يا استراتژی دارد .و يا مثال" به ياد خانواده و دوستان مي افتاد و اينطور نظر داده ميشد که او هنوز
وابستگي داشته و حل شدگي کامل تشکيالتي برای عضويت را ندارد.xiii
تا سال  4431سازمان دارای يک دفتر سياسي بود که ظاهرا" افراد آن بوسيله افراد کميته مرکزی سازمان انتخاب شده بودند .در
اين سال برای اولين بار رجوی به عنوان مسئول اول سازمان معرفي شد و به اين ترتيب برای اولين بار علنا" در جايگاهي
باالتر از ساير افراد دفتر سياسي قرار گرفت .در همين سال موسي خياباني بعنوان نماينده و جانشين وی در ايران معرفي شد.
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بعد از کشته شدن موسي خياباني و اشرف ربيعي همسر رجوی در ايران ،علي زرکش بعنوان جانشين رجوی در ايران اعالم
گرديد .وی آخرين نفری بود که بنظر ميرسيد در دفتر سياسي در شکل سابقش ،موقعيتي نزديک رجوی دارد.xiv
در زمستان سال  4434رجوی ،مريم عضدانلو ،همسر مهدی ابريشمچي را بعنوان همرديف خود انتخاب کرد و پس از چند ماه،
بعد از جدائي همسر دوم رجوی از او و جدائي مريم از مهدی ابريشم چي  ،در اطالعيه ای که توسط دفتر سياسي و شورای
مرکزی سازمان منتشر شد ،قرار بر اين گرديد که ايندو با يکديگر ازدواج نمايند .در بهار سال  4431در مراسمي پر زرق و
برق مسعود و مريم با يکديگر ازدواج نموده و مسعود بعنوان رهبر ايدئولوژيک سازمان و مريم بعنوان همرديف وی اعالم
شدند .از اين نقطه به بعد ساختار تشکيالتي سازمان چه در عمل و چه در ظاهر کامال" دگرگون شده و رجوی و همسرش در
سطحي با فاصله نجومي از ساير اعضأ و مافوق تمام تقسيم بنديهای تشکيالتي قرار گرفتند .حدود يکسال بعد در مراسم سالگرد
کشته شدن اشرف ربيعي و موسي خياباني ،رجوی انحالل دفتر سياسي و کميته مرکزی و تشکيل شورای مرکزی سازمان را
اعالم نمود.xv
رجوی برای بي ارزش کردن جايگاه افراد در اين شورا و تعميق فاصله تشکيالتي آنها با خود و همسرش ،به ناگهان تعداد اعضأ
شورای مرکزی را از  431نفر به  311نفر رساند و در سال  4414اين تعداد را به  2331نفر که بيش از نيمي از حدود پنج
هزار عضو سازمان را در بر ميگرفت رساند .به اين ترتيب با افزايش تعداد اعضأ شورای مرکزی اهميت فردی آنها و احتماال"
بار مخالفت هر يک با رجوی ارزش خود را از دست داد و عمال" چه در محتوی و چه در شکل اين شورا به شير بي يال و دم
برای کارهای تبليغاتي سازمان در خارج از کشور و ادعای داشتن دموکراسي تبديل شد .البته غير از شورای مرکزی که
وجودش تنها جنبه تبليغاتي داشت ،سازمان دارای يک سازماندهي هرمي بود که در آن افراد بر اساس يک سيستم رده بندی از
يکديگر جدا شده بودند .رده هائي که بر اساس وفاداری ،عشق و خدمتگذاری به رهبری اغلب شخصا" توسط خود رجوی و يا
همسرش تعيين ميشدند .بعد از انقالب ايدئولوژيک مرحله دوم ،يعني حدود سال  4414به يکباره اعالم شد که زنان در نشان دادن
حل شدگي خود در رهبری ،عشق و وفاداری به او و فرمانبرداری مطلق از او در مرتبه کيفا" برتری از مردان قرار گرفته و
در نتيجه تشکيل يک شورای رهبری متشکل از  21زن توسط مريم رجوی اعالم شد .در همين زمان اعالم شد که تمام مردان
مسئولين تشکيالتي زن خواهند داشت و هيچ مردی نميتواند مسئول تشکيالتي مرد ديگری شود .در همين سالها مريم رجوی سعي
کرد که اين اطاعت و بندگي زنان نسبت به مردان در درون تشکيالت مجاهدين را بشکل ديگری نشان داده و از آن بعنوان يک
حربه تبليغاتي در غرب تحت عنوان «رشد فوق العاده زنان» در تشکيالت مجاهدين« ،ارتش آزاديبخش» و «شورای ملي
مقاومت» استفاده نمايد .در کتابي که به زبان انگليسي تحت عنوان «زنان ،اسالم و برابری» در سال  4411توسط سازمان به
چاپ رسيد ،ميخوانيم که " :در سال  4431با اينکه زنان  41درصد اعضأ را تشکيل ميدادند ،اما هيچيک مقام باالئي را در
سازمان به خود اختصاص نداده بودند .در سال  ،4431هفت عضو از پانزده عضو فرماندهي ارتش آزاديبخش زن بودند ،در
سال  4411بيش از نيمي ،يعني پنجاه و يک درصد هيت اجرائي مجاهدين زنان بودند .در همين سال فهميه ارواني به عنوان
همرديف مسئول اول سازمان {در کتاب نوشته شده معاون دبير کل سازمان} انتخاب شد که در صدر شورای مرکزی هفتصد و
سي هشت نفره سازمان قرار بگيرد .اين رشد فوق العاده زنان موجب تشکيل شورای رهبری سازمان متشکل از دوازه عضو
اصلي و دوازده کانديد عضويت شد".
مسئولين:
اگر چه وفاداری و اطاعت مطلق شرط عضويت تمام اعضأ يک فرقه مخرب است ،اما مسئولين بايد ويژگيهائي فوق اطاعت و
وفاداری داشته باشند که به اين سمت منسوب گردند .صد البته که در برخورداری از اين دو معيار آنها بايد سر بر ساير اعضأ
باشند ،اما عالوه بر اين ،آنها بايد دارای کيفيتي باشند که بتوانند ساير اعضأ را سازماندهي و مديريت کرده و در عمليات مختلف
آنها را چه در داخل فرقه و يا در خارج آن با موفقيت کامل هدايت نمايند .اما وظيفه مهمتر هر يک از آنان هموار کردن و نشان
دادن راه به ساير اعضأ برای ستايش رهبری است .رده همانطور که در گذشته ديديم در تمامي فرقه های مخرب نشاندهنده ميزان
از خود تهي شدن افراد و يا به عبارت ديگر حل شدگي آنان در تشکيالت فرقه و يا موم شدن آنها در دست رهبريست ،بنابراين
مسئولين بايد سمبل اين حل شدگي و از خود تهي بودن ،و دارا بودن شخصيت فرقه ای باشند ،آنها بايد بتوانند نقش چماق را در
برخورد با افراد «سرکش» و «تنبل» ايفا نمايند xviبنابراين بايد توجه داشت که مسئولين در درون فرقه بيشتر از هرکس ديگر
شستشوی مغزی شده اند ،بطوريکه آنها براحتي ميتوانند در بيرون از انزوای فرقه ای زندگي کرده ،مثل افراد عادی برخورد
نمايند و در عين حال دچار شک و ترديد نشده و شخصيت فرقه ای خود را دست نخورده نگه دارند.
مسئولين در مجاهدين و در تمامي فرقه های مخرب بقول مريم رجوی موريانه سربازاني هستند که با تکيه به غريزه فرقه ای
خود ميتوانند موريانه های ديگر را در جهت تحقق آرزوهای رهبر فرقه هدايت نمايند .آنها کساني هستند که بدون کوچکترين
تناقضي ميتوانند خود را هر گونه که الزم باشد نشان داده و هر کاری که به آنها سپرده ميشود را با تمام توان خود به انجام
برسانند .آنها از خود بطور کامل تهي شده و بنوعي در خواستها عکس برگردان رهبر شده اند .در مجاهدين اصطالحي که در
باره آنها وجود داشت عبارت بود از اينکه آنها «پای خود را فراموش کرده و روی پای رهبری راه ميروند ».آنها در حاليکه
ميتوانند به فرمان رهبری خود افراد بيگناه را بکشند ،همزمان ميتوانند برای حقوق بشر اشک ريخته و خشونت را محکوم نمايند.
آنها ميتوانند هر کاری را هر چقدر بلحاظ اخالقي غلط باشد را بدون کوچکترين شک و ترديد و احساس گناهي و يا تناقضي
مشروط بر آنکه خواست رهبری باشد انجام داده و همزمان احساس شادی دروني کنند چرا که فرمان رهبر را انجام داده اند.
اخالقيات و وجدان آنها تغيير کرده و تبديل به خواستها و آرزوهای رهبری شده است.

استقالل از جامعه .کشوری کوچک و يا حتي دنيائي کوچک در جامعه بزرگتر:
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تقريبا" تمام فرقه ها يک هويت مستقل و يا نقش يک کشور مستقل را در جامعه ای دارند که در آن به حيات خود ادامه
ميدهند ،xviiگاهي استقالل آنها حتي بيش از استقالل يک کشور است و بيشتر شبيه دنيائي در دل دنيائي ديگر هستند .آنها قوانين و
اخالقيات و عرف معمول کشور ميزبان را رعايت نميکنند و هر گاه که بتوانند با تقلب از آنها ميگريزند .آنها خود را برابر بقيه
مردم نديده و خويش را برتر از مردم ،قوانين ،فرهنگ ،و آداب و رسوم مردم عادی ميدانند ،بنابراين آنها به هيچ عنوان خود را
متعهد به گردن نهادن به رسم و رسوم مردم عادی و مراعات قوانين جامعه نميبينند .آنها فقط و فقط زماني به قوانين و فرهنگ
کشور ميزبان احترام ميگذارند که يا مجبور شده باشند و يا بخشي از مکر و حيله آنان برای جذب حمايت مردم باشد و يا در
منفعت گروهي خود ببينند که به آن قوانين احترام بگذارند .آنها فقط خود را متعهد به دو اصل فرقه های مخرب ،يعني اصل بقا و
اصل اطاعت از رهبری متعهد ديده وبه همين علت تمام فرقه های مخرب تمايل به اين دارند که بتوانند به نوعي خود را از
جامعه بزرگتر ايزوله کرده و کامال" مستقل از بقيه مردم زندگي کنند .مثل يک کشور و يا حتي يک دنيای کوچک در ميان ساير
مردم .آنها نه تنها قوانين و اصول خود را دارند ،بلکه در بسياری موارد لباس متحد شکل ،پرچم ،سرودها و آداب و رسوم و
حتي تقويم خاص خود را دارند .بسياری از آنان سيستم مالي ،دستگاه تبليغاتي ،روابط عمومي ،وزارت خارجه و نمايندگان
سياسي در کشورهای مختلف دارند.
سازمان مجاهدين بعنوان کشوری مستقل در دل کشوری ديگر:
مجاهدين برخالف القاعده و اسسن (فرقه بازماندگان حسن صباح) که بصورت فرنچايز و يا شعبه های مستقل و نيمه مستقل اداره
ميشدند و ميشوند ،xviiiدارای تشکيالتي منسجم ،بهم پيوسته ،هرمي و تحت فرمان کامل يک رهبر عقيدتي و تشکيالتي دارند و
بيش از هر سازمان ديگر شبيه فرقه اسماعيليه در دوران خود حسن صباح هستند .مجاهدين شاخه هائي در بيشتر کشورهای
غربي دارند که هر يک از آنها تحت فرماندهي يک نفر هستند که از طرف رهبری در مرکز که بين بغداد و پاريس در نوسان
بوده است انتخاب و هدايت ميشوند .در دوراني که هنوز در ايران بودند ،زمان شاه ،طبعا" آنها حکومت شاه را به رسميت
نميشناختند و مطيع قوانين آن حکومت نبودند ،اما از آنجا که از طرف بعضي قشرهای مذهبي و تجار بازار حمايت مالي و
معنوی ميشدند ،خود را و فعاليتهای خويش را در چارچوب عرف و آداب و رسوم و اخالقيات اسالمي و ايراني محدود ميکردند
و حتي سعي کردند برای مبارزه مسلحانه خويش (بدون نتيجه ای) از آيت هللا خميني حکم جهاد بگيرند .بعد از انقالب ،آنها
عليرغم ندادن رای به قانون اساسي ،اعالم کردند که به اصول آن متعهد هستند ،البته همانطور که در قبل مفصال" توضيح داده
شد ،اين بخشي از نفاق ايدئولوژيک آنان بود و در واقع آنها همواره تنها مطيع قوانين تشکيالتي داخلي خود بوده و هستند .آنها
حتي در همان دوران که ظاهرا" مطيع قوانين داخلي ايران بودند ،ارتش خود تحت عنوان ميليشيا را تشکيل داده بودند ،انبارهای
سالح خود را برای آغاز مبارزه مسلحانه پر کرده و اعالم کرده بودند که هيچ قانوني نميتواند مانع مسلح بودن آنها شود .xixاز
دوران شاه آنان پايگاه های مخفي خود را داشته و در آن قوانين خود را مستقالنه اعمال ميکردند ،تعداد اين خانه ها بعد از انقالب
چندين برابر شد و همچنان هر يک از آنان بمثابه کشوری در درون کشور ديگر قوانين و آداب و رسوم خاص مجاهدين را
داشتند .اين شيوه زندگي همانگونه باقي ماند تا خروج کامل آنان از ايران به اروپا و عراق .در خارج از کشور ،عمدتا" در
کشورهای اروپائي و عراق و در مقاطعي در ترکيه و پاکستان و اردن و بعضي از کشورهای شيخ نشين خليج فارس هم آنان
پايگاههای تشکيالتي و نيمه تشکيالتي خود را بوجود آورده بودند که همگي تابع قوانين و آداب و رسوم خاص مجاهدين بوده و
علي رغم وجود آنها در کشورها و فرهنگهای مختلف ،هيچگونه ارتباطي با کشور ميزبان و فرهنگ و قوانين آن نداشته و عمال"
همچون سفارتخانه های يک کشور مستقل در آن کشورها بودند .xxمجاهدين بعد از انتقال تقريبا" تمام اعضايشان به عراق ،با
کمک صدام حسين و بخششهای سخاوتمندانه وی توانستند چندين پايگاه نظامي در آن کشور بر پا نمايند .بزرگترين آن پايگاه ها،
پايگاه اشرف بود که مجاهدين در آن يک ايران کوچک و اسباب بازی برای رهبر خود بوجود آورده و اسم آنرا شهر اشرف
گذاشته بودند ،شهری بدون داشتن کانونهای گرم خانوادگي و صدای کودکان بازی کننده در پارکها.
لباس متحد الشکل و پرچم و سرود:
همانطور که در بخشهای آتي خواهيم ديد متحد الشکل کردن افراد در فرقه و ايجاد سمبلهای فرهنگي فرقه ای از قبيل پرچم و
سرود و شعر و آهنگ و حتي زبان و اصطالحات محاوره ای جديد و تشويق افراد به غرق شدن در اين فرهنگ جديد ،سهم
بسزائي در تغيير شخصيت و هويت آنها و غالب شدن شخصيت فرقه ای برايشان دارد .بهمين منظور فرقه های پيشرفته تر بخش
بزرگي از بودجه و امکانات مادی و معنوی خود را به ايجاد و جا انداختن چنين سمبلهای فرهنگي و تشکيالتي اختصاص ميدهند.
در سال  4431بعد از تسخير سفارت آمريکا در ايران توسط دانشجويان ،سازمان مجاهدين به بهانه مبارزه با آمريکا و
امپرياليسم ميليشيای خود را تاسيس نمود از آن پس ابراهاميان مينويسد" :چه رهبران و چه اعضأ سعي کردند که خود را بشکل
متحد الشکل جديد در بيآورند .شکلي که يک پيراهن سفيد رنگ ،يک کاپشن نظامي غربي {که عمدتا" يا از کاپشن های بغنيمت
گرفته شده از امريکائيان و يا پادگانهای نيروی هوائي و يا کاپشن نظامي آلماني بود} و بهمراه آن يک سبيل و يک صورت
اصالح کرده را شامل ميشد .ريش و کراوات بطور جدی اجتناب ميشد ،چرا که کراوات طاقوتي بوده و سمبل غربي و طرفداران
شاه محسوب ميشد و داشتن ريش هم يعني حزب اللهي بودن xxi".دختران ميليشيا هم معموال" روسريها و لباسهای يک شکل و
معموال" برنگ قهوه ای و يا سرمه ای داشتند .حتي در خارج از کشور ما هواداران سازمان تشويق ميشديم که لباسي بهمين شکل
داشته باشيم و حداقل آنرا در تجمعات گروهي به بر کنيم .لباسي که خيلي در غرب چشمگير بود ،بخصوص وقتي چند نفر از ما
با هم در خيابانها قدم زده و از جائي به جای ديگر ميرفتيم .بعد از خروج مجاهدين از ايران و پناهنده شدن اکثر آنان در شهرها
و کشورهای اروپائي ،آنها به يکباره اين شکل را بفراموشي سپرده و سعي کردند که قيافه ای غرب پسند اختيار کنند ،برای
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مردان از شکل اوليه تنها سبيلشان باقي ماند و زنان روسری خود را که بشکل خاصي جلوی گردن گره ميخورد را همچنان نگه
داشتند .بعد از رفتن به عراق آنها مجددا" لباس متحد الشکل زمستاني و تابستاني ای به رنگهای خاکي برای تابستان و سبز
زيتوني برای زمستان پيدا کردند .زنان در مراسم رسمي روسری قرمز بسر کرده و در ساير موارد از همان رنگهای فوق الذکر
استفاده ميکردند .در اروپا و آمريکا ،افرادی که کار سياسي و يا تبليغي و مالي ميکردند حداکثر سعي خود را داشتند که لباسي
غرب پسند به تن داشته و در نتيجه بسختي ميتوانستند لباسي متحدالشکل به بر نمايند.
مجاهدين همچنين بزودی پس از رهائي از زندان در سالهای  4433تا  ،4431بسرعت فرهنگ ادبي خود ،سروده ها و آهنگهای
خاص خود به مناسبت شرايط و سالگرد اتفاقات مهم سازماني را بوجود آورده و شعرا و هنرمندان خود را تشويق به ايجاد چنين
سروده ها و آهنگهائي کردند که ديری نگذشت که فرهنگ غالب اعضأ و هواداران شد .آنها از سالها قبل آرم خود را و پرچم
خود را داشته که در تمام پايگاهها افراد ملزم بودند حداقل يکبار يا صبحها قبل از شروع کار و يا عصر ها جلوی آن و
عکسهائي از رهبران سازمان ،بحالت نظامي ايستاده و يکي از سروده های سازمان را بطور جمعي بخوانند .اين رسم کماکان در
درون پايگاههای مجاهدين در هر کجا که آنان پايگاهي حتي به کوچکي چند نفر داشته باشند ،ادامه دارد با اين تفاوت که بعد از
اينکه آنها به اين نتيجه رسيدند که با بکار گيری سمبلهای ملي بهتر ميتوانند حمايت ايرانيان خارج از کشور را از آن خود کنند
پرچم ايران با آرم شير و خورشيد و بعضي از سرودهای ملي ايران به اين مجموعه از سمبلها اضافه شد.
استقالل مالي – فوائد متعدد جمع آوری پول در خيابانها و يا تکدی:
فرقه های مختلف بسته به بزرگي و کوچکي و نوعشان ،منابع مالي متفاوتي دارند ،با اينحال اکثر آنها تکيه اصليشان روی دست
آورد مالي اعضأ و هوادارانشان و شيوه های جمع آوری کمک مالي از مردم در خيابانها و گذرگاه هاست .کار سخت اعضأ و
هواداران و جمع آوری کمک مالي از مردم در گذرگاهها عالوه بر اينکه منبع مالي مستقل قابل توجهي ميتواند باشد ،فوائد متعدد
ديگری هم برای فرقه دارد .و درست بهمين علت حتي فرقه های ثروتمند اعضأ خود را تشويق و مجبور به انجام چنين کارهائي
ميکنند .برای مثال اگر چه منبع اصلي در آمد مجاهدين حکومت صدام حسين در عراق بود xxiiو پس از سقوط وی بسياری از
دولتهای مخالف حکومت ايران عهده دار پرداخت هزينه های مجاهدين شدند ،با اينحال هنوز فعاليت اصلي اعضأ و هواداران
سازمان در کشورهای اروپائي و آمريکائي جمع آوری کمک مالي در خيابانها ،قطارها و زدن درب خانه هاست و در بعضي
موارد هم آنها توانسته اند با ايجاد مشاغلي ،در عين افزودن بر درآمدهای مالي خويش برای اعضأ توليد کار واقعي و کاذب
بکنند.
داليل اصلي برای کار سخت و جمع آوری کمک مالي از مردم ،جدا از ايجاد ثروت برای فرقه عبارتند از:
 - 4چنين حرکتي يکي از سختترين کارهائي است که ميتوان اعضأ را به انجام آن واداشت که منافع آن در فوق تشريح شد.
 - 2جمع آوری کمک از مردم عادی بسيار مفيد است ،چرا که اگر آنها با برخورد خوب روبرو شوند ،انگيزه بيشتری
نسبت به «کار خوبي که دارند ميکنند» پيدا ميکنند و اگر با برخورد بد روبرو شوند ،بيش از پيش بر ترس و شک
بيمارگونه آنان نسبت به دنيای خارج افزوده خواهد شد .xxiiiابريشم چي احساس اعضأ مجاهدين بهنگام جمع آوری مالي
در خيابانها را چنين بيان ميکند " :بايد رفت و کار کرد و پول در آورد .و ضربات نگاههايي که آدم را در جامعه
xxiv
بورژوائي ،بيچاره و بي چيز و ترحم آميز تلقي ميکندرا بايد تحمل کرد و بجان خريد و انقالب را پيش برد".
همانطور که مشاهده ميشود وی با اين جمالت از طرفي افراد را از جامعه بيش از پيش بخاطر " بورژوائي" بودن آن
و نگاههای "ترحم آميز" آنها منزجر و متنفر کرده و باعث ميشود آنها بيش از پيش از آن جامعه منزوی شوند و از
طرف ديگر با بيان اينکه اين بهای پيش برد "انقالب" است آنها را دچار نوعي غرور و احساس مثبت بودن ميکند.
البته جمع آوری کمک مالي در خيابان ميتواند اثرات منفي خود را هم برای فرقه داشته باشد :در حين کار افراد ممکن
است کسي را ديده و ياد گذشته خود بيفتند و وادار شوند به گذشته و چيزهائي را که از دست داده اند فکر کنند و شايد
همين باعث شود که خواهان جدائي از فرقه شوند .اما فرقه ها بخوبي با اين پديده و اين نوع از خطرات آشنا هستند و
بهمين علت سعي ميکنند با جلسات هفتگي و فرستادن افراد بشگل تيمي و نه تنها ،و فشار دائم روی آنان برای افزايش
درآمد بطوريکه نتوانند به چيز ديگری فکر کنند ،با اين خطر مقابله کنند.
 - 4کار سخت اعضأ ،صورت خسته آنان ،چشمهای سرخ شده از بي خوابيشان ،بدنهای نحيف و کوفته آنها همه و همه در
چنين کاری تبديل به انگيزه برای خودشان و همقطارانشان ميشود چرا که اينها شاهداني هستند بر «صداقت ،فداکاری
و از خودگذشتگي  ،از خود تهي شدگي و مفيد بودن» ايشان در امر محقق شدن هدف .همچنين برای کساني که از
بيرون به آنها نگاه ميکنند ،کار سخت ايشان و تحمل سختي آنها مجددا" نشانگر صداقت و فداکاری ايشان بعنوان
سمبلهای گروه است که تداعي کننده صداقت و فداکاری و احتماال" بحق بودن فرقه ميباشد .بنابراين چنين حرکتي
بهترين شيوه جذب نيروی جديد برای فرقه است و بهترين جواب در مقابل دشمنان و جداشدگان است که اگر ما حق
نبوديم و شما باطل نبوديد ما نميتوانستيم چنين از خود گذشتگي و صداقتي را بطور روزانه در خيابانها به نمايش
بگذاريم .در بخشهای بعدی خواهيم ديد که اين نگرش مردم به اعضأ فرقه ها بعنوان افراد فداکار ،انقالبي ،صادق... ،
چه احساس خوبي را به آنها داده و آنها را وادار ميکند که در فرقه مانده و درد روبرو شدن با شيوه های کنترل فکری
و شستشوی مغزی را بجان بخرند.
 - 1دير يا زود اعضأ فرقه تحت فشار کسب کمکهای مالي بيشتر حتي اگر به آنها بطور صريح و مشخص آموزش داده
نشود ،مجبور هستند شيوه های مختلف خدعه و نيرنگ را جهت بدست آوردن کمکهای بيشتر از يکديگر آموخته ،ابداع
کرده و بکار گيرند .xxvطبعا" اولين باری که آنها به مردم دروغ گفته و آنها را فريب ميدهند ،ممکن است که احساس
ناراحتي وجدان کرده و محتاج کار توضيحي از جانب مسئولينشان باشند و با توجيهاتي چون «فريب الهي »xxviدر
مقابل مکر شيطان ،آشنا گردند .ممکن است به آنها گفته شود که مردم در جامعه سرمايه داری آنقدر از خود بي خود و
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غرق در ماديات شده اند که ديگر نميتوانند حقيقت را ديده و منافع معنوی و اخروی خود را تشخيص بدهند ،بنابراين،
اين وظيفه ماست که حتي با دروغ و نيرنگ به آنها کمک کرده تا راهشان بسمت «آخرت» و يا «انسانيت» و يا
«عدل و انصاف» هموار شود .به اين ترتيب حتي اگر در دفعات نخست افراد از دروغ گفتن به مردم عادی احساس
ناراحتي کنند کم کم به آن خو گرفته و بعد از چندی حتي از انجام اينکار احساس خرسندی و مثبت پيدا ميکنند .به اين
ترتيب آنها رفته رفته در چمبره خدعه ايدئولوژيک فرقه گرفتار شده و دروغ و نيرنگ به غير ،يعني افراد خارج از
فرقه و حتي افراد رده پائين فرقه ای ،بخشي از فرهنگ ،شخصيت ،و اخالقيات آنها ميشود و بدون آنکه خود متوجه
باشند بتدريج بخشي از دستگاه مخدوش سازی ذهن فرقه شده و در کنترل فکری و حتي شستشوی مغزی هواداران و
افراد تازه جذب شده به فرقه شرکت فعال خواهند کرد.
 - 3کمک گرفتن از هواداران و افرادی که قابل جذب شدن به فرقه هستند فوائد بسيار ديگری در کنار پولي که ميدهند
دارد .دادن کمک از جانب آنان به ايشان احساس خوبي ميدهد که دارند به جنبش کمک ميکنند و در حرکت آن نقش
داشته و يا دارند وظيفه خود نسبت به خدا و يا بشريت را ادا ميکنند .مجبور کردن افراد به سرمايه گذاری روی هر
چيز هر چقدر هم که کم باشد همانطور که در بخشهای آتي خواهيم ديد بهترين و موثرترين راه برای کسب وفاداری
ايشان نسبت به آن هدف و يا خواست و هموار شدن مسير برای مايه گذاری بيشتر ايشان در همان راه است .اين يکي
از قديميترين راههای نفوذ روی افراد است که فرقه ها آن را بنحو احسن بکار ميگيرند و افراد را با گرفتن کمک مالي
متعهد و وفادار و سهيم با خود ميکنند .يکي ديگر از شيوه های نفوذ همانطور که در بخشهای بعدی خواهيم ديد اينستکه
گرفتن کمک کم راه را برای گرفتن کمک بيشتر و متعهد کردن بيشتر فرد به از خود گذشتگي هموار ميکند .بنابراين
کمک هواداران هر چقدر هم که کوچک باشد اهميت فوق العاده ای دارد چرا که زمينه ای ميشود که فرقه بتواند از
آنان بيشتر و بيشتر خواسته و نهايتا" تمامي دار و ندار و جان و زندگي آنها را از ايشان طلب کند .گاهي در مجاهدين
ما چند برابر مبلغي را که بعنوان کمک ميگرفتيم خرج ميکرديم که آن کمک را بگيريم .از نظر اقتصادی گرفتن اين
کمکها معقول نبود ،اما با توجه به شيوه نفوذ فوق الذکر پرداخت چنين هزينه ای جهت گرفتن چنين کمکهائي کامال"
معقول و برای سازمان به صرفه بود .عالوه بر اين اگر فرقه سياسي باشد گرفتن کمک برای آن هدف ارزش ديگری
هم دارد کما اينکه رهبر مجاهدين بارها مدعي شده که بدليل کمکهای هواداران آنها توانسته اند مستقل از نفوذ
کشورهای خارجي باشند در حاليکه کمکهائي که آنان از هواداران گرفته و يا در خيابان جمع ميکردند هيچگاه درصد
کوچکي از بودجه آنان را که بخش اصلي اش توسط صدام حسين و دشمنان ديگر ايران تامين ميشد نبود.

جاسوسي و اسرار آميز بودن فضای فرقه ای؛ انزوا از جامعه ،ممنوع بودن ايجاد محفل در تشکيالت:
«يک عضو حزب از تولد تا مرگ تحت نظر پليس فکريست .حتي زمانيکه او تنهاست و مطمئن است که تنها ميباشد ،باز تحت
نظر است .هر جا که باشد ،خواب و يا بيدار ،در حال کار و يا استراحت ،در حمام ويا در رختخواب ،او بدون هيچ اخطاری
ميتواند تحت بازرسي قرار گرفته و يا بدون آنکه بداند و بفهمد باز تحت نظر است .هيچ کار او بي معني و خنثي نيست.
دوستي او با ديگران ،نحوه راحت بودن و استراحتش ،نحوه رفتارش با همسر و يا کودکانش ،نقشي که بصورتش بهنگام
حرف زدن ميدهد و يا وقتي با خود تنهاست ،حرفي که ممکن است در خواب بزند ،حتي شيوه حرکت بدنش ،همه اينها بايد
بطور دقيق تحت نظر باشند .نه تنها هيچ خطای واقعي وی بلکه هر نوع رفتار عجيب و غريب او هر چقدر هم که کوچک
باشن د ،هر تغيير رفتاری و يا عادتي وی ،هر گونه حرکت عصبي که ممکن است نشانگر يک تناقض دروني باشد ،بايد همه و
همه حتما" تحت نظارت دقيق باشند .او نبايد هيچگونه اختيار فردی در انجام اعمالش داشته باشد و از طرف ديگر نبايد رفتار
او توسط يک قانون مشخص و يک فورمول رفتاری تعيين شده باشد ... .افکار و رفتاری که اگر در فردی ديده شوند معني
مرگ را ميدهند بايد رسما" منع گردند ».جورج اورول 4891
يکي از نتايج بالفصل داشتن دکتريني سياه و سفيد ،داشتن و يا توليد دشمنهای متعدد ،واقعي و يا مجازی است که گوئي بدنبال
نابودی فرقه بوده و بخون اعضأ و رهبری آن تشنه هستند .بنابراين فرقه های مخرب همواره در حالت جنگي و حالت آماده باش
برای روياروئي با اين دشمنان اکثرا" مجازی هستند .وجود چنين دشمناني حتي اگر کامال" خيالي و ساخته فکر پريشان رهبر
فرقه باشند ،به فرقه اجازه ميدهد که فضائي اسرار آميز ،مملو از شک و ترديد و ترس بيمارگونه نسبت به دنيای خارج بوجود
آورده و در ضمن بهترين بهانه است برای جاسوسي و تحت نظر نگه داشتن بيست و چهار ساعته تمام اعضأ تحت پوش مبارزه
با جاسوسي همان دشمن واقعي و يا فرضي .فرقه های مخرب ،گروه های تندرو شامل بسياری از فرقه ها و گروه های
تروريستي و حتي مارکسيستي برای نشان دادن اين دشمنان و توليد داليل دشمني آنها هيچگاه دچار مشگل نبوده و همواره به
اندازه کافي نمونه و آمار و ارقام برای نشان دادن چنين دشمناني در چنته خود دارند.
بعنوان نمونه مجاهدين چه در دوران شاه و چه بعد از انقالب به دليل داشتن «استراتژی مسلحانه» و يا «تروريسم انقالبي» ،
حرکات منافقانه و نحوه مبارزه شان همواره دارای دشمنان واقعي بوده و هستند و درست بهمين دليل است که وجود شرايط
مخفي کاری کامل و در نتيجه فضای جاسوسي و کنترل افراد همواره يکي از ويژگيهای غالب و آشکار تشکيالت اين گروه بوده
و هست .اما حتي فرقه های کوچکتر که نميتوانند دشمني واقعي داشته باشند ،چرا که تهديدی جدی برای کسي به حساب نميآيند،
فرقه هائي مانند ،فرقه کوچک مارکسيستي که توسط آلکساندرا اشتاين تحت نام «  » Oتوصيف شده است xxviiو يا فرقه ای که
توسط کارول جيامبالوو تحت نام  WDUتوصيف شده است هم دارای چنين دشمناني بوده و چنين فضای مملو از مخفي کاری و
جاسوسي بر آنان حاکم بوده است .بطوريکه تا سالها بعد از عضويت ،الکساندرا اشتاين حتي نام گروه خود را بدرستي نميدانسته
و رهبر فرقه را نديده بوده است و وی را تنها تحت نام «  » P.O.O.ميشناخته.
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کارول جيامبالوو فضای مخفي کاری و اسرار آميز و مملو از جاسوسي فرقه خود را چنين توصيف ميکند " :رهبری WDU
توانسته بود فضای فوق العاده مخفي کاری و اسرار آميز ،مملو از قوانين و مقررات را در درون سازمان توجيه منطقي نمايد- .
چنين فضائي برای رهبر فرقه منافع بسياری داشت :مانع از اين ميشد که افراد با يکديگر درباره بحثهای ممنوعه مثل اسامي
واقعي افراد ،تاريخچه واقعي افراد و گروه ،آدرس مراکز گروه ،و اينکه در فالن جلسه چه گذشت ،صحبت کنند - .چنين فضای
وقتي که ضروری بود ميتوانست يک حالت عدم اطمينان نسبت به عضو مغضوبي در تشکيالت را ايجاد نمايد( .برای مثال
ميتوانستند اينطور وانمود کنند که به فردی مشکوک هستند که مامور دشمن و يا دولت بوده و به افراد يادآور ميشدند که در
برخورد با وی محتاط باشند - ).آنها ميتوانستند احساس همواره در حالت تدافعي بودن ،فضای شک بيمارگونه و يا پارانويا،
فضای منزوی از دنيای خارج ،که افراد را نهايتا" از اجتماع ،خانواده و فضای سياسي خارج جدا ميکرد ،بوجود آورند .برای
يک عضو زندگي مستمر در چنين فضائي ،بدون داشتن امنيت کافي احساس قوی بيگانگي نسبت به دنيای خارج و ذن و ترديد
نسبت به آنرا بوجود آورده و باعث ميشد که بيش از پيش وابستگي اش به گروه بيشتر و بيشتر شود .در نقطه مقابل چنين فضائي
به رهبری گروه اجازه ميداد که قدرت کنترل کامل روی اعضأ را داشته باشد .در دوران جذب نيروی جديد ،چنين فضائي اجازه
ميداد که مانع از اين شوند که فرد در حال جذب سئواالتي را بکند که آنها مايل به پاسخشان نبودند .و حتي پاسخ سئواالتي را هم
که داده ميشد در ذهن سئوال کننده محو و نا مفهوم باقي ميماند .جزئياتي همچون تعداد اعضأ ،ترکيب جنسي و يا نژادی گروه،
آدرس مراکز گروه ،چه کسان ديگری عضو گروه هستند ،گروه بطور واقعي در انجام چه کارهائي فعال است ،اينکه فرد تازه
جذب شده چه کارهائي نهايتا" بايد انجام دهد ،هيچگاه مورد بحث قرار نميگرفت .همواره گفته ميشد که اينگونه اطالعات سری
هستند ،چرا که آنها دقيقا" اطالعات «دشواری» هستند که دولت {در اينجا بخوانيد دشمن} عاشق اين هست که آنها را بدست
آورد ... .نتيجه چنين فضائي درس امنيتي بود که به فرد جذب شده حداقل اطالعات داده شود و از او انتظار برود که تنها با
قدرت ايمان به گروه حرکت کند .و باز به دليل همين کمبود اطالعات ميشد با حقه و نيرنگ {في المثل بزرگتر از واقع جلوه دادن
گروه و يا ايجاد اين تصور که گروه دارای حمايت زياد مردمي بين اقشار بخصوصي از جامعه است ،و يا دارای قدرت نظامي
فوق العاده و يا برخوردار از حمايت کارگران راديکال است } ... .افراد را به گروه جذب نمود.xxviii
اولين قانون مخفي کاری که من از مجاهدين آموختم و فکر کنم در مورد تمام فرقه های مخرب يکسان باشد اينستکه " :يک
عضو تنها و تنها بايد اطالعاتي نسبت به تشکيالت را داشته باشد که برای انجام کار و مسئوليتش نياز دارد بداند ،نه کمتر و نه
بيشتر ".قوانين ديگر عبارت بودند از" :اطالعات سرمايه گروه است ،بنابراين اعضأ بايد با زندگي خود از آن محافظت کنند ".و
يا" :اعضأ نبايد نسبت به مطالبي که به آنها مربوط نميشود سئوال کرده و حتي به آنها فکر کنند .اگر بر حسب اتفاق به اطالعاتي
دست يافتند که به آنها مربوط نميشود ،نبايد آنها را به ياد سپرده و يا بطور فيزيکي حفظ کنند ،بايد آنها را نديده گرفته و مانع از
اين شوند که کس ديگری هم از وجودشان اطالع يابد ".و سرانجام اين گفته که " اطالعات يعني «زندگي و مرگ» برادران و
xxix
خواهران شما ،بنابراين بايد برای شما به عزيزی زندگي آنها باشد".
همانطور که در بخشهای بعدی خواهيم ديد ايجاد فضای مخفي کاری و جاسوسي و نظارت کامل بر رفتار و کردار و افکار افراد
در يک فرقه مخرب بهترين مأل برای ايجاد فضای انزوا و يا بقول ليفتن ميليو (  ) Milieuاست که نخستين و مهمترين ابزار
شستشوی مغزی افراد ميباشد .چنين فضائي در هر تشکيالت ويژگيها و خواص زير را دارد:
 - 4حداقل اطالعات بين اعضأ رد وبدل شده و حتي حداقل ارتباطات شخصي بين آنان برقرار ميشود .وجود چنين حالت
ارتباطي بين افراد يکي از ضروريات برای بقا فرقه است ،چرا که مانع ايجاد روابط دوستانه و شخصي بين آنها شده و
اجازه نميدهد که هيچگونه انشعاب و يا جدائي جمعي در فرقه انجام گيرد .مانع از اين ميشود که سئواالت ،ابهامات،
انتقادات و شک و ترديده های افراد به يکديگر انتقال يافته و يک نارضايتي عمومي را ايجاد نمايد .در مجاهدين به
اينگونه تجمعات غير تشکيالتي و رد و بدل شدن اطالعات به اين شکل اصطالحا" تشکيل محفل و بحثهای محفلي گفته
ميشد .تشکيل محفل و ايجاد دوستيهای غير تشکيالتي ،بر اساس مشترکات غير سازماني ،يکي از بزرگترين گناهاني
بود که يکنفر ميتوانست در فرقه مرتکب شده و طبعا" بيشترين مجازاتها را با خود داشت. xxx
 - 2درچنين فضائي با عنوان اينکه "فالن اطالعات بتو ربطي ندارد که آنرا بداني" تشکيالت ميتواند مانع پرسش سئواالتي
شود که خواهان جواب به آنها نيست .آنها ميتوانند مانع ابراز نظرات و شک و ترديدها و رد وبدل اطالعات خارج از
فرقه شوند ،اطالعاتي که ممکن است فرد را نسبت به زنداني بودن خود در فرقه اگاه کند.
 - 4احتياج به نظارت دقيق ،بهترين بهانه برای تشکيالت است که تحت عنوان نگهباني از انتقال اطالعات به دشمن،
فضای گزارش دهي و جاسوسي افراد از يکديگر را بوجود آورده از طرفي مانع ايجاد روابط دوستانه و خالصانه
«غير تشکيالتي» بين آنان شده و در ضمن کنترل کافي روی روابط ،کردار و رفتار و گفتار تک تک آنان داشته باشد.
 - 1ايجاد فضای ترس و شک و ترديد بيمار گونه ،پارانويا و فوبيا نسبت به دنيای خارج تحت عنوان دشمن ،باعث ايجاد
انزوای رواني افراد از دنيای بيرون شده و بهترين ابزار برای کنترل فکری آنانست که بطور مفصل در بخشهای آتي
در اينمورد بحث خواهد شد.

i

بررسي امکان انحراف مرکزيت دموکراتيک و تفاوت شک علمي و غير علمي در امر تشکيالت .از انتشارات سازمان مجاهدين بعد از
انقالب ،صفحات  31و 34
ii
بررسي امکان انحراف مرکزيت دموکراتيک و تفاوت شک علمي و غير علمي در امر تشکيالت .از انتشارات سازمان مجاهدين بعد از
انقالب ،صفحات  31و 36
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iii

يکي از اعضأ سابق فرقه ديويد کوروش ميگويد" :همواره برای کساني که قرار نبود در بيرون از پايگاه کار کنند ،پس از تمرينات روزانه
کار زيادی وجود داشت که ميبايست انجام دهند .مگر در ماههای خيلي سرد زمستان ،افراد فرقه ميبايست به کشت و کار باغچه پايگاه
ميپرداختند و بعد همان سبزيجات بدست آمده از زمينهای پايگاه توسط زنان عضو فرقه تبديل به آش و ساالدی ميشد که غذای افراد را تشکيل
ميداد".
Clifford L. Linedecker; 'Massacre at Waco'; True Crime; 1993; P: 11

کارول جيامبالوو هم کار روزانه در فرقه مارکسيستي  WDUکه وی عضو آن بوده است را چنين ليست ميکند )1 :کار افرادی که ميبايست
داخل پايگاه کار ميکردند ،يا کساني که ميبايست کارهائي را انجام دهند که تشکيالت چرخش خود را داشته باشد ،کارهائي شامل ثبت
اطالعات مربوط به عضويتها و به روز کردن فايل اعضأ ،برنامه ريزی و نظارت بر امر جذب اعضأ جديد ،برگزاری جلسات آموزشي برای
اعضأ طبقه وسط ،بررسي مسائل مالي و حسابداری ،به روز کردن پرونده های امنيتي ،ارزيابي اعضأ جهت اطالع به باکستر رهبر فرقه،
برنامه ري زی جلسات انتقادی و محاکمات اعضأ ،تحقيق پيرامون افراد ،نگهباني از پايگاه و  ،...برنامه ريزی برای اعتراضات و تظاهرات؛
 )2انجام کارهای پيچيده تر ،کارهائي مانند ،طراحي ،تايپ و کارهای چاپي ،کارهای پزشکي ،و انجام تحقيقات؛  )4کارهای سازماندهي يا در
پايگاه و يا در جامعه ،مانند برنامه ريزی انتخابات ،فعاليت در اتحاديه های کارگری )1 ،کارهای روشنفکرانه مانند تحقيق ،نگارش ،شرکت
در کنفرانسهای بين المللي و يا علمي ،شرکت در سخنراني های عمومي )3 .کارهای خدماتي برای رهبری مانند تعميرات محل اقامت باکستر
{رهبر فرقه } و ساندرا {معاون و يا همرديف رهبر فرقه} کارهائي مانند نظافت ،آشپزی ،رختشوئي ،خريد ،پرداخت صورتحسابها ،آبياری
باغچه ها ،رانندگي ،تعميرات پايگاه ،جابجائي اسباب و اثاثيه ،تعميرات اتومبيلها ،پيام رساني ها ،سرگرم کردن رهبران ،و در مجموع انجام
هر کاری از اين قبيل .کنترل روزانه محيط ابزار اصلي کنترل اعضأ بود .اعضأ بايد در محلهای کار و يا بخشهای مربوطه خود در تمام
ساعات حضور ميداشتند .در تمام مدت مگر زماني که ماموريتي در خارج از پايگاه داشتند و يا جهت شرکت در برنامه ای خروج از قبل
اجازه داده شده بود .اعضأ بعد از حضور در محل کار خود در صبح زود ميبايست دفتر حضور را امضأ کرده و هر گاه ميخواستند آنجا را
ترک کنند هم ميبايست دفتر را امضأ نمايند ،آنها ميبايست حساب هر لحظه خود را داشته باشند که چه کرده و مشغول چه کاری بوده اند.
حضور آنها در محلهای کارشان تا آخر شب ادامه داشت .افرادی که کار خارج از پايگاه داشتند نميبايست به خانه های خود برای خورد و
خوراک و يا حتي تغيير لباس بروند ،نميبايست در جائي غير از محل کاری که برايشان تعيين شده بود توقفي داشته باشند .معموال" آنها
ميبايست يک غذای سريع در مسير خود تهييه کنند و آنرا حين کار صرف نمايند ... ،آنها ميبايست تمام مدت در حال کار ميبودند .و بعد از
انجام کارشان در خارج از پايگاه که معموال" از ساعت  1شروع ميشد و تا ساعت  44شب ادامه پيدا ميکرد و شايد حتي يکي دوساعت
بيشتر ،به پايگاه جهت گزارش کار ميآمدند .افراد «تمام وقت» {عضو فرقه} بسختي نور خورشيد را ميديدند ،چه برسد گذر فصلها را .بيشتر
وقتها گروه در حال برگزاری يک بسيج دروني و يا بيروني بود که به اين معني بود که اعضأ ميبايست بين  43تا  21ساعت در روز کار
کنند ،بعضي وقتها برای چندين روز بدون خواب کافي و يا رفتن به محل استراحت خود ... .در کنار کار مشخص هر فرد ،نشستهای هفتگي،
گزارش نويسي ها ،هر عضو مسئوليتهای ديگری هم داشت .اين کارها شامل جمع آوری کمک مالي از مردم ،فروش توليدات گروه به مردم،
جذب افراد جديد به گروه ،جمع آوری امضأ برای مقاصد مختلف ،کارهای داوطلبانه... ،ميشد .با شروع فصل انتخابات حدود سال ( 4431ه
ش) جمع آوری پول ،کار افراطي و اصلي گروه شد و باقي ماند ،اعضأ ميبايست چيزهای مختلفي را بفروشند مانند برچسبهائي با شعارهای
سياسي ،پوسترهای تبليغاتي ،انتشارات گروه ،بليطهای مختلف ،فروش بليط برای شرکت در جلسات گروه و نمايش فيلم ،و حتي فروش آب
نبات در خيابان.
Carol Giambalvo ; The Cadre Ideal: Origins and Development of a Political Cult, CSJ 9-1 1992; Sent: 08 August 1999; This
article is an electronic version of an article originally published in Cultic Studies Journal, 1992, Volume 9, Number 1, pages
1-77. affcarol@worldnet.att.net
iv
Jung Chang; Wild Swans; Published by Flamingo; 1991; P: 553
v
Jung Chang; Wild Swans; Published by Flamingo; 1991; P: 625
vi
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اروند ابراهاميان در کتاب مجاهدين ايراني ،وضعيت تشکيالتي افراد را در خارج از کشور بين سالهای  4431تا  4431چنين توضيح
ميدهد " :مجاهدين در تبعيد ،بخصوص در اکثر کشورهای اروپائي ،افراد را در خانه های جمعي مسکن دادند .هر عضو دارای مسئولي بود
که خود آن مسئول مسئولي داشت تا خود رجوی که مسئول اول ناميده ميشد .هر عضو تمام وقت دارای مسئوليتهائي يا در داخل خود سازمان
و يا يکي از انجمنهای وابسته به آن بود .هر عضو ميبايست روزانه ،گزارش تمام فعاليتهای ساعت به ساعت خود را به مسئول باالتر خويش
بدهد؛  ....اعضأ هر مجموعه ارتباط کمي با مجموعه های ديگر داشته و سازمان بجای روابط افقي روابط عمودی را تبليغ و تشويق ميکرد.
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اعضأ ميبايست تمام دار و ندار خود را به سازمان بدهند .افرادی که از ايران بدون گذرنامه به خارج فرار کرده بودند به آنها يک هويت
مجازی و مدارک شناسائي داده ميشد .اگر چه اين مدرک و هويت به اين افراد کمک ميکرد که از پي گرد قانوني مقامات ايراني در امان
باشند ،اما بي شک با منظور و يا بي منظور آنها را بطور کامل در برخورد با مقامات کشور ميزبان وابسته به سازمان ميکرد .اعضأ از
خواندن روزنامه های غير مجاهد منع شده بودند { .اين يک قانون نا نوشته بود ،در عمل هيچ عضوی آنچنان وقتي نداشت که خود نشريه
مجاهدين را که خواندنش علي الظاهر اجباری بود بخواند و گاها" حتي ورق بزند ،چه برسد که بخواهد مطلبي فوق برنامه و خارج از
نشريات سازمان را بخواند .وقتي نبود که کسي تلويزيون تماشا کند و حتي هنگام نهار و يا شام برنامه هائي از توليدات خود سازمان و يا
فيلمهائي «آموزنده» انتخاب ميشد و به نمايش گذاشته ميشد .در عمل اگر کسي بر حسب اتفاق نشريه گروه های ديگر را ورق ميزد از طرف
همه منجمله همرديفانش با چشم غره روبرو ميشد که گوئي وی وقت اضافه دارد و بنوعي دارد حق آنها را بخود اختصاص ميدهد } .آنها
تشويق ميشدند که وقت آزاد پراکنده خود را به خواندن انتشارات خود سازمان اختصاص دهند که شامل روزنامه مجاهد و سخنرانيهای تبيين
جهان رجوی و  ...ميشد .اعضأ ميبايست در جلسات انتقاد از خود شرکت ميکردند .کساني که جرات کرده و به مسئولين خود انتقاد ميکردند،
افت کرده و مجبور به انجام کارهای بي ارزش ميشدند .اعضأ ای که ميخواستند ازدواج کنند بايد از سازمان اجازه ميگرفتند ،و در صورت
اجازه سازمان ميتوانستند با نامزد م ناسب که اغلب توسط خود سازمان انتخاب ميشد و در مراسم ترتيب داده شده توسط خود گروه ازدواج
نمايند .ازدواجها اغلب بشکل جمعي انجام ميشد".
Ervand Abrahamian; 'The Iranian Mojahedin'; Yale University Press; 1989; Page: 250, 251
xiv

علي زرکش سرنوشت غم انگيزی دارد چرا که وی بعد از مدتي همچون ساير سران مجاهدين به خارج از کشور آورده شد و مجبور
گرديد که «عمليات» داخل کشور را از خارج آنهم توسط تلفن هدايت نمايد .در آنزمان تلفنهای خارج به داخل از طرف حکومت ايران کنترل
ميشد و به اين ترتيب بسهولت بسياری از تيمهای عملياتي لو رفته و اعضأ آنها يا در حمالت غافلگيرانه نيروهای انتظامي کشته و يا دستگير
و اعدام گرديدند .نکته با اهميت در اين بود که خود سازمان هم طي اين مدت ميدانست که تلفنها تحت کنترل هستند و با اينحال به اين شيوه
ارتباط ادامه ميداد و بنوعي در کشته شدن افراد شريک ميشد ،بعدها که بدليل تعداد زياد دستگيريها و کشته شدنها ،سازمان در درون خود
دچار مشگل شد ،در محاکمه ای نمايشي زرکش گناهکار اصلي اعالم شده و ناگهان رده اش به حد يک هوادار ساده تنزل يافت .وی سرانجام
در همان رده در عمليات مرصاد و يا فروغ کشته شد .تعدادی از جداشدگان مجاهدين مدعي هستند که وی در آن عمليات به فرمان رجوی
کشته شده است .من شخصا" هيچگاه مگر يکبار بطور کناری در جريان وضعيت تشکيالتي زرکش قرار نگرفته و نميدانم که واقعا" چه به
سر وی آمد.
xv
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xvi
برای مثال در فرقه ديويد کوروش ،مسئولين مردان رشيد خوانده ميشدند تيم مديگان درباره آنان چنين مينويسد" :مردان جوان تحت عنوان
«مردان رشيد» نامي که در تورات به جنگجويان شاه داوود داده شده است ،توسط ديويد کوروش مسئول حفاظت از وی و فرقه شده بودند.
;Tim Madigan; 'See No Evil; Blind Devotion and Bloodshed in David Koresh's Holy War'; published by the Summit Group
Fort Worth Texas; 1993; P: 154
وقتي يک خبرنگار از کوروش ميپرسد که آيا او در پايگاه وی در امان هست و يا خير؟ کوروش در پاسخ ميگويد ":اين من نيستم که شما بايد نگرانش باشيد"
بعد با اشاره به «مردان رشيد» ادامه ميدهد " :اين آنها هستند که ميتوانند باعث نگراني شما شوند ،آنها حاضرند برای من بميرند ".و بعد از کمي مکث که
گويا فکری کرده باشد ادامه داد " :و بخاطر من اگر الزم باشد مرتکب قتل شوند".
Marc Breault and Martin King; 'Inside the cult'; A Signet Book; 1993; P: 12
يکي ديگر از مريدان سابق ديويد کوروش وظيفه اين مسئولين را چنين توضيح ميدهد " :وايت کليف تنها مسئول اين نبود که مانع ورود افراد به پايگاه شود،
وظيفه مهمتر او اينبود که افراد را در درون پايگاه نگه دارد".
Marc Breault and Martin King; 'Inside the cult'; A Signet Book; 1993; P: 129

مسئولين در فرقه جيم جونز «فرشتگان» خوانده ميشدند و گفته ميشود که جونز از آنها استفاده ميکرد که از افرادی که از فرقه او جدا شده
بودند انتقام بگيرد.
Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind Control; Park Street Press; 1988; P: xiii
يکي از مسئولين جدا شده از فرقه مونيز وظيفه مسئولين را چنين توضيح ميدهد " :اعضأ هسته مرکزی رهبری آنطور آموزش داده شده بودند که فرامين مون
را بدون سئوال و يا کوچکترين ترديدی انجام دهند .وقتي که من بطور کامل شستشوی فکری داده شدم ،تنها چيزی که ميخواستم اينبود که فرامين مسئولم را
به نحو احسن به انجام برسانم .من متعهد شده بودم که خود واقعي ام را سرکوب کرده و آنرا را با هويت جديدم جايگزين کنم ... .من از ميزاني که فکرم
مخدوش شده بود و ميزاني که فکر ديگران را مخدوش ميکردم شگفت زده ام .و من تمام اينها را به نام خدا انجام ميدادم .من همينطور االن بروشني متوجه
ميشوم که هر چقدر در نردبان سلسله مراتب باالتر رفتم بهمان ميزان من بيشتر فاسد شده و فکرم بيشتر مخدوش شده بود .مون ما را مثل تصوير خود دوباره
سازی ميکرد .يکبار او بطور جدی بما گفت که اگر به او وفادار باقي بمانيم و وظائفي را که بعهده ما گذاشته بنحو احسن انجام دهيم ،هر يک از ما در آينده
رئيس جمهور يک کشور خواهيم شد ... .در آنزمان من دو نفر ديگر را جذب کرده بودم که "فرزندان معنوی" {افراد تحت مسئول} من شده بودند".
Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind Control; Park Street Press; 1988; P: 20

کارول جيامبالوو وظيفه مسئولين و يا اعضأ رهبری را با جزئيات به اين شرح تعريف مينمايد " :بعد از انحالل  ، WDUسه عضو سابق
گروه ،شامل من مدرکي را نوشته و در آن سعي کرديم به اعضأ قبلي توضيح دهيم که در دايره رهبری گروه چه ميگذشت .آنچه که در زير
ميآيد بخشي از فعاليتهای مخرب ما مسئولين در گروه است ... :مسئوليت ما بعنوان رهبران حد وسط اينبود که در خدمت باکستر {رهبر فرقه}
و يا مسئولين رد ه باالتر خود باشيم ،در هر لحظه که بما دستور داده ميشد هر کاری را که در دست داشته زمين گذاشته و اينور و آنور
ميدويديم که در جلسه ای که دستور داده شده بود شرکت کنيم ،برای ساعتها در جلسات رهبری نشسته و گوش فرادهيم .هيچگاه بطور واقعي
نقش ما خدمت به «مبارزه» و يا حتي هدايت سياسي مبارزين نبود .نقش واقعي ما اينبود که مبارزين را در چارچوب تعيين شدن نگه داريم،
گزارش آنها را به مسئولين باالتر داده و يا برايشان کار توضيحي کنيم که خطي عوض شده و يا اينکه بسيج جديدی شروع شده است.
مبارزيني که از خود ابتکار نشان ميدادند و يا سئوالهای سياسي ميکردند از نظر ما تهديد بوده و نگران کنترل آنها بوديم ... .معيار های حزب
اصول و استانداردهای سياسي و يا ايدئولوژيک نبود ،بلکه هر آنچه که باکستر ميگفت و يا ميخواست که انجام شود بود .حتي اصول ساخته
ميشدند و عوض ميشدند برای اينکه بتوان فردی را به گروه جذب نمائيم و يا او را در گروه نگه داريم .اصول با اراده و خواست باکستر
عوض ميشدند و نه بعد از يک بحث گروهي .به مبارزين گفته ميشد که خط ما بخاطر «نبوغ و ژرف نگری» باکستر عوض شده است.
کلماتي که برای پوشاندن نبود بحث دموکراتيک و يا يک تفکر سياسي بکار گرفته ميشد ... .بقيه کار مسئولين عبارت از توجيه مشگالت و
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مسائل و اقناع افراد بود ... .حتي زمانيکه حزب ظاهرا" کميته مرکزی داشت ،در واقع آنها بوسيله باکستر انتخاب شده بودند که در کنار وی
باشند .بعضي از کميته مرکزی ها هيچگاه از زمان انتخابشان تا زمان انحاللشان جلسه ای برگزار نکردند .هيچگاه هيچ اعتراضي به
تصميمات فرمايشي و جلسات تخيلي ما در ميان ما وجود نداشت .کميته مرکزی يک شکل نمايشي بود که رهبری باکستر را برای ديگران جا
بياندازد و برای مسئولين حد وسط اصال" مهم نبود که چه بر سر اعضأ عادی و رده پائين ميآيد .تمام نشستهای همگاني و جلسات رای گيری
از قبل تا کوچکترين جزئياتش تعيين شده بود که بطور نمايشي برگزار شوند .تمام هدف کارهائي که ميشد اينبود که مبارزين به گروه {و
رهبری} گره بخورند ... .همه چيز در اين جهت پيش ميرفت که کامال" کنترل شده باشند ... .هيچ چيز هيچگاه ربطي به دموکراسي نداشت.
Carol Giambalvo ; The Cadre Ideal: Origins and Development of a Political Cult, CSJ 9-1 1992; Sent: 08 August 1999; This
article is an electronic version of an article originally published in Cultic Studies Journal, 1992, Volume 9, Number 1, pages
1-77. affcarol@worldnet.att.net
xvii
رونالد روبرتسون در کتاب ( ) Religious Movements and Modern Societies; Sociological Analysis; 1979; PP: 306-307به اين

اشاره ميکند که فرقه های مستبد طبق «قاعده همخواني وبر» خواهان استقالل از کشوری هستند که در آن زيست ميکنند ،بدون آنکه استقاللي
را برای اعضأ خود قائل شوند .به نقل از :
Benjamin Zablocki & Thomas Robbins; 'misunderstanding Cults' Searching for objectivity in a controversial field; University
of Toronto Press; 2001; P: 15
همچنين جيسون برک يکي از ويژگيهای القاعده را چنين بيان ميکند " :از خيلي جهات هسته مرکزی القاعده به شکل يک کشور مستقل عمل ميکنند".
Jason Burke; 'Al Qaeda; The true story of radical Islam'; Published by Penguin; 2003; P: 12
xviii

سازم اندهي القاعده تفاوت اساسي با فرقه های مخرب ديگر دارد و آن بدين صورت است که بر خالف فرقه های ديگر دارای يک
تشکيالت بهم پيوسته و يکپارچه نيست ،در واقع بصورت فرنچايز و يا مجموعه شعبه های مستقل و نيمه مستقل است که تمامي آنها تحت نام
و رهبری ال قاعده ،اما تقريبا" مستقل و با يک استراتژی مشخص و همسان عمل ميکنند .سازماندهي امروز القاعده در واقع کپي شده
سازماندهي فرقه اسسن بعد از مرگ حسن صباح و پراکنده شدن آن در کل خاورميانه است .در واقع تشکيالت ،ايدئولوژی و استراتژی آن
بشکل غالبي در آمده است که هر چند نفری در هر گوشه جهان ميتوانند خود را در آن غالب ريخته و بسرعت تبديل به يک فرنچايز القاعده
بشوند ،قدم بعدی برای آنها پيدا کردن راه ارتباط با فرقه مادر و گرفتن کمکهای نظامي و آموزشي و احتماال" مالي از آن است .علي رغم اين
پراکندگي و کوچکي هر واحد القاعده ،هر کدام از اين واحدها در هر کشوری که عمل ميکنند ،وجودی کامال" مستقل از کشور ميزبان داشته
و از تمام قوانين تشکيالتي و ايدئولوژيک فرقه ها تبعيت مينمايند.
فرهاد خسرو خاور در کتاب «بمب گذاران انتحاری» سازماندهي القاعده را بدين شکل ترسيم ميکند " :القاعده شبکه ايست با چندين ويژگي
مشخص و مميز .اول اينکه آنها بشکل مافيای پراکنده در کشورهای مختلف ،بجای يک تشکيالت واقعي تروريستي منسجم و بهم پيوسته،
سازماندهي شده اند .دوم اينکه ،آنها به يک حامي مشخص وابسته نبوده و بنابراين استقالل مالي داشته و اين مانع از آن ميشود که تحت کنترل
يک کشور واحد مثل عربستان سعودی و يا ليبي قرار بگيرند .سوم آنها در رابطه با گروه های ميزبان متفاوتي هستند که هر يک از آنان
بوسيله يک رهبر و يا رهبران کريسماتيک اداره ميشوند .در دهه گذشته القاعده در ارتباط مستمر با جمعيت اسالمي مصر ،شاخه ای از جهاد
اسالمي آنکشور بود .با تشکيل جبهه جهاني اسالمي ،بن الدن با همکاری پاکستاني های جنبش حرکت انصار ،پاکستاني ها را به کشمير و
عربها را به چچنيا و بوسنيا ميفرستاد .ضديت با آمريکا و ضديت با غرب ويژگي ديگر القاعده است ... .يکي از ويژگيهای اصلي القاعده،
عالمتي است از ظهور يک شکل فوق مدرن :يعني محو شدن ساختمان منسجم و بهم فشرده هرمي که خاص گروههای تروريستي گذشته بود.
شبکه القاعده با منطقي بسيار منعطف تر از گذشته و با حرکاتي غير هدايت شده از مرکز عمل ميکند .اعضأ گروه در تغيير حرکت و عمل
خيلي سريع هستند ،در کنار يکديگر برای انجام عملي جمع ميشوند بدون آنکه يکديگر را فردا" بشناسند ،و بعد از عمل مثل هوا غيب ميشوند.
همانطور که برنامه های کامپيوتری متکامل شدند ،مدلي هم برای تشکيل گروه های بوجود آمد که از يک مرکز هدايت نميشوند بلکه بصورت
همزمان از چندين مرکز هدايت ميشوند ،دارای انسجام و به م فشردگي نيستند و روابط هرمي کلي ندارند ،اما همزمان همانگونه برخورد
ميکنند که حکومتهای مدرن عمل کرده و روی استقالل اصرار ميورزند .اين شکل شبکه عملياتي خاص القاعده نيست و در آمريکا ميتوان
گروه هائي را يافت که فعالين و ميليشياهای آن نه يک ايدئولوژی و نه يک سلسله مراتب واحد دارند ولي همزمان از صدها واحد مستقل
تشکيل شده اند که به يکديگر بدليل پيچيدگيشان و نفي حکومت امريکا و سازمانهای بين المللي وصل شده اند ... .در دنيائي که بوسيله
سيستمهای مدرن ارتباطي اداره ميشود ،اين نوع از ساختمان تشکيالتي ميتوانند با استفاده از و سائلي چون اينترنت و تلفن های همراه بوجود
آمده و با يکديگر ارتباط برقرار کرده و همکاری نمايند .معروفيت و مهر استاندارد شدن القاعده گروه های ديگر را مجبور ميکند که مدل آنرا
کپي کرده و آنرا منطبق با شرايط محلي سازند".
xix

Farhad Khosrokhavar; Suicide Bombers; Allah's New Martyrs; Translated by David Macey; Pluto Press; 2002; PP:164, 166

مجاهد شماره پنج
xx
رند در گزارش خود درباره مجاهدين مينويسد" :اف بي آی در چندين شهر آمريکا مراکزی کشف کرد که متعلق به مجاهدين بودند .اين
مراکز شامل تعداد زيادی از ايرانيان بود که اکثر آنها با کمک مجاهدين به آمريکا آمده بودند".
RAND; National Defense Research Institute; is a nonprofit research organisation providing objective analysis and effective
solution that address the challenges facing the public and private sectors around the world. Its report; titled: ' The
Mujahedin-e Khalq in Iraq; A Policy Conundrum 2009' was sponsored by Office of the Secretary of Defense of the United
States of America. P: 64. The full report can be found in: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/
Ervand Abrahamian; 'The Iranian Mojahedin'; Yale University Press; 1989; P: 228
xxii
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گروه تحقيقاتي رند در مورد منابع مالي سازمان مينويسد " :اگر چه بخش اصلي هزينه های شورای ملي مقاومت و مجاهدين توسط صدام
حسين و بخشي توسط عربستان تامين ميشد ،شورای ملي مقاومت و يا شاخه سياسي مجاهدين از طريق تقلب هم توانسته مبالغي بدست آورد.
برای مثال تا چند وقت قبل ،هواداران مجاهدين در فرودگاهها و معابر عمومي ،با نشان دادن عکسهائي که حکايت از شکنجه افراد ميکرد و
ادعای جمع آوری کمک برای قربانيان شکنجه توسط حکومت ايران ،از مردم کمک مالي ميگرفتند ،کمکهائي که بعوض رفتن برای خانواده
ها به سازمان مجاهدين داده ميشد .اف بي آی هفت نفر از هواداران مجاهدين را بخاطر جمع آوری بيش از يک ميليون دالر در فرودگاه لس
آنجلس ،برای يک خيريه فرضي بنام «کميته برای حقوق بشر در ايران» دستگير کرد .کميسيون خيريه های بريتانيا هم يک خيريه خيالي
ديگر مجاهدين بنام «کمک به ايران» را بعد از آنکه فهميد هيچ ربطي بين کمکهای مردم بريتانيا (که درآمدی حدود پنج ميليون پوند در سال
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برای خيريه بوجود ميآورد) و کارهای خيريه ای در ايران وجود ندارد ،آنرا تعطيل کرد .دادگاه عالي آلمان هم چندين خانه امن مجاهدين را
تعطيل کرد ،چرا که در اثر تحقيقات معلوم شد که مجاهدين با تقلب ،بين پنج تا ده ميليون دالر تحت عنوان يارانه برای کودکاني که بعد از
شروع جنگ خليج {فارس} از عراق به اروپا فرستاده شده بودند از اداره خدمات اجتماعي دريافت کرده است".
RAND; National Defense Research Institute; is a nonprofit research organisation providing objective analysis and effective
solution that address the challenges facing the public and private sectors around the world. Its report; titled: ' The
Mujahedin-e Khalq in Iraq; A Policy Conundrum 2009' was sponsored by Office of the Secretary of Defense of the United
States of America. P: 59 The full report can be found in: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/
گزارش رند همچنين در صفحه  31خود ميافزايد :در سال  4462بعد از دستگيری مريم رجوی در پاريس در رابطه با يک تحقيق اف بي آی شواهدی مبني
بر تقلبات مالي پيدا شد .پليس حدود نه ميليون دالر را عالوه بر شواهدی که نشان ميدهد مجاهدين حسابهای بانکي بين المللي شامل دهها ميليونها دالر پس
انداز را دارند کشف نمود .اعضأ قبلي ميگويند که مجاهدين در دوبي و جاهای ديگر هم بشکلهای مختلف از قبيل خريد سهام ،هتل ،و کلوب

شبانه سرمايه گذاری کرده اند.
xxiii
محققين فرقه ای اين پديده را چنين تشريح کرده و توضيح ميدهند " :بيشتر اعضأ فرقه ها به کار جمع آوری کمک مالي بشگل نوعي
رياضت صوفي منشانه بهمراه عبادات مذهبي نگاه ميکنند .آنها ميگويند که فروش آب نبات ،بادام زميني ،انتشارات فرقه ای ،گل و شمع ،نه
تنها برای هدف آنها ثروت ميآورد ،بلکه اراده آنها را قويتر ميکند .خيلي بندرت و و با تاني آنها به افراد خارج از فرقه ميگويند که احساس
واقعي شان از کار جمع آوری کمک در فرودگاه و يا در گوشه و کنار خيابانها و يا رفتن درب به درب خانه ها چيست .وقتي آنها برای گفتن
واقعيت تحت فشار گذاشته ميشوند مثل مردی صحبت ميکنند که خود را نيشگون ميگرفت و در جواب علت انجام اينکار گفت « :بخاطر اينکه
وقتي ديگر اينکار را نميکنم ،احساس خيلي خوبي بدست ميآورم ».آنها ميگويند« :مردم خيلي خودخواه و بي فکر هستند ،اين احساسي است
که ما از مردم امريکا داريم که وقتي شب ميشود و به پايگاه پيش گروه خود بر ميگرديم احساس راحتي خوبي ميکنيم ».کمک مالي جمع
کردن مونيزها و کريشنا ها نه تنها کمک ميکند که اعضأ آنها احساس خدمت به عقيده شان را بکنند ،بلکه در عين حال باعث ميشود که فاصله
آنها با دنيائي که آنرا پشت سر گذاشته اند بيشتر شود".
;Carroll Stoner and Jo Anne Parke; 'All Gods Children' The Cult Experience Salvation or Slavery?' Chilton Book Company
1977; P: 121

در خصوص چگونگي جمع آوری کمک مالي در همين کتاب صفحات  444 ،442ميخوانيم " :اعضأ مرد و زن کليسای متحد {مونيزها}
اغلب به تنهائي در گوشه خيابانها و يا در ميکده ها در تمامي ساعت روز و شب ايستاده و در حال فروش آبنبات و يا بادام زميني هستند در
شرايطي که بتوصيف پليس خيلي خطرناک است .خيلي از آنها تا دير وقت در خيابان ميايستند چرا که نميخواهند با چيزهای فروخته نشده به
مرکز خود بازگردند .يک عضو جوان سابق مونيز در کاليفرنيا بما ميگويد که در مرکز آنها افرادی که نتوانسته بودند تمام چيزهائي را که به
آنها برای فروش داده شده بود ،بفروشند به مسخره گرفته ميشدند .هاری کريشناها که معموال" بخاطر کمک مالي جمع کردن و يا آواز
خواندنشان مورد مزاحمت قرار ميگيرند ،نسبت به اعتقاداتشان ايمان بيشتری بدست آورده و وقتي که فردی از دنيای بيرون به آنها توهين
ميکند نسبت به دنيای بزرگتری که آنرا ترک کرده اند احساس جدائي بيشتری پيدا ميکنند ... .مشگل ديگر اينستکه بعضي از تيمهای مونيز
ميگويند که مجبور شده اند شبهائي را در زندان بگذرانند چرا که نتوانسته اند اجازه جمع آوری کمک در خيابان را کسب نمايند".
xxiv
سخنراني برادر مجاهر مهدی ابريشمچي درباره انقالب ايدئولوژيک در درون سازمان مجاهدين خلق ايران ،تاريخ انتشار آبانماه 31
صفحه 43
xxv
فرقه ها در بدست آوردن کمکهای مالي بيشتر از مردم روشهای مختلفي را بکار ميگيرند .برای مثال در مورد اينکه کمک را برای چه
کساني ميگيرند و يا در مورد قانوني بودن حرکت خويش و اينکه کمکهای جمع شده به چه کساني ميرسد دروغ ميگويند .اگر کمکها در ورقي
يادداشت ميشود ،آنها کمکهای بزرگ را خودشان روی ورق مينويسند که افراد را وادار به کمکهای بيشتر بکنند .و يا اگر صندوقي با خود
همراه دارند اسکناس درشت در آن ميآندازند که سطح کمک دادن بقيه باال رود .يکي ديگر از تکنيکهای کمک گرفتن اصطالحا" «پل زدن
است» به اين معني که فرد برای گرفتن کمک از فرد مخاطب خود ممکن است دو نوع مختلف از پل را بزند .يا پلي بين خود و قربانيان
فرضي که دارد باصطالح برای آنان کمک جمع ميکند .في المثل ميگويد فرزند و يا خواهر و برادر  ..او يکي از قربانيان است .و يا زدن
پل بين مخاطب خود و باز با کساني که دارد باصطالح برای آنان کمک ميگيرد .في المثل اگر حدس ميزند که مخاطب معلم است و يا خانه
دار است  ،داستاني را تعريف ميکند که چگونه يک معلم و يا يک خانم خانه دار يکي از قربانيان است که وی خود شخصا" او را ميشناسد .به
اين ترتيب وی ميتواند فرد مقابل خود را بنوعي هم درد با جريان کرده و از او کمک بيشتری طلب نمايد .آنها همچنين شيوه های مختلف
«نفوذ» را بکار ميگيرند که بطور مفصل درباره آنها در بخشهای آتي صحبت خواهيم کرد .شيوه هائي مثل طلب کردن مقدار بيشتر و بعد
تخفيف دادن و کم کردن آن ... .اگر عضوی اين تکنيکها را بکار نگيرد و در مقابل دروغ گفتن مقاومت کند در درون تشکيالت ممکن است
که مورد مواخذه و انتقاد قرار گ يرد که وی هدف و رهبری فرقه را فراموش کرده و در عوض بفکر مردم عادی است و ميخواهد وجدان
گذشته فاسد و بورژوای خود را راضي نگه دارد.
xxvi
بعنوان نمونه؛ اعضأ کليسای متحد بهنگام گرفتن کمک مالي از مردم ميگويند«" :ما داريم برای جوانان در کليسای خود کمک جمع
ميکنيم و خواهان يک دالر برای يک بسته بادام زميني هستيم» .تنها کساني که قاطعانه نه ميگويند ميتوانند از دام ماهرانه ايشان فرار کنند.
 ...آنها هيچگاه صحبتي از مون رهبر فرقه در موقع کمک گرفتن نميکنند{ ... .توجيه آنان برای دروغ به مردم اينستکه« }:ما برای آنان يک
فرصت ويژه فراهم ميکنيم .پرداخت يک احساس خيلي رضايت بخش قوي ای است و اين افراد خيلي خوشبخت هستند که اين شانس را آورده
اند که به کليسای ما کمک کنند .ما برای آنها اين موقعيت را فراهم کرده ايم که قلب خود را بروی ما باز کنند .پرداخت يک راه فوق العاده
است که افراد ميتوانند از جانب خداوند آمريزده شوند ... ».ديک يک عضو مونيز با افتخار به ما ميگويد که يک مرد در يک ميکده {احتماال"
در حال مستي} تا آخرين سنت خود را بمن داد .ما از اعضأ سابق مونيز درباره «نيرنگ الهي» شنيده ايم که توجيهي است برای دروغ گفتن
به مردم و خدعه و نيرنگ جهت جذب کمک آنها و آوردن دالرها به کليسای مونيز ".برگرفته از:
;Carroll Stoner and Jo Anne Parke; 'All Gods Children' The Cult Experience Salvation or Slavery?' Chilton Book Company
1977; P: 125
xxvii
Alexandra Stein ;‘Inside Out’ a memoir of Entering and breaking out of a Minneapolis Political Cult’; Published by North
Star Press of St. Cloud, Inc. 2002
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xxviii

xxix

;Carol Giambalvo ; The Cadre Ideal: Origins and Development of a Political Cult, CSJ 9-1 1992; Sent: 08 August 1999
This article is an electronic version of an article originally published in Cultic Studies Journal, 1992, Volume 9, Number 1,
pages 1-77. affcarol@worldnet.att.net

تمام اين موارد برگرفته از کتابي است که توسط هواداران سازمان در سال  4433تحت عنوان "چگونه بهتر مبارزه کنيم" به چاپ رسيده
است.
xxx
در گزارش رند در اين مورد چنين آمده است " :عالوه بر انزوای جغرافيائي و ايدئولوژيک ،اعضأ مجاهدين در عراق ،حتي در جمع
خود ،بشکلي که زندگي آنها ترتيب داده شده است ،بطور جدی بلحاظ احساسي و اجتماعي ايزوله هستند .اقوام و همسران سابق افراد در
مجموعه های مختلف زندگي کرده و اجازه ديدن يکديگر را ندارند ... .دوستي نزديک بين افراد بعنوان يک «رابطه ليبرالي» منع شده و
بطور دقيق نظارت ميشود .اعضأ تنها آزادانه به مسئولين خود ميتوانند صحبت کنند و برای هر نوع ارتباط ديگری کسب اجازه مسئول
مربوطه ضروريست .گزارش دهندگان صحبتهای بين افراد را نظارت ميکنند .در بسياری از موارد ،به خانواده های اعضأ مجاهدين در
ايران گفته شده است که آنها يا مرده اند و يا کشته شده اند".
RAND; National Defense Research Institute; is a nonprofit research organisation providing objective analysis and effective
solution that address the challenges facing the public and private sectors around the world. Its report; titled: ' The
Mujahedin-e Khalq in Iraq; A Policy Conundrum 2009' was sponsored by Office of the Secretary of Defense of the United
States of America. P:71 The full report can be found in: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/
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