سازماندهي :بخش سوم
دربهای خروجي بسته .عضويت مادام العمر .جداشدگان خائنيني هستند که مستحق مرگ ميباشند.
عضويت در فرقه های مخرب و بطور کلي تمام فرقه ها گرچه شايد هيچگاه صريحا" گفته نشود ،اما مادام العمر است ،در نتيجه
هيچ راهي برای خروج نيست مگر فراراز فرقه و يا به داليلي بنا به خواست و اراده رهبر فرقه ،مثل زماني که وی احساس کند
وجود عضوی بيفايده است و يا هزينه تشکيالتي و مالي نگهداری فرد مربوطه بيش از منافعي است که ممکن است حضور وی
در فرقه داشته باشد؛ برای مثال در مورد چنين افرادی گفته مي شود :فرد بيمار روانيست ،نافرمان است ،تماما" ضرر است و
مزاحم کار بقيه افراد در گروه است .بنابراين درب خروجي تمام فرقه ها بسته است و کساني که جرات و شهامت فرار را داشته
باشند القابي چون «خائن» و «مزدور دشمن» نصيبشان ميشود و رسما" و يا بطور غير رسمي ،عمال" و يا در حرف محکوم به
مرگ ميشوند .استيون حسن در کتاب «مبارزه با کنترل فکری فرقه ها» چنين توضيح ميدهد" :در فرقه های مخرب هيچگاه يک
دليل موجه برای خروج از فرقه وجود ندارد .درست در نقطه مقابل سازمان های غير فرقه ای که اينرا حق اعضأ ميدانند که هر
گاه که خواستند گروه را ترک نمايند ،گروه هائي که فکر را کنترل ميکنند ،اينرا به اعضأ خيلي روشن ميفهمانند که هيچ دليل
قانوني برای ترک فرقه ندارند .به اعضأ فهمانده ميشود که تنها دليل برای ترک گروه ،ضعف ،ديوانگي ،هوس و شهوت،
شستشوی مغزی (توسط کساني که به فرد ميخواهند کمک کنند که فرقه را ترک کند) ،غرور و خودخواهي ،گناه و  ...است.
اعضأ بطور کامل شستشوی مغزی ميشوند که باور کنند که اگر فرقه را ترک کنند ،عمل آنها يک نتيجه وحشتناک در پي خواهد
داشت ،اتفاق بدی برای خود و يا خانواده آنها و يا بشريت رخ خواهد داد .به آنها وسيله ای و يا شعوری که بتوانند اثبات چنين
i
نظريه ای را خودشان بفهمند داده نميشود .آنها در يک زندان رواني برای هميشه زنداني ميشوند".
در بسياری از فرقه های تندرو ،و يا مخرب ،شامل فرقه های تروريستي ،عضويت اعضأ تنها با مرگ خود آنها و يا رهبر فرقه
و يا خود فرقه به پايان ميرسد ،گرچه بسياری از رهبران فرقه مثل ديويد کوروش و جيم جونز و  ...در پايان کار خويش ترجيح
ميدهند که بقيه اعضأ را هم در مرگ همراه خويش سازند تا آنها را رها کنند که يک زندگي عادی و غير فرقه ای را آغاز
نمايند.
در فرقه "ال قاعده ،از تمام اعضأ خواسته ميشود که يک قرارداد را امضأ نمايند که آنها تمام زندگي خود را وقف اجرای اراده
خدا و اطاعت از او کرده اند .ال فائد يکي از اعضأ اوليه القاعده چنين قراردادی را امضأ نمود .سپس وی با بن الدن بيعت
کرده ،بيعتي که الزمه آن گرفتن روزه ،مقطوع النسل کردن خود و شالق زدن خويش با زنجير بود ii".جهت تضمين عضويت
مادام العمر در فرقه " تاگ ها (  ) Thugsو اسسن ها هر دو بچه ها را از سن بسيار کم شستشوی مغزی ميدادند و در کار
iii
خويش بطور شوک آوری موفق بودند".
در مجاهدين ،در سال  2631قبل از آنکه سازمان بطور کامل تبديل به يک فرقه شود ،در صحبتي برای نمايندگان اتحاديه
انجمنهای دانشجويان مسلمان در خارج از کشور (هواداران سازمان در خارج از کشور) رجوی گفت :از آنجا که معيارهای
عضويت ما خيلي باالست ،دربهای ورودی ما بسته است ،اما دربهای خروجي ما باز باز ميباشد و هرکس نخواست ميتواند از آن
خارج گردد .ivبعدها ،بعد از فرقه شدن کامل سازمان ،وی مشابه همين جمله را با يک امای بزرگ دوباره مطرح کرد ،اينبار
وی گفت " :هر کسي حق دارد هر موقع که خواست قرار و پيمان خودش را با اين رهبری لغو بکندو هر وقت که بخواهد ميتواند
آن ايدئولوژی يا آن مشي و تشکيالت بهتر را انتخاب کند .خوب چه بهتر که برود به دنبال کار و ايده آل خودش .تنها شرطش
اين است که حق و حقوق تشکيالتي را بخصوص از جهت اطالعاتي و امنيتي ادا کند .چونکه کار تشکيالتي ،يک کار دستجمعي
است .من در سرنوشت شما دخيل هستم و شما در سرنوشت من .پس من حق ندارم که بصورت غير مسئول و ولنگار اطالعات
مربوط به شما و سرنوشت شما را -قبل از اينکه شما فرصت کور کردن آنرا پيدا کنيد  -با خودم بردارم و بروم و بعد احيانا" به
دشمن بدهم يا بدست دشمن خارجي يا داخلي خلق بيفتم و شما امنيت نداشته باشيد ندانيد که چه بايد بکنيد v".اين يک شرط و اما
ی برزگ است ،شرطي است که تا آنزمان که تشکيالت بخواهد به بهانه کور نشدن اطالعات فرد ،و در خطر بودن جان سايرين
و «مقاومت» ،ميتواند او را زنداني کرده ،تحت شکنجه رواني و حتي جسمي قرار داده و سعي کند که او را مجبور به پشيماني
کرده و يا همانطور که ديده شد در صورت اصرار فرد بر خروج ،در عراق وی را تحويل دژخيمان صدام حسين بدهد .مستبدين
همواره برای آزار و اذيت کردن و به بند کشيدن مخالفين خويش سعي ميکنند که در کنار جمالت پر طمطراق و به ظاهر
دموکراتيک و آزاديخواهانه خود اما های کوچک اينچنيني قرار دهند که هر آنگاه که خواستند به هر شکلي که هوس کردند آنرا
تفسير نموده و درست عکس آنچه را که شعار داده اند بر سر معترضين و يا حتي آناني که کامال" مطيع ايشان نيستند بياورند.
امنيت و اطالعات يکي از اين اما های ظريف است ،چرا که آنها به راحتي هر چيز را ميتوانند اطالعات تفسير کرده و هر
حرکتي را ميتوانند اقدامي بر عليه امنيت بخوانند ،و به اين ترتيب هر کسي ميتواند به يکباره جاسوس ،دشمن و خائن خوانده شده
و قبل از آنکه وی فرصت پيدا کند که هوای آزاد را اسنتشاق نمايد و يا به او فرصتي داده شود که گناه خود را شنيده و يا حق
دفاع از خود را داشته باشد ،در محضر رهبر فرقه مجرم اعالم ميشود و به مجازات بعوض رهائي از فرقه محکوم ميگردد.
صحبت از اطالعات و امنيت در مجاهدين وفرقه های مخرب ديگر در واقع اسم مستعار ممنوعيت خروج است ،چرا که بنا به
اقرار خود آنها معموال" «دشمن» جاسوسان بسياری در درون فرقه دارد و في المثل در مورد مجاهدين چه ماموران اطالعاتي
دوران شاه و چه حکومت فعلي نسبت به درون آنها و «اسرارشان» به مراتب بيشتر از اعضأ باالترين سطوح تشکيالتي
اطالعات داشتند و اين چيزی نيست که بر رهبران فرقه ها پوشيده باشد .بنابراين اين فقط و فقط يک بهانه برای ممانعت از
خروج افراد ناراضي و زدن تهمت «مزدور» و «جاسوس» و «خائن» به آنها و درس عبرت شدنشان برای بقيه است.vi
«قلوس» و يا عضوی که آزاد است فرقه را ترک گويد ،و يا بعبارت ديگر کساني که از فرقه اخراج ميشوند:
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در تمام فرقه های مخرب ،افرادی هستند که چه بلحاظ مالي و يا تشکيالتي ،نگهداری آنها در فرقه پرهزينه است و يا بعبارت
ديگر مضارشان و معايب شان نسبت به منافعشان بيشتر است .في المثل از يک بيماری جسمي و يا رواني رنج ميبرند و
نگهداری از آنان برای تشکيالت پر هزينه است ،و يا بلحاظ شخصيتي فرد آرامي نيستند و بلحاظ تشکيالتي مسئله آفرين ميباشند،
زياد سئوال ميکنند و مانع تسليم سهل و راحت بقيه به آموزشهای فرقه ميشوند .چنين افرادی در مجاهدين اصطالحا" قلوس ناميده
ميشدند و معموال" مسئولين بخشهای مختلف دائما" در پي فرصتي بودند که آنها را يا اخراج کرده و يا حداقل به بخشهای ديگر
منتقل سازند .جالب اينستکه بسياری از اين افراد برعکس بقيه که شايد دنبال فرصتي برای فرار هستند ،اينان خواهان باقي ماندن
در فرقه بوده و مسئولين ميبايست با سعي فراوان آنها را قانع به ترک فرقه نمايند .viiاتهامات اين افراد برای برخورداری از
مارک «قلوس» ميتواند شامل جرائمي چون ،تنبل بودن ،خودخواه بودن ،خوابيدن و يا خوردن بيش از حد و يا ايجاد محفل در
تشکيالت باشد.
چرا ترک فرقه سخت است ،حتي اگر دربهای خروجي چهار طاق باز باشند:
خروج از فرقه حتي اگر دربهای خروجي آن باز باشد ،کار ساده ای برای اعضأ نيست؛ مارگرت سينگر چندين مشگل اعضأ
جهت ترک فرقه را بترتيب زير بيان ميکند :وقتي فردی تحت فشار رواني و نفوذ جمعي در فرقه قرار ميگيرد ،وی تجربه ای را
از سر ميگذراند که من آنرا پنج «دال» ميخوانم { :به زبان انگليسي اين دال ها و يا  Dsعبارتند ازDeception {:
 Debilitation; Dependency; Dread; Desensitisationو يا فريب ،ضعف و زبوني ،وابستگي ،هراس و دلهره ،از
دست دادن احساس درست و غلط }
 - 2فريب ( ) Deceptionدر پروسه جذب به فرقه و در دوران عضويت در فرقه .شما حتي زمانيکه احساس ميکنيد که
ديگر نميخواهيد در فرقه باقي بمانيد ،باز نميدانيد که چه چيز واقعيت است و چه چيز دروغ و فريب؟ حتي اگر به اين
نتيجه برسيد که گول خورده بوديد و بسياری از چيزهائي که بشما گفته شده است دروغ بوده اند خيلي سخت است که
بتوانيد حرفهای کس ديگری را قبول نمائيد و حتي بخودتان اعتماد نمائيد .چرا که شما به اين حقيقت رسيده ايد که رهبر
فرقه و مسئولين فرقه که آنها را «درستکارترين»« ،ازخود گذشته ترين»« ،مهربانترين» ،افراد روی زمين ميدانستيد
به شما دروغ گفته و شما را فريب داده اند ،در اينصورت چگونه شما ميتوانيد به شخص ديگری اعتماد کرده و در
دنيای بيرون روابطي عادی با افراد ديگر برقرار نمائيد؟ در اينصورت شما ترجيح ميدهيد با شيطاني که ميشناسيد
زندگي کرده و تسليم شيطاني ديگر نشويد .بسياری از اعضأ مجاهدين در حاليکه ميدانند تشکيالت به آنها دروغ ميگويد
اما ترجيح ميدهند تسليم دروغهای تشکيالت شوند تا دروغهای دنيای بيرون.
 - 1ضعف و زبوني ) Debilitation( ،بخاطر ساعتها ،روزها ،ماهها و سالها تحمل فشارهای رواني ،وکششها و
کشمکشهای دروني ،و درجه تعهد و وابستگي به فرقه .فردی که عضو فرقه است بهای زيادی را چه بلحاظ جسمي و
چه بلحاظ مالي و رواني پرداخته که آنجا باشد ،اين بها را در ساعتها و دقايق ،ذره به ذره ،گاه دانسته و گاه ندانسته
پرداخته ،وی فشارهای رواني و فيزيکي مخلتفي را پشت سر گذاشته و با کششها و کشمکشهای دروني گوناگوني
روبرو شده ،بنابراين از طرفي در اثر اين مبارزه طوالني آنقدر خسته وضعيف است که تحمل ورود به صحنه جديدی
(دنيای بيرون که ديگر برای وی يک مأل خشن و ناشناخته و مملو از خطرات است) را ندارد و از طرف ديگر
همانطور که در بحث نفوذ خواهيم ديد وقتي فردی بهای زيادی برای کالئي و يا هدفي ميدهد تمايل درونيش سمت و
سوی آنرا پيدا ميکند که برای آن کال و يا هدف ارزش زيادی قائل شود ،حتي اگر منطق و شواهد عکس اينرا حکم
کنند .در اين نقطه بسيار برای فرد مشگل است که باور کند که تمام فداکاريهايش برای هيچ بوده و وی کامال" در خطا
و اشتباه بوده است .روبرو شدن با دنيای بيرون ،خانواده و دوستان و اقرار به اشتباه تا اين حد خود جرات زيادی
ميخواهد که بسياری فاقد آن هستند.
 - 6وابستگي) Dependency( ،؛ در نتيجه زندگي در فرقه و قطع رابطه با دنيای خارج" .شما بطور کامل در رابطه با
تمام مايحتاج زندگي و روابط اجتماعي خود وابسته به گروه ميشويد ،احتياجات عاطفي شما که توسط خانواد تامين
ميشود ،تصور شما از خودتان ،و حتي نيازهای شما برای ادامه بقا{ ،همه توسط فرقه تامين ميشود}  ...شما مانند
کودکي ميشويد که هر فکر و عمل مستقلي برايتان گيج کننده و غير قابل تحمل است ".بعد از تقريبا" بيست سال
بشکلهای مختلف با مجاهدين بودن و تکيه به آنان برای هر چيز ،وقتي من از آنها جدا شدم ،اولين احساسم طبعا"
احساس شادماني و رهائي و آزادی بود ،اما بالفاصله احساس ترس و ناتواني بر من غالب شد ،چرا که توان تصميم
گيری ،تشخيص درست و غلط ،خواست و نخواست ،دوست داشتن و نداشتن ،از من گرفته شده بود .برای مدت بيست
سال کسان ديگری برای ساده ترين چيزها بجای من و برای من تصميم گرفته و من فقط مسئول پيشبرد يک کار
مشخص که بعهده ام گذاشته ميشد بودم .من آن چيزی را ميخوردم که جلويم گذاشته ميشد ،و لباسي را ميپوشيدم که
کارم اقتضا ميکرد و يا تشکيالت حکم ميکرد ،به جوکهای معمول در فرقه ميخنديدم و با غم فرقه ای به سوگ
مينشستم .بعد از جدائي حتي يک خريد ساده از فروشگاه محلي کار مشگلي بنظر ميرسيد ،چه چيز را بر اساس چه
معياری و برای چه هدفي بخرم؟ لباسم را چگونه انتخاب کنم و خود را بر چه اساسي مهيای روبرو شدن با دنيای
بيرون بکنم؟ با تشکر از دخترم بعدها وی کمکم ميکرد که تصميم بگيرم که چه بپوشم و چه نپوشم .در آنزمان حتي
احساس سن خود را نداشتم که بتوانم تشخيص دهم که چه مدل و چه رنگ لباسي مناسب سن من هست و کداميک
نيست .بعدها خواهيد ديد که وقتي کسي فرديت ،هويت شخصي و شخصيت خود را در فرقه از دست ميدهد ،کسب
مجدد آنها کار ساده ای نيست .تمام اينها به معني آن نيست که افراد در فرقه خريد نميکنند ،تصميم نميگيرند و يا لباس
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نميپوشند .بلکه آنها همه اين کارها و خيلي بيشتر از اينها را ميکنند اما با شخصيت فرقه ای و جمعي خود و بر اساس
معيارهای درست و غلط و خوب و بد فرقه .وقتي از فرقه جدا ميشوند بيکباره همه اين معيارها را از دست ميدهند و
معيارهائي که حتي يک جوان نو بالغ دارد ،معيارهائي ،بر اساس تربيت ،اخالقيات خانوداگي و جامعه و صيانت نفس
و خواست فردی را هم حداقل برای مدتي نخواهند داشت .و به همين دليل بايد مدتها در يک برزخ نه در فرقه و با
شخصيت فرقه ای و نه در دنيای فردی و با شخصيت خود گذشته زندگي نمايند ،تصميم گرفته و عمل نمايند.
هراس و دلهره ) Dread( ،بخاطر اعتقادی که در فرقه در ضمير افراد کاشته شده که افرادی که از فرقه جدا ميشوند
هرگز نخواهند توانست زندگي واقعي در دنيای خارج از فرقه داشته باشند .فردی که از فرقه مخرب جدا ميشود آنطور
که آموخته است و معتقد شده ،بايد بطور واقع شيطان را در دنيای بيرون از نزديک مالقات کند .چرا که به او برای
ساليان متمادی تلقين شده که با جدائي از فرقه ،فرد چه بخواهد و چه نخواهد در کنار شيطان جای خواهد گرفت ،فاسد
خواهد شد ،و به کمپ دشمنان «خلق»« ،خدا»« ،طبيعت» ... ،خواهد پيوست .کسي که فرقه را ترک ميکند بايد با
ترس و شک بيمار گونه خود روبرو شود مانند کسي که بايد با فوبيا و يا ترس بيمارگونه خود از بلندی و يا مار و
عقرب روبرو شود .وی بايد با کساني معاشرت کرده که برای ساليان سال به او گفته شده که زندگي و رفتارشان
انزجار آور است .و بايد کساني را ديده و نسبت به آنها ابراز ادب کند که سالها سعي کرده از آنها متنفر باشد .به اين
ترتيب ترس از شيطان و شياطيني که وی در فرقه آنها را تحت اين عنوان شناخته ،بزرگترين مشگل فرد بعد از جدائي
است ،مشگلي که برای سالها فرد رها شده از ايزوله فيزيکي فرقه را کماکان در ايزوله رواني فرقه نگه داشته و گاها"
باعث بازگشت تحقير آميز وی به فرقه ميشود.
از دست دادن احساس درست و غلط ،خوب و بد ) Desensitisation( ،در فرقه فرد کم کم احساس درست و غلط و
خوب و بد خود را از دست ميدهد و چيزهائي که زماني ديدن و يا انجامشان ميتوانست وی را بيآزارد کم کم برايش
عادی ميشود .برای مثال اگر ميبيند که پولي که برای کمک به يتيمان و يا کودکان در خيابان جمع ميشود صرف
زندگي تجملي رهبر فرقه ميشود ،ممکن است دفعه اول او را بيآزارد ،اما کمکم عادی ميشود ،همينطور دروغ گفتن به
مردم و بسياری از غلطها و بدهای ديگر .به عبارت ديگر در فرقه فرد اخالقيات ،بد و خوبها ،درست و غلطها ،و
فرهنگ جامعه خود را از دست ميدهد و فرهنگ فرقه ای بدست ميآورد .بعد از ترک فرقه و از دست دادن فرهنگ
فرقه و حس درست وغلط آموخته شده در فرقه بيکباره فرد دچار گيجي و يا بي احساسي نسبت به درستها ،خوبها و
غلطها و بدها ميشود و مدتها طول ميکشد که بطور غريزی بفهمد چه چيز درست است و چه چيز غلط.
اعتقادات :چرا ترک فرقه سخت است ،بخاطر اعتقادات ،افراد بخاطر ايده و اعتقادی به فرقه ميپيوندند و ياد ميگيرند
با آن اعتقاد زندگي کرده ،بخاطر آن بجنگند ،با پيشرفت آن شاد شده و با عقب نشيني آن اندوهگين گردند .افراد ياد
ميگيرند که بخاطر آن اعتقادات خود را تغيير داده ،لباس و ظاهرشان را عوض کنند ،فرهنگ خود را دگرگون نمايند.
با کار در آن راستا و بخاطر آن هدف احساس رضايت از خود و شادماني دروني پيدا کنند و در غير اينصورت
احساس بطالت و تلف شدن وقت پيدا نمايند .به آنها گفته ميشود خواب و خوراک و بود و نبود آنها بخاطر آن اعتقاد و
هدف است .و به ناگهان بعد از جدائي تمامي آن اعتقاد محو شده و بجای آن فرد بايد بخاطر خود و بقای فردی و
احتماال" خانوادگي خود زندگي کرده و مبارزه کند .اين برای کسي که ياد گرفته چگونه در آسمانها دائما" در پرواز
باشد سقوطي مرگبار است.
وفاداری و متعهد بودن به قول و قرار :يکي ديگر از عواملي که بسياری را در فرقه ها نگه ميدارد ،احساس وفاداری
و پايبندی آنها به قول و قرارهايشان است .افرادی که به فرقه ها ميپيوندند ،اکثرا" افراد درست و متعهد به قول و قرار
خود هستند و فرقه ها بشکلهای مختلف سعي ميکنند ،بطور شفاهي و حتي کتبي از آنان قول و قرار بگيرند که تا پايان
راه در کنار رهبر فرقه باقي بمانند .افراد عضو فرقه ميخواهند انسانهای خوب و با شرفي باشند ،پای تعهدات خود
مانده و بسادگي از زير مسئوليتها شانه خالي نکنند .من خود برای مدتها علي رغم تمام مشگالتي که در فرقه داشتم تنها
و تنها به يک دليل نميتوانستم آنرا ترک کنم ،چرا که هر بار که ميخواستم فرقه را ترک کنم به ياد ميآوردم مسعود
رجوی در حرم امام حسين فرياد زد "هل من ناصر ينصرني" در نتيجه همواره وی را و عهدی که من در آنزمان در
دل خود با اين «امام حسين دوران» خود بستم را به ياد آورده و نسبت به ترک سازمان با شک و ترديد دروني روبرو
ميشدم .حتي بعد از آنکه تا حدودی هر چند کم و مبهم ،ميتوانستم فاصله نجومي و معکوس وی را از امام حسين ببينم
با اينحال هنوز در بند عهدی بودم که در دل خود بسته و مشگل جدی داشتم که عهد شکني کنم.
اقتدار :يکي ديگر از ابزار نفوذ خيلي موثر فرقه ها در جهت تغيير شخصيت افراد و همينطور نگه داشتن آنان در
فرقه اقتدار است .افرادی که مجبور ميشوند و ياد مگيرند که برای مدتهای طوالني تحت فرمان و چارچوب فردی
مقتدر زندگي کنند ،خيلي برايشان سخت خواهد بود که خارج از اين چارچوب زندگي کنند .بما از دوران کودکي
آموزش داده شده است که به افراد مقتدر پيرامون خود ،پدرمان ،معلممان ،روحاني محلمان ،و فرمانده پليس محل
احترام بگذاريم .در فرقه افراد ياد ميگيرند که به رهبر فرقه احترام گذاشته ،او را دوست بدارند و بپذيرند که هر آنچه
که او ميگويد و تصميم ميگيرد درست است و بهترين است که بايد بدون چون و چرا انجام شود .در فرقه هر گونه
شک و شبه نسبت به رهبر فرقه از گناهان کبيره ميشود .و افرادی که اقتدار رهبری را به زير سئوال ببرند با القابي
چون بريده ،خائن ،جاسوس و مزدور دشمن خوانده ميشوند .وی فرد مقتدريست که نه تنها برای فرد تصميمات سياسي
و گروهي و کاری را ميگيرد ،بلکه حتي مسائل و تصميمات شخصي و خصوصي او را هم گرفته و في المثل برايش
تعيين ميکند که با چه کسي روابط جنسي داشته باشد و با چه کسي نداشته باشد .زندگي در چنين شرايطي شخصيتي از
فرد ميسازد که برای وی بسيار مشگل خواهد بود که خارج از آن چارچوب زندگي کند .در بخشهای بعدی از اين
ابزار نفوذ و بکار گرفته شدن آن در فرقه های مخرب بيشتر صحبت خواهيم کرد.
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 - 9فشار رفقا ،برادران و خواهران فرقه ای و نبود اطالعات :ما اساسا" انسانهای اجتماعي هستيم و برای انجام بسياری
از کارهای روزمره و اتخاذ تصميم به اين نگاه ميکنيم که افراد ديگر مشابه ما و يا نزديک به ما چگونه عمل ميکنند و
تصميماتشان چيست .اين تقليد و دنباله روی زماني به حداکثر خود ميرسد که ما اطالع درستي در خصوص تصميمي
که ميخواهيم بگيريم نداشته باشيم .افراد درون فرقه اعتراض و يا سئوال نميکنند چرا که افراد ديگر فرقه چنين
نميکنند .اطاعت ميکنند چرا که بقيه اطاعت ميکنند .و فرقه را ترک نميکنند چرا که ديگران ميسوزند و ميسازند .و
باز آنان فرقه را ترک نميکنند چرا که از بيرون فرقه و زندگي در آن و مشگالتش اطالعات درستي ندارند .فرقه ها
معموال" در مورد تعداد خويش غلو ميکنند و همين باعث ميشود که فرد با خود بگويد آيا همه اين افراد در اشتباه هستند
و تنها من درست فکر کرده و درست و غلط را تشخيص ميدهم؟ عالوه بر اينها وقتي شما با جماعتي برای ساليان سال
هم صدا هستيد ،با آنها ميخوريد و ميآشاميد و در يکجا ميخوابيد ،با آنها وارد مبارزه برای هدفي شده ايد و بود و نبود
خود را در شراکت با آنها ميبينيد ،خود بخود نسبت به آنها احساس عاطفي خاصي پيدا ميکنيد که ترکشان را بسيار
دشوار و دردناک ميسازد .بخصوص وقتي که احساس کنيد با ترک فرقه به ناگهان دوستان و برادران و خواهران
عقيدتي شما تبديل به دشمنان شما خواهند شد و بجای عالقه و احترام آنها ،لعن و نفرين ايشان نصيب شما خواهد
گرديد.
- 21جدائي از گذشته :افرادی که عضو فرقه هستند از گذشته خود بريده اند و بقول مجاهدين تمام پلهای خود با گذشته را
خراب کرده اند ،در فرقه ها مکانيسمي وجود دارد که مشخص ميکند که يک فرد تا چه حد وابستگي های خود نسبت
به دنيای بيرون را حفظ کرده است و وی دائما" تحت فشار است که هر چه بيشتر از گذشته فاصله گرفته و دنيای خود
را محدود به دنيای فرقه ای کند بطوريکه سرانجام فرد بکل گذشته خود را فراموش کرده و شخصيت فرقه ای و
تاريخچه فرقه ای پيدا ميکند .حتي نامش عوض ميشود و تاريخ تولدش هم به روزی تغيير ميکند که فرضا" به وی گفته
اند که عضو فرقه است .حال وقتي فردی ميخواهد از اين فضا جدا شده و وارد دنيای بيرون آنهم يکه و تنها شود،
دوباره بايد از اين دنيا جدا شده و وارد دنيائي کامال" نو و ناشناخته شود .در اين نقطه حتي ترس از درآمد و حل
مسائل بسيار ساده فردی مثل تامين مکاني برای زندگي و پيدا کردن کار و درآمد برای وی تبديل به غولهای بي شاخ و
دمي ميشوند که هر يک مانع جدائي وی از فرقه ميشود و ترجيح ميدهد در شرايطي که به آنها خو گرفته و با قوانين
زندگي در آن آشنا شده است زندگي نمايد تا اينکه پذيرای اينهمه تغيير و تحول جديد و آنهم بيکباره شود .دوستي در
مجاهدين بهنگام يکي از مراحل انقالب ايدئولوژيک با من درد و دل ميکرد و ميگفت " :حتي اگر من بخواهم از
مجاهدين جدا شوم ،کجا ميتوانم بروم؟ من تمام خانواده و دوستان گذشته ام را از دست داده ام ،من آنها را سالها قبل
ترک و رد کرده ام ،نميدانم که کجا هستند و آيا زنده و يا مرده اند؟ پدر و مادر من از دنيا رفته و ديگر نيستند که مرا
با مهر و محبت در آغوش خود بگيرند .تازه من در بيرون از اينجا چه بکنم ،چه کاری را پيدا کرده و انجام دهم؟ هيچ
تخصصي ندارم بغير از کارهائي که در اينجا ياد گرفته ام که هيچيک در دنيای بيرون مفيد نيستند .من چگونه ميخواهم
حتي مايحتاج اوليه خود را تامين نمايم؟ من خيلي پيرتر از آن هستم که بخواهم کاری ياد گرفته و زندگي را مثل يک
نوجوان از صفر شروع کنم ".برای اعضأ مجاهدين در عراق مشگالت ديگری هم وجود دارد که ترک سازمان را
بمراتب مشگل تر ميکند ،خيلي از آنها بدليل ترس و شک بيمارگونه ،فوبيا و پارانويا نسبت به حکومت ايران ،حتي در
مغزشان هم نميگنجد که به ايران بازگردند ،و برای رفتن به يک کشور ديگر و زندگي مثل يک شهروند آن کشور،
حتي ابزاری که يک کودک در آن کشورها دارد را ندارند .زبان آن کشور را نميدانند ،حتي عربي را نميدانند با اينکه
سالهاست در عراق زندگي ميکنند .مدارک قانوني ندارند و با فرهنگ آن کشورها نيز آشنا نيستند .تازه همه اينها مال
زماني است که در اثر يک معجزه کشوری حاضر شود «تروريستها» و «آدمهای شرور» گذشته را به پناهندگي
بپذيرد.
- 22از بين رفتن اعتماد بنفس و شک به خود :يکي از مشگالتي که رهبران فرقه ها در مخدوش کردن ذهن و شستشوی
مغزی افراد تازه جذب شده دارند ،اعتماد بنفسي است که آنها از جامعه با خود ميآورند ،همانطور که در سخنراني
ابريشم چي در بحث انقالب ايدئولوژيک ديديم وی ميگويد که بايد اين اعتماد بنفس که حاصل دستآوردها و ويژگيهای
خود فرد است در تشکيالت از بين رفته و با اعتماد بنفس گروهي جايگزين گردد .viiiبه اين ترتيب اگر فردی برای
مدت نسبتا" طوالني در فرقه باقي بماند و مراحل مختلف مخدوش سازی ذهن را از سر بگذارند ،وی رفته رفته بخش
اعظمي از اعتماد بنفس فردی خود را از دست داده و به قول ابريشمچي اعتماد بنفس گروهي و يا بعبارت ديگر اعتماد
بنفس فرقه ای بدست آورده است .اين يکي ديگر از داليلي است که فرد پس از آن بسختي ميتواند فرقه را ترک گويد
چرا که برای انجام اينکار بايد وی به خود تکيه نمايد و چنين تکيه گاهي يا از او گرفته شده و يا ضعيف تر از آنيست
که وی بتواند به آن تکيه نموده و در گير چنين تصميم بزرگي شود .از آن گذشته وی برای روبرو شدن با دنيای
بيرون ،مشگالت شناخته و نا شناخته آن که در اين لحظه برای فرد همچون جنگلي بي قانون و خطرناک مينمايد،
احتياج به اعتماد بنفس قوی ای دارد که وی از آن برخوردار نيست .عالوه بر کمبود اعتماد بنفس فردی ،در اين لحظه
فرد بشدت به خود ،افکار خويش و تصميم خود مشکوک است .چرا که وی عالوه بر شکهائي که توسط روشهای
مخدوش سازی ذهن در او نسبت به خود و تصميمات فردی به وجود آمده ،يک شک بزرگ هم به قدرت تشخيص خود
پيدا کرده ،چرا که وی فکر ميکند که اين او بوده که فرقه را انتخاب کرده و به آن پيوسته و در آن لحظه فکر ميکرده
که تصميمي صد در صد درست گرفته است ،حال از کجا معلوم که وی اينبار هم دچار اشتباه نشود؟ شک و کمبود
اعتماد بنفس بنابراين تبديل به دو عامل بازدارنده برای ترک فرقه ميشوند و ممکن است فرد را بشکل شخصي منفعل
در درون فرقه درآورند که نه ديگر اعتقادات فرقه ای دارد و نه جرأت و شهامت ترکش را.
- 21احساس گناه بخاطر شرکت در جرائم فرقه :احساس گناه افراد را در درون فرقه نگه ميدارد .احساس گناه نسبت به
خطاهائي که فرد در فرقه به نام و به دستور فرقه انجام داده است ،تقلباتي که کرده ،دروغهائي که به خانواده ،دوستان،
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و مردم و دولت گفته ،قوانيني که آنها را نقض کرده و خود را در قبال آنها مسئول و مستوجب مجازات ميبيند ،چه از
ترس مجازات و روبرو شدن با تمامي اين خطا ها و چه از فرط ناراحتي وجدان باعث ميشود که فرد زندگي آزاد و
شرافتمندانه خود در دنيای خارج را نا ممکن ديده و فرقه را ترک نگويد .ixچنين امری در مورد فرقه های خشن و
تروريستي ضريب صد چندان ميخورد ،بخصوص اگر فردی بدستور فرقه مرتکب جنايت و يا جرائم بزرگ شده باشد.
- 26زندگي جمعي و شخصيت جمعي :زندگي در فرقه مشگالت خود را دارد ولي در عين حال جذابيتهای خويش را نيز
دارد ،جذابيتهائي مثل احساس متعلق بودن ،که در دنيای امروز و زندگي امروزه روز به روز بي رنگ تر ميشود و
افراد بخاطر تنهائي و عدم تعلق به خانواده و يا جمع دوستان ،در دنيای سرمايه داری و صنعتي رنج بسيار ميکشند .از
طرف ديگر اگر چه فرقه ها شخصيت فردی افراد را از آنها ميگيرند ،اما در عوض به آنها شخصيت جمعي و يا فرقه
ای داده و ايشان را ملقب به القابي چون "رفيق"" ،مجاهد"" ،برادر و خواهر" و  ...ميکنند .فرد در آنجا احساس ميکند
که يک "انقالبي" ،يک "پيشتاز" ،يک مبارز در راه خدا ،مسيح و يا مردم است .احساسي که فرد بسختي ميتواند از آن
دل بکند و بناگهان يکي از ميلياردها انسان ديگری شود که بود و نبودش هيچ تاثيری در حرکت و زندگي ديگران
ندارد .در عين حال فرقه ها زندگي در آنجا را خيلي جذاب کرده و امنيت فردی را به حداکثر ميرسانند ،امنيت و
جذابيتي که در دنيای بيرون وجود ندارد و يا خيلي سخت ميتوان آنرا بدست آورد بخصوص اگر برای مدتي در فرقه
زندگي کرده باشيد .در کتاب «تمام کودکان خدا» ميخوانيم " :فرقه ها به افراد ميگويند« :مشگالت خانوادگي و پدرها
و مادرها؟ هيچکدام در آنجا نيست .نگراني مالي؟ ما آنرا حل کرده ايم .نگراني های مربوط به امور جنسي؟ و يا دلهره
های افراد در رابطه با برخورد با جنس مخالف؟ شما وارد زندگي پاکي ميشويد که اين مشگالت در آنجا وجود ندارد.
تمام روابط جنسي قبل از ازدواج {و يا همچون مجاهدين برای هميشه} گناه و ممنوع است ،بنابراين شما هيچ نگراني
x
در مورد آنها نخواهيد داشت"... »،
- 24تنها راه :فرقه ها از روز نخست به افراد جذب شده ميآموزند که راه آنان تنها راه رسيدن به هدفي است که آنرا تبليغ
ميکنند ،تنها راه برای رسيدن به آرامش دروني ،رسيدن به خدا ،خدمت به مردم ... ،است .در دنيای سياه و سفيدی که
آنها تبليغ ميکنند به افراد ميآموزند که بيرون از آنها تماما" سياهي است و بس و در درون سپيدی و آرامش وجدان و
روح و روان .در مورد فرقه های تروريستي و باصطالح مبارز و «انقالبي» ،آنها مدعي هستند که راه آنها تنها راه
مبارزه برای هدف است( ،هدفي که در بسياری موارد ممکن است واقعي باشد و يا حداقل توسط کوششهای بسيارفرقه
ديگر واقعي و منطقي جلوه ميکند ).آنها حتي هراز چندگاه افراد فرقه را دعوت به اين ميکنند که اگر راه ديگری برای
رسيدن به آن هدف سراغ داريد آنرا به ما نشان دهيد تا ما نيز راه خود را رها کرده و بدنبال شما روان شويم.
همانطور که در اوائل اين بحث ديديم ،رجوی به هواداران خود چنين گفت و اين گفته ای بود که وی بارها تکرار
ميکرد .اين در حاليستکه وی در نقطه اول هر کس که خارج از فرقه است را بنوعي مزدور حکومت ويا جاسوس
«خارجيان» کرده و عمال" دنيای بيرون را دنيای سياهي و تباهي معرفي کرده .آنها حتي ممکن است خودشان چند
درب خروجي را بشما نشان دهند و حتي بشکل عارفانه ای همچون رجوی مدعي شوند که «چراغها را خاموش
خواهند کرد که هر کس که ميخواهد آنجا را ترک گويد ».اما بالفاصله با شيوه های مختلف فضائي را برای افراد
تصوير ميکنند که گوئي پشت هر دربي اژدهائي در نهان است و يا در انتهای آن بن بستي مرگبار در انتظار عبور
کنندگان از آن درب است .به اين ترتيب بسياری از اعضأ به اين نتيجه ميرسند که برای ترک فرقه بايد افکار و
خواستها و اعتقادات خويش را بکل تغيير داده و از انديشه ای که در نقطه آغاز حرکت خويش داشتند صرف نظر کنند
و يا برای هميشه در فرقه باقي بمانند.
- 25ترس از تنبيه:
"{درصورت ترک ما} تو يک «هيچکس» خواهي شد ،تو وجود نخواهي داشت ،تو هيچگاه وجود نداشته ای؛ هيچ
چيز از تو باقي نخواهد ماند نه عالمتي و نه خاطره ای که زنده بماند ".جورج اورول 4891
مارگرت سينگر ميگويد" :بسياری از گروه ها بدنبال جداشدگان ميروند .آنها را تهديد ميکنند ،و تنبيهشان ميکنند ،و يا
در خانه زندانيشان ميکنند "... .وی ميافزايد " :زني که من با او صحبت ميکردم که سعي کرده بود فرقه ای را ترک
کند بمن گفت که وی توسط افراد مسلح برای مدت يکسال در پايگاه فرقه زنداني بوده است تا نهايتا" توانسته فرار کند.
تا دوسال پس از فرارش نميتوانسته براحتي بخوابد و با لباس ميخوابيده که اگر نفرات رهبر فرقه بسراغش آمدند بتواند
xi
فرار کند".
يکي از تناقضات اصلي افرادی که ميخواهند از فرقه جدا شوند در همين جاست ،اگر آنها بعد از جدائي هيچ نگويند،
صحبتي درباره فرقه و آنچه که در آنجا ديده اند نکنند که وجدان خود را فروخته اند .چرا که آنها خطاها را ديده اند،
نقض حقوق انساني و آزادی را در روز روشن ديده اند ،تجاوز به روح و جسم انسانها را ديده اند و حاضر نشده اند
درباره آنها صحبتي بکنند .چرا که اگر کسي سرقتي و يا جنايتي را ببيند و درباره آن هيچ نگويد ،از نظر قانون بنوعي
شريک در جرم است ،در بعضي از قوانين در حد خود مجرم واقعي .از طرف ديگر اين يک احساس انساني است که
وقتي خطا و يا خطری را ميبيند الزم ميبيند که ديگران را نسبت به آن آگاه سازد ،بخصوص جوانان را که مانع تکرار
آنچيزی شود که بر خود فرد گذشته است .بنابراين در صورت سکوت فرد دچار احساس ناراحتي وجدان ميشود و اگر
سخني گفته و حرکتي بر عليه فرقه انجام دهد که توسط آنان" ،خائن"" ،مزدور دشمن"" ،سرباز شيطان"  ...خوانده شده
و در حرف و حتي عملشان مستحق مرگ ميگردد .xiiچند نمونه از برخورد فرقه ها با اعضأ جدا شده ،بخصوص آناني
که جرات کرده و سکوت نکردند بقرار زير است:
گفته مشود که جيم جونز از «فرشتگان» خود بر عليه اعضأ جدا شده و حتي حاميان آنها استفاده ميکرده.xiii
جني مايلز ،يک عضو سابق "معبد مردم" و يکي از منتقدين جيم جونز ،بهمراه همسرش و کودکانش بعد از واقعه شهر
جونز کشته شدند.xiv
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پل مورانتز ،يک وکيل بر عليه ساينون يک فرقه با برنامه ترک مواد مخدر ،بشدت توسط اعضأ فرقه کتک خورده و
يک مار از صندوق پستي اش به خانه اش انداخته بودند.xv
مجاهدين به امکان يک زندگي آبرومندانه و شرافتمندانه برای جداشدگان معتقد نيستند ،بنابراين وقتي کسي آنها را ترک
ميکند ،ايشان انتظار دارند که وی يک زندگي آرام ،مخفي و شرم آور را آغاز نمايد ،شرم از ترک «بهترين و مقدس
ترين گروه موجود روی کره ارض» را چرا که آنها «نه بخاطر اشتباهات گروه بلکه بخاطر ضعف خويش در ادامه
مقاومت ،عدم تحمل دردها و مشگالت مبارزه  » ...سازمان را ترک نموده اند .بنابراين آنها بايد همانند يک فرد
فروريخته و ورشکسته ،شرمنده بخاطر شکست عهد و پيمانهايش با «خدا»« ،مردم»« ،کشور»« ،انقالب»  ...باشد.
آنها نبايد هيچ کاری و يا اقدامي کرده و بايد يک زندگي رقت بار ،تنها و دربند غرائز حيواني را آغاز نمايند ،آنها از
«بهشت مجاهدين» به جهنم شياطين سقوط کرده و بعوض "مجاهد" بودن يک "فرد عادی" شده اند .و اگر آنها اينچنين
نکنند و از مسائل و مشگالت و خطاها و جناياتي سخن گويند که در فرقه ديده اند ،از آنجا که آنها از نظر مجاهدين
يک «هيچکس» و فاقد اراده فردی بوده و هستند ،در نتيجه اگر آنها موريانه دستگاه مجاهدين نيستند ،پس البد
«مزدور» کس ديگری بوده و توسط ملکه کندوی ديگری هدايت ميشوند .البد آنان مزدور دشمن ،دولت ايران ،وزارت
اطالعات ،سيا ،و يا يکي ديگر از ميليونها دشمن مجاهدين هستند .از نظر فرقه ها انسانها برده رهبری هستند و برده
نميتواند بدون ارباب به حيات و حرکت خود ادامه دهد .اگر آنان برده مجاهدين نيستند ،بنابراين برده چه کسي ميتوانند
باشند مگر دشمن ،و بنابراين هر چه که ميکنند و ميگويند ،اثباتي است بر صحت اين نظريه که آنها «مزدور دشمن و
شيطان ميباشند».
اعضأ ناراضی مجاهدين تا زمانيکه پايگاههای سازمان را ترک نکرده اند ،تا حد ممکن از بقيه جدا شده و در مرحله
اول ،مجبور ميشوند به گناهان کرده و يا نکرده خود اقرار نموده و بگويند که "خودخواه"" ،خواهان روابط جنسي" (از
آنجا که داشتن هر نوع رابطه جنسي برای همه بغير از رهبری ممنوع شده است) ،بوده و نمونه های مشخصي دال بر
"رفتار گناه آلود" خويش بيان نمايند .در مرحله بعدی آنها بايد گزارشي دال بر بريدگي خود که بدترين گناه در
چارچوب فکری مجاهدين محسوب ميشود داده و يا در بنگالي و يا جای ديگری زنداني گردند .اصطالحا" به چنين
افرادی ميگويند "بنگالي" و يا بعبارت درستتر زنداني .تا زمانيکه مجاهدين تعداد محدودی از ناراضيان و مخالفان
داشتند ،براحتي ميتوانستند افراد ناراضي را تحمل کرده و بعد از مدتي اقامت در اينگونه زندانها ،در صورتيکه
فکرشان عوض نميشد ،معموال" آنها را به يکي از کمپهای پناهندگان در عراق ميفرستادند تا کميساريای عالي پناهندگي
در عراق فکری بحال آنان بکند .افرادی که بنوعي پوزش ميطلبيدند و يا مخالفت خود را در حد صنفي باقي ميگذاشتند
و شکي از خود نسبت به رهبری سازمان نشان نميداند و رده تشکيالتيشان هم در حد عضو و پائينتر بود ،حتي ممکن
بود که توسط سازمان به خارج فرستاده شوند تا بعنوان هوادار سازمان در آنجا به فعاليتهای کناری خود در حمايت از
سازمان ادامه دهند.
اما در مورد کسانيکه از قواعد فوق تبعيت نميکردند و رده آنان از عضو باالتر بود ،ايشان ملقب به تيترهای "خائن" و
"مزدور" شده و بعد از محاکمه و توهين به آنان در جلسات خاص با شرکت خود رجوی ها ممکن بود ماهها و حتي
سالها در زندانهای خود سازمان و بعضا" زندانهای صدام حسين در شرايط ناگوار و بعضا" بهمراه آزار و شکنجه
مانده و بعد به کمپهای پناهندگي فرستاده شوند.
تا کنون مجاهدين اسامي بسياری از اعضأ سابق خود را تحت عنوان "خائن" و "مزدور" در نشريات ،کتب ،و
وبسايتهای خود اعالم نموده اند .برای نمونه ميتوانيد به نشريات زير مراجعه نمائيد" :نشريه "xviشماره  76تحت عنوان
{رژيم ايران و قدرتهای خارجي} از"بريده های خائن استفاده ميکنند" .نشريه شماره  :253تحت عنوان "افشأ اسامي
افرادی که امضأ {از جدا شده ها بر عليه مجاهدين} جمع ميکردند .بولتن خبری شماره  115نامه های نوشته شده بين
وزارت اطالعات و جدا شده ها در کمپ رمادی عراق .مجاهد شماره  ،199تحت عنوان هشدار اطالعاتي .نامه
نگاری وزارت اطالعات با کودکان مجاهدين در کشور سوئد ،درخواست از آنان که برای پدر و مادرشان نامه
بنويسند .مجاهد شماره  615اسم يک جداشده ،تحت عنوان "جاسوس"" ،شکنجه گر" که به سوئد بازگشته که جاسوسي
کند .مجاهد شماره  621تحت عنوان تاسيس يک مرکز ورزشي و يک کتاب فروشي توسط «شاگرد جالد» xviiمجاهد
شماره  ،621تحت عنوان  :هشدار اطالعاتي .افشأ اسامي جدا شدگان تحت عنوان جاسوسان حکومت ايران در آلمان،
سوئد و در کمپ پناهندگي رمادی در عراق .مجاهد شماره  611اعالم نام تعداد ديگری از جداشدگان تحت عنوان
جاسوسان حکومت .مجاهد شماره  ،611تحت عنوان "تجمع مزدوران در فرانسه" .بولتن خبری مجاهدين تحت عنوان
مصاحبه خائنين با راديو بي بي سي  ...با اجازه ،من از ادامه اين صف دراز از نام بردنها و باصطالح افشاگريهای
فرقه مجاهدين بر عليه جداشدگانشان خود داری کرده و از بيان نحوه اعالم اين باصطالح افشاگری ها بخاطر حفظ
ادب و حرمت کالم و قلم و همچنين اجتناب از بي احترامي به آن افراد پرهيز مينمايم .جهت دانستن بيشتر نسبت به
وضع جداشدگان و مصائبي که آنها در راه جدائي از فرقه متحمل شده اند شما را بعنوان نمونه تشويق به خواندن
گزارش "ديده بان حقوق بشر" در اين مورد ميکنم .بطور خالصه در اين گزارش آمده است ..." :در دوران آخرين
سال حکومت صدام حسين در عراق ،بعضي از ايرانيان در زندان ابوغريب زنداني بوده و در حال فرستاده شدن به
ايران جهت تعويض با زندانيان جنگي بودند .اينها اعضأ ناراضي مجاهدين بودند که بعنوان "امانت مجاهدين" به زندان
ابوغريب فرستاده شده بودند .آزاد کردن اين زندانيان در سالهای  2682و  2681پنجره مستقيمي بروی فهم شرايط
داخل کمپهای مجاهدين گشود که در گذشته غير قابل دسترس بوسيله دنيای خارج بود .ديده بان حقوق بشر با پنج تن از
اعضأ سابق مجاهدين که در زندان ابوغريب نگه داشته شده بودند مصاحبه کرد .شهادت آنها بهمراه شهادت هفت
عضو سابق ديگر ،تصوير تيره ای از نحوه رفتار سازمان با اعضأ خود و بخصوص اعضائي که نقظه نظرات مخالفي
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را بيان کرده و خواسته اند که سازمان را ترک کنند ،بما ميدهد .اعضأ سابق مجاهدين گزارشي ميدهند که از بد
رفتاری که شامل زندان و محاکمه اعضأ عادی که خواهان ترک سازمان هستند حکايت ميکند .زندانهای انفرادی طويل
المدت ،کتک زدن شديد ،و شکنجه اعضأ ناراضي از جمله اين بد رفتاريها هستند .مجاهدين ناراضيان سياسي را در
دهه هفتاد در زندانهای داخلي خود نگه ميداشت که بعدا" تعداد زيادی از آنها را به مقامات عراقي تحويل داده که به
زندان ابوغريب منتقل شدند .در يک مورد ... ،وی در زندان انفرادی مجاهدين برای مدت هشت سال و نيم نگه داشته
شده بود ،از تابستان  2672تا زمستان  .2681شاهدين دو مورد را گزارش داده اند که زير بازجوئي ها کشته شده اند.
سه تن از ناراضيان شاهد کشته شدن يک دوست ناراضي خود بوده اند ... .يک ناراضي ديگر به ديده بان حقوق بشر
گفت که زماني که وی از يک جلسه بازجوئي به زنداني که با فرد ديگری شريک بود برگشت ،او شاهد مرگ آن
ناراضي ديگر بوده است .... .،درجه اطاعت و سرسپردگي ای که از اعضأ انتظار ميرود به نحوی آشکار در سال
 2681وقتي که پليس فرانسه مريم رجوی را در پاريس دستگير کرد ،بر مال شد .در اعتراض به اين عمل پليس ،ده
عضو و هوادار مجاهدين خود را در شهرهای مختلف اروپائي به آتش کشيدند که در نتيجه آن دو نفر کشته شدند.xviii
اعضأ سابق تاثيرات "انقالب ايدئولوژيک" را که منبع اصلي شکنجه های رواني و بدرفتاريهای فيزيکي بر عليه اعضأ
xix
گروه است را برشمرده اند".
عالوه بر تمام اينها بايد اضافه کنم که اعضأ فرقه های باصطالح مذهبي برای جداشدن از فرقه نه تنها بايد پذيرای تمام
مشگالت فوق الذکر شده و بشوند ،بلکه آنها بايد خود را برای رفتن به «دوزخ» بعد از مرگ هم آماده کنند ،چرا که
بسياری از اين فرقه ها برای اعضأ خود جا انداخته اند که راه آنها تنها راه رستگاری و آمرزش است و خروج از
گروه آنها بعنوان اينستکه مورد غذب الهي هم قرار گرفته و بالطبع بعد از مرگ راهي دوزخ خواهند شد .برای مثال
وقتي که من از مجاهدين گريختم در يکي از تماسهای تلفني رجوی با من ،وی بمن گفت " :من نميخواهم که تو خسر
الدنيا و في الخره شوی و در نتيجه از تو ميخواهم که به سازمان بازگردی.
i
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رند در گزارش خود تصويری ميدهد از وضعيت کساني که خواهان ترک مجاهدين هستند ..." :در اولين سال {پس از آنکه آمريکائيان
مسئول محافظت و مراقبت از مجاهدين در کمپ اشرف در عراق شدند} امريکائيان ( ) ) JIATF (Joint Interagency Task Force-Ashrafبا
مجاهدين به توافق رسيدند که روندی را ايجاد نمايند تا افرادی که خواهان ترک گروه هستند بتوانند به کمپ تيپف ( TIPF (Temporary
) ) Internment and Protection Facilityفرستاده شوند .چنين روندی به مجاهدين اجازه ميداد که طی برخوردهای متعدد و در دوران کار
توضيحي يکجوری اطالعات حساس فرد نسبت به مجاهدين از او گرفته شود .اگر چه کامال" مشخص بود که اين کار توضيحي {در مورد
اطالعات و امنيبت نبوده} و تنها توطئه ای جهت ترساندن عضو خواهان ترک برای اعالم پشيماني جهت ترک گروه بود .عليرغم اين شيوه
برخورد ،در سال اول چند صد نفر از افراد مجاهدين به کمپ تيپف منتقل شدند ،کساني که ابتدا" يا جزو زندانيان جنگي جنگ ايران و عراق
بوده و يا ايرانياني بودند که بسمت کمپهای مجاهدين در عراق به شکل شکار کشانده شده بودند .بعد از اين هجوم اوليه افراد به کمپ،
خروجهای بعدی با مشگالتي {از جانب مجاهدين} روبرو شد ،اما مقامات امريکائي ( ) JIATFسعي بيشتری جهت تشويق افراد به ترک
مجاهدين نکردند .آنها ميدانستند که رهبران مجاهدين اطالعات غلط را ترويج ميکنند ،اطالعاتي شامل شرايط بد زندگي در تيپف ،اما آنان هيچ
اقدامي برای خنثي کردن اين اطالعات نکردند ... .عالوه بر اين آنها هيچ کمکي به اعضأ مجاهدين که خواهان فرار از کمپ اشرف بودند،
بدون عبور آنان از مراحل کار توضيحي مجاهدين نکردند ... .تنها راه ديگر ترک کردن کمپ اشرف برای اعضأ فرار بسمت تيپف بود.
مقامات امريکائي ميدانستند که مجاهدين در حال ساختن موانع فيزيکي {بگرد اشرف} هستند که خروج افراد پياده را با مشگل روبرو سازد.
برای مثال مجاهدين يک پست نگهباني در کنار ورودی کمپ تيپف بوجود آوردند ،اگر چه ظاهرا" هدف برقراری چنين پستي راحتتر کردن
خروجهای توافق شده بود ،اما {برای همگان} اين خيلي روشن بود که آن تنها برای يک خواسته برقرار شده ،گذاشتن گاردهای مجاهدين برای
برخورد با کساني که با پای پياده ميخواهند {از کمپ مجاهدين} فرار کنند .کساني که ميبايست فاصله باز زيادی را طي کرده ،از نگهباني های
{درون خود کمپ مجاهدين} فرار کرده ،و چندين مانع فيزيکي شامل سيمهای خاردار و ديوارهای ساخته شده ،را پشت سر گذاشته و سرانجام
يکجوری از نگهباني گذاشته شده بر سر کمپ تيپف هم عبور نمايند .با تمام اين مشگالت ،چندين عضو مجاهدين کوشش کردند که فرار کنند و
چند نفری هم موفق شدند که به تيپف برسند".
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. PP: 46, 48; The full report can be found in: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/

vii

استيون حسن در مورد افرادی که از فرقه اخراج ميشوند ميگويد " :من با افراد نسبتا" زيادی برخورد کرده ام که از گروه اخراج شده اند،
اکثرا" بخاطر اينکه اقتدار مسئولين را به زير سئوال برده ،و يا زياد سئوال ميکرده اند .افرادی چنان مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند که
اصطالحا" سوخته شده بودند و ديگر هيچ «فايده ای» {برای فرقه} نداشتند .کسان ديگری هم بودند که آنچنان دچار مسائل فيزيکي و رواني
شده بودند که نگهداری آنها و درمانشان هزينه زيادی {برای فرقه} داشته و در نتيجه باری بر روی دوش گروه بودند .کساني که از فرقه ها
اخراج ميشوند در ميان اعضأ سابق فرقه ها دارای بدترين شکل ممکن هستند .چرا که آنها احساس ميکنند که طرد شده اند ،نه تنها از ميان
اعضأ گروه ،بلکه بخصوص در مورد فرقه های مذهبي ،از درگاه الهي ... .آنها که در درون فرقه دچار يک ترس بيمارگونه نسبت به دنيای
بيرون شده اند ،با ترک فرقه و رفتن به همان دنيا احساس ميکنند که مجبور به زندگي در دنيای ظلمت هستند {بدون داشتن يار و پناهگاهي}".
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}Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind Control; Park Street Press; 1988; P: 170

عين جمله وی چنين است " :ابريشمچي در سخنراني خود بمناسبت انقالب ايدئولوژيک مجاهدين چنين ميگويد " :طبعا" کسي که وارد
سازمان ميشود ،اعتماد به نفس های ناشي از فرديتهای طبقاتي اش  ،در معرض انتقاد قرار ميگيرد  .بخاطر اينکه تا ديروز ميتوانسته آن
کارخانه را اداره بکند يا شاگرد اول بوده و يا ورزشکار و هنرمند بوده  -به هيچيک از اين داليل  -در درون سازمان مجاهدين نميتواند اعتماد
بنفس داشته باشد و صرفا" بر دانسته ها يا توانائيهای فردی اش اتکا کند .اينها اگر چه ميتواند خيلي مثبت و مفيد باشد ،اما جوهرا" توانائي
های فردی است .بايد وارد جمع شد و خود را و اعتماد به نفس نوين را در کار دستجمعي پيدا کرد  .تا ديروز يعني در بيرون از سازمان،
خودم  ،خود م را مرتب تأئيد ميکردم  .فرد به آينه نگاه ميکرد و کيف ميکرد که به به چه آدم مهمي است .اما امروز آئينه ی فرد  ،نشستهای
انتقادی است .بهمان اندازه خوب هستي که معيارهای ايدئولوژيک  ،تو را تاييد ميکند و به همان اندازه بد هستي که به تو انتقاد ميکنند و به
همان اندازه ديناميزم داری که خودت را تغيير ميدهي .در اعتماد به نفس دستجمعي  ،قبل از هر چيز به اين دليل بايد اعتماد به نفس داشته
باشي که ميتواني کار دستجمعي بکني .ببينيد اين دو نوع اعتماد به نفس چقدر ضد هم است .ما در اين انقالب بجای اعتماد به نفس فردی ،
اعتماد به نفس واقعي دستجمعي و انقالبي که در چارچوب مجادين معني دارد  ،پيدا کرده ايم ".سخنراني برادر مجاهر مهدی ابريشمچي
درباره انقالب ايدئولوژيک در درون سازمان مجاهدين خلق ايران ،تاريخ انتشار آبانماه  34صفحه 223
ix
در گزارش رند ميبينيم حتي حضور غير قانوني در عراق در دوران صدام حسين يکي از موانع بزرگ بود که افراد نميتوانستند فرقه را
ترک گويند ،در گزارش چنين آمده است " :جهت جلوگيری از خروج اعضأ از پايگاه مجاهدين ،تقريبا" تمام اعضأ مجبور ميشوند که مدارک
قانوني خود را تسليم مجاهدين کنند که باصطالح از آنها بخوبي «نگهداری» شود .مجاهدين حاال مدعي هستند که اين مدارک بخوبي حفظ شده
بودند تا اينکه بوسيله يکي از بمبهای نيروهای امريکائي از بين رفتند.اگر چه گروه از طرف صدام حسين دعوت شده که در عراق سکني
گزيند و به آنها زمينهائي داده شد که در آنها مستقر شوند ،اما مجاهدين هيچگاه اقدامي برای کسب اجازه حضور قانوني در آنجا را نکردند.
زماني که فردی را به عراق ميآورند ،مخصوصا" قوانين مربوط به ورود افراد خارجي به عراق را رعايت نميکردند .بنابراين با وجود
پيچيدگي دستگاه قانوني دوران صدام حسين يکي از تهديدات مجاهدين بر عليه کساني که ميخواستند گروه را ترک گويند اين بود که بدليل
حضور غير قانوني در عراق اگر کمپ را ترک کنند به زندانهای عراق خواهند افتاد و چندين سال را در آنجا خواهند گذراند ،و به دنبال آن
به ايران فرستاده خواهند شد ،جائيکه در آنجا دادگاهي و مجازات ميشوند .با آوردن افراد بشکل غير قانوني به عراق و گرفتن مدارک آنها از
ايشان ،مجاهدين قادر بودند افراد را در آنجا به دام بياندازد".

’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: 75. The full report can be found in: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/
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