شستشوی مغزی بخش دوازدهم
شستشوی مغزی؛ افسانه يا واقعيت؟
اگر تصور شما از شستشوی مؽزی ،توليد شخصيتهائي مانند افرادی در فيلمهای «کانديد منچوری (Manchurian candidate
)» و يا «هويت بورن ( ») Bourne identityاست؛ اگر شما فکر ميکنيد ،قرباني در اثر شستشوی مؽزی بکل حافظه خود را از
دست ميدهد و برای هميشه فراموش ميکند چه کساني را دوست داشته و از چه افرادی متنفر بوده؛ اگر فکر ميکنيد که «خود کهنه»
سانه است ،يک آرزوی دست
ميتواند بکل بميرد و با «خود جديد» جايگزين شود؛ در چنين فرضياتي شستشوی مؽزی تنها يک اؾ
نيافتني برای ديکتاتورهای جاه طلب در سراسر دنيا از ابتدای تاريخ تا شايد انتهای آن است.
اما اگر تصور شما از آن ،شيوه ايست برای به بند کشيدن انسانهای آزاد و براه انداختن يک نوع جديد از برده داري؛ راهي برای
نهايت" انکار خود؛ ابزاري برای تبديل انسانهای
ا
مجبور کردن «خود کهنه» و يا «خود واقعي» به «شک به خود» ،تنفر از خود ،و
آگاه به سربازان پياده رهبر فرقه؛ تبديل کردن شما به زندانبان خود ،نگهبان خود ،شکنجه گر و جاسوس خود ،برای به بند کشيدن
شخصيت و هويت خود؛ وسيله ايست برای حمله به اعقتادات شما و نابود کردن آنها؛ نگهباني است در مقابل زندان احساسات و
عواطؾ گذشته شما و مانعي در مقابل رجعت آنها برای احيأ اعتقادات گذشته شما؛ حافظي است برای اعتقاداتي که مخدوش کننده
ذهن در فکر شما کاشته؛ در چنين صورتي شستشوی مؽزی يک واقعيت ملموس است و ميتوان آنرا در بسياری از فرقه های مخرب
کوچک و بزرگ ،اينجا و آنجا ،در ميان ملل و فرهنگهای مختلؾ ،با شعارهای گوناگون و مخفي شده در اعتقادات مردمي ،مشاهده
نمود.
درست بهمين دليل است که من نميتوانم مدعي شوم که شستشوی مؽزی ميتواند شما را تبديل به يک زامبي ،آدم ماشيني ،و يا شي
کند؛ اما در مقابل کساني که بکل منکر وجود چنين شيوه هائي هستند ،برای وادار کردن آنها به ديدن واقعيتهای انکار ناپذير و
پذيرش وجود آنها من نيز اينجا و آنجا از همين لؽات برای توصيؾ شستشوی شدگان مؽز استفاده کرده ام ،منهم بکار گيری اين لؽات
را نزديکتر به واقعيت ميبينم تا انکار وجودشان و معتقد هستم که فردی که شستشوی مؽزی شده بمراتب نزديکتر است به يک زامبي
و يا يک ماشين  ،يک کامپيوتر و يا يک موريانه سرباز تا يک انسان عادی مختار با اراده آزاد.
درست است «خود کهنه» ويا خود واقعي شما درست مانند برده های برده داری کهن ،ممکن است در يک شرايط خاص از چنگ
برده دار فرار کرده و خود را رها سازد .شخصيت و هويت واقعي شما ميتواند در اثر اتفاقي ،کمکي از بيرون ،از اعماق ذهن شما
بيرون آمده ،احيأ شود ،زنجيرهای نا مرئي «نفي خود» ،و ضربه های شالق «انتقاد از خود» را دريده ،هيجانات لحظه ای توليد
شده توسط رهبر فرقه را ناديده گرفته و خود را از اين برده داری نوين رها سازد .اما اين آزادی بمعني نفي اين نيست که وی برای
مدتهای طوالني به بند کشيده شده بوده است و قدرت ابراز وجود را نداشته.

يازده مرحله «رفرم فکری» ليفتن و يا شستشوی مغزی:
جهت جمعبندی ،اجازه دهيد به بحث ليفتن درباره رفرم فکری بازگشته ،نگاهي به جمعبندی وی کرده و مشاهده کنيم که آن جمعبندی
را چگونه ميتوان در «انقالب ايدئولوژيک» مجاهدين ديد .با چنين مقايسه ای به اين نتيجه ميرسيم که شستشوی مؽزی علي رؼم نام
های مختلؾ و تحت شعارهای گوناگون در فرقه های مخرب اينجا و آنجا ،تقريبا" يک مسير همگون را طي ميکند.
مرحله اول« :شک به خود»
"او ديگر قادر نبود در مقابل حزب از خود مقاومتي نشان دهد .هر چه باشد ،حزب حرف درست را ميزد .بايد که اينطور باشد:
آخر چطور ممکن است که يک انسان ميرا ،درست بگويد و يک مجموعه ای از مغزها و افکار اشتباه فکر کنند؟ با چه معيار
خارجي وی ميتوانست قضاوت حزب را به زير سئوال بکشد؟ عقل در اينجا آمار و اعداد بود {عدد يکنفر بودن وی در مقابل
بيشماران حزب} .مسئله موجود اين بود که وی ميبايست بگونه ای فکر کند که آنها فکر ميکردند .وی در ميان اين افکار بود که
 ....انگشتانش مداد را در ميان خود گرفته و با احساسي نا خوش آيند کلفتي آنر حس کردند .و وی شروع کرد به نوشتن
افکارش .و اولين نوشته خود را بشکل بدخط و با حروف درشت چنين نگاشت :آزادی بردگيست .بعد بدون آنکه از نوشتن باز
ايستد ،زير آن نوشت :دو باضافه دو ميشود پنج ".جورج اورول 1984 ،

شک دری بسوی مرگ:
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يادم است وقتي بچه بودم ،برای روبرو شدن با ترسم از سوسکهای توی حمام مان ،خواهرم بمن گفت" :ترس برادر مرگ است".
بعدها در جائي خواندم که "شک دربي است بسوی مرگ" .و حاال به اين فکر ميکنم که رهبران فرقه ها تا چه حد از اين دو گفته پند
گرفته و آنها را در کار روزمره خود بکار گرفته اند .چرا که آنها برای کشتن شخصيت و هويت قربانيان خويش ،در آنها ترس ايجاد
ميکنند ،نه؛ بسي فراتر از ترس ،فوبيا و يا ترس بيمار گونه نسبت به دنيای بيرون و بازگشت به «خود شيطاني» را در آنها بوجود
ميآورند .و همزمان آنها را وادار ميکنند که به هرفکری ،خواستي ،آرزوئي ،احساسي و حتي اخالقيات گذشته خود شک کنند .آنها با
زبر دستي به اين ترکيب ترس و شک ،احساس گناه نسبت به دو غريزه اصلي حيات (صيانت نفس و نسل) را هم اضافه ميکنند ،و
باچنين ترکيبي يک سم مهلک ،اگر نه سمي برای کشتن جسم ،اما حتما" سمي موثر برای کشتن رواني فرد ،برای کشتن «خود
وهويت فردی» قرباني بوجود ميآورند.
ليفتن در اينمورد چنين ميگويد:
" -1حمله به هويت فرد :از اولين لحظات ،به دکتر وينسنت گفته ميشد که او يک دکتر حقيقي نيست ،او بايد در واقع خود را يک
کارمند ببيند ،دکتر بودن تيتری بوده برای پنهان کردن چهره واقعي او ... .همه آن افراد به چيزی کمتر از يک انسان ،اما نه کامال"
همانند يک حيوان تبديل شده بودند .نه بالػ بودند و نه کامال" مانند يک بچه؛ آنها انسانهای بالؽي بودند که در جايگاه يک نوزاد و يا
يک حيوان انسان نما قرار گرفته بودند .بگونه ای که بهيچ عنوان نميتوانستند در مقابل مخدوش کنندگان «بالػ» و يا «آموزگاران»
قدرتمند از خود دفاع نمايند .قرار گرفته در اين جايگاه تسليم شونده ،احساس مشترک همه آنها اينود که تمام قدرتشان از آنها گرفته
شده است ،حاکميت بر اراده خود ،اختياراتي که يک فرد بالػ دارد ... ،همه اينها را از دست داده بودند ... .آنها حتي کوچکترين
کوششي برای احيأ هويت انساني و بالػ خود و بکار گيری اختيار و اراده آزادی خويش نميتوانستند از خود نشان دهند ( مثل اينکه
بگويند که «نه من يک جاسوس نيستم و يک دکترم» و يا «اين يک اشتباه است ،من يک کشيشم»« ،من دارم حقيقت را ميگويم»)
هر مقاومت نا چيز قربانيان ،از جانب مخدوش کنندگان يعني زندانبانان بعنوان دليلي بر مقاومت آنها و «عدم صداقت» ايشان قلمداد
1
ميشد و نقطه شروع حمالت جديد بر عليه آنان بود".
اگر بخاطر داشته باشيد در انقالب ايدئولوژيک مجاهدين هم از نخستين قدم تا به آخر هدؾ اينبود که افراد به خود و گذشته خود و
نقاط قوت خود ،منطق و فهم خويش شک کنند .بخاطر ميآوريد وقتي که مسئول من فردی را بزير سئوال کشيده بود ،بمن نگاه کرد و
گفت« :چرا تعجب کرده ای؟ فکر ميکني که تو از اون بهتری؟ تو از اون بدتری .همه شما از همديگر بدتريد ".و بعد وقتي که مرا
سردرگم و به اندازه کافي ناتوان و درمانده يافت گفت« :چي شده مسعود؟ منطق يخ زده ات دارد آب ميشود؟ تو هميشه فکر ميکردی
که ابهوش و با ابتکار هستي! حاال واقعيت خودت را ميبيني؟ ميبيني که وقتي نوبت ايدئولوژی ميشود تو فقط يک احمقي؟ » بعد
ابريشم چي بما ياد داد که برای رهائي از آنهمه درد و رنج چگونه انقالب کنيم ،چگونه خود واقعي خويش را ببينيم :وی گفت...« :
ميدونم که االن اشکتون جاری ميشه ،زير و رو ميشيد .اين يک حرکت ايدئولوژيک است که همه ما را زير و رو ميکند ،اگر از
کنار اين کوره که {مسعود} ميگفت رد شويم چرکها و کثافتهايمان ذوب ميشود و تالئلو ايدئولوژيک پيدا ميکنيم .بعد از اين انقالب
2
است که ما همه عضو مجاهدين خواهيم شد».
مرحله دوم« :احساس گناه»
" تو اينجائي بخاطر اينکه نتوانسته ای به افکار و احساسات خود نظم درست بدهي و آبروی انسان بودن را برده ای .تو برای
بدست آوردن تعادل فکری خود حاضر نيستي بهای آنرا که تسليم است بپردازی ... .تنها يک ذهن با ديسپلين ميتواند حقيقت را
ببيند ".جورج اورول1984 ،
"  -2ايجاد احساس گناه ... :چيزی که آنها ميخواهند در شما بوجود آورند مجموعه ای پيچيده از احساس گناه است« .من بطرز
پيچيده ای خطا کار بودم ... .من يک جاني بودم .تمام روز و شب اينها فکر و احساس من بودند( .از گفته های دکتر وينسنت در
3
مصاحبه با ليفتن)"
مجددا" در مرحله اول انقالب ايدئولوژيک ،تمام کوشش سازمان اينبود که در ما احساس گناه بوجود آورد ،ما را مجبور به اين کند
که معتقد شويم که هر چه از فکر ما درباره ازدواج رجوی با همسر رفيق نزديکش گذشته ،ريشه در واقعيت ندارد و ساخته «ذهن
کثيؾ و متعفن ماست» بنابراين موقعيت ما را از «متهم کننده» به «متهم» ،خطاکار و گناهکار تؽيير دهند .خود رجوی در اينمورد
در مراسم ازدواجش با مريم ميگويد ... " :اگر در محکمه خود شکست خورديد ،بايد من و مريم را رهبر خود دانسته ،بايد تمام عيار
به نصرتم برخيزيد ... .اما اين پايان کار نيست چرا که در اين نقطه نوبت شماست که قضاوت شويد و خودتان را بشناسيد .اگر
چيزهائي را که بما نسبت داديد از ما نبوده از کجا آمده اند؟ در اينجا ما نقش آينه را خواهيم داشت که در آن بتوانيد خودتان را ببينيد.
 4"...از آن تاريخ به بعد همه ما خطاکار و حتي جاني بوديم .متهم به داشتن انگيزه های طبقاتي ،بورژوا بودن ،شستشو شده مؽزی
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به وسيله آموزشهای بورژوازی شاه و ارتجاعي بعد از انقالب ،شهواني و جنسي ديدن همه چيز ،چرا که نتوانستيم «فداکاری
بزرگ» رهبر خود را ديده و آنرا تنها بعنوان شهوتش نسبت به زن رفيق نزديکش ديده ايم .احساس گناه در ما هيچگاه نه محو شد و
نه کم ،بلکه با پيشرفت انقالب ايدئولوژيک افکار ،احساسات ،آرزوها و خواب و خيالهای ما را هم شامل شد .آيا بخاطر ميآوريد که
بودي بخاطر داشتن
آنها چگونه از ؼرائز جنسي بعنوان منبعي اليزال برای ايجاد احساس گناه در ما استفاده کردند؟ ما گناهکار م
ؼريزه جنسي ،بخاطر فکر کردن به آن ،به ياد آوردن آن ،احساس کردن ،خواستن و حتي خواب ديدن .بعد آنها «خود» صيانت نفس
را هم به ؼريزه جنسي افزودند و اين ترکيب کامل شد .ديگر هيچکس بهيچ عنوان ،هيچگاه نميتوانست خود را از احساس گناه
بخاطر اين فکر و يا آن فکر ،اين احساس و يا آن احساس ،اين رفتار و يا آن رفتار خالص سازد .هرگز.
مرحله سوم :خيانت به خود:
"هر چه که حزب ميگويد که حقيقت است ،حتما" حقيقت محض است .برای ديدن حقيقت هيچ راهي مگر ديدن آن از چشم حزب
وجود ندارد .اين واقعيتي است که تو وينسنت بايد دوباره آنرا بيآموزی .برای رسيدن به آن تو بايد با بکار گيری اراده خود ،خود
را تخريب کني .تو قبل از اينکه بتواني دوباره تعادل و عقل خود را بدست آوری ،بايد خود را خرد کني ".جورج اورول 1984
" -3مجموعه ای از نفي و طرد دوستان و همکاران گذشته که چه دکتر وينسنت و پدر لوکا مجبور شدند انجام دهند تاثير خيلي مهمي
روی آنها داشت .نه تنها متهم کردن آنها باعث شد که خود اين افراد احساس گناه و شرم بيشتری بکنند ،بلکه باعث شد ساختار زندگي
گذشته خود را تحقير شده ببينند .در واقع آنها مجبور شده بودند ،افراد ،سازمانها ،استانداردهای رفتاری ای را نفي نمايند که
چارچوب زندگي گذشته آنها را شکل داده بود .آنها بيشتر از آنکه مجبور شوند به دوستان و همکاران خود خيانت کنند ،به پايه های
بنيادی وجود خويش مجبور شدند خيانت کنند ... .در ميان اخالقيات عجيب و ؼريب موجود در زندان ،زنداني بدون آنکه خودش
5
متوجه باشد ،بسياری از اخالقيات و معيارهای رفتاری خود را نفي ميکند".
مجاهدين هم طي مرحله ضد بوروژازی اگر بخاطر بيآوريد ما را مجبور کردند که گذشته خود را نفي کرده و خود و خانواده خويش
را بورژوا و  ...بخوانيم .آنها مرا به نقطه ای رساندند که عزيز ترين خاطرات گذشته خود را داستانهايم را ،عکسهای خانوادگيم را،
و حتي تز دکترايم را بسوزانم .با عدم توانائي خود در حمله به ديگران روبرو شده ،و ديگران را از خود برنجانم .همانطور اگر
بخاطر داشته باشيد در مراحل مختلؾ انقالب ايدئولوژيک اين تنها کافي نبود که شما از خود و گذشته خويش انتقاد کنيد ،بلکه بايد
برای نشان دادن وفاداری خود به رهبری ،با حمله کردن به دوستان و همقطاران خويش «از حقوق رهبری دفاع کنيد ».اين يکقدم
تعيين کننده در خيانت به خود و شخصيت گذشته خويش است.
مرحله چهارم؛ نقطه عطف و يا چرخش :عجز مطلق ،تسليم کامل:
ليفتن ميگويد " :نقطه شکستن :درگيری مطلق و ترس عميق ... :وضعيت درست مانند اين بود که فردی را به ناگهان از زندگي
عادی خود خارج کنيم و او را به يک بيمارستان برای بزهکاران رواني منتقل سازيم ،جائيکه او متهم است که خطاهای بزرگ اما نا
معلوم مرتکب شده و وی بايد آنها را تشخيص داده و به آنها اعتراؾ نمايد؛ جائيکه احساس بيگناه بودن خود عالمت بيماری او
بعنوان يک توهم مشکوک محسوب ميشود؛ جائيکه تمام بيماران زنداني ديگر خود را موظؾ ميبينند که او را برای «درمان» وادار
به اقرار سازند .احساس کامل معکوس وقتي رخ ميدهد که مثل آليس در سرزمين عجائب وی در سوراخ حفر شده بوسيله خرگوشها
سقوط ميکند؛ اما اين احساس عجيب و ؼريب شايد بيش از هر چيز شبيه قهرمان داستان کافکا باشد ... .همانطور که حمله و تهاجم
به وی ادامه پيدا ميکند ،و آن حمالت به درون او راه مييابند ،وی بناگهان دچار يکي از دردهای رواني بنيادي شناخته شده بوسيله
انسان ميشود ،درد محو شدن مطلق .دردی پايه ای که بنظر خيلي از متخصصين بعنوان وارث تمام بحرانهای رواني انسان شناخته
شده است .اين نقطه مقصد تمام فشارهای موجود در زندان است .چنين چيزی توسط هر تهديدی و هر اتهام بيروني تقويت ميگردد،
همانگونه که توسط هر هيجان مخرب ايجاد شده در وی تؽذيه ميگردد ... .دکتر وينسنت اين حالت را اينچنين تشريح ميکند« :آنها
بطرز خيلي فجيعي با من برخورد ميکردند ،من احساس ميکردم که همه از من منزجرند .و من با خودم فکر ميکردم که چرا آنها از
ک ميخوردم ... .من حتي از خوردن و آشاميدن پرهيز ميکردم ... .من احساس
من متنفرند؟ مگر من چه کار کرده ام؟  ...من خيلي م
ميکردم که به پائين ترين نقطه وجود سقوط کرده ام .من احساس ميکردم هيچ تؽييری در اين حالت من ايجاد نخواهد شد .من بکل
6
اميد خود را از دست داده بودم .برای مدت شش هفته من هيچ فکر ديگری نداشتم مگر اينکه چگونه ميتوانم خودم را بکشم".
فکر نکنم هيچکس قادر باشد اين مرحله در شستشوی مؽزی را درک کند مگر اينکه وی فهم کند که "عجز مطلق"" ،ناتواني کامل"،
منزوی شدن مطلق از دنيای بيرون ،احساس تنهائي ؼير قابل تصور ،يعني چه؟ آيا اين لؽات را بياد ميآوريد؟ آنها توصيؾ حالت من
در اولين نشست باصطالح ديگ در حضور مريم بودند« .من شگفت زده و گيج شده بودم ،مگر من چه گفته ام که رفتار همه تؽيير
کرد؟ چطور شد که بيکباره همه چيزی برای گفتن بر عليه من پيدا کردند؟ ناگهان صدای توحيدی از همه بلند تر شد و فرياد زد که او
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يک بريده است و بايد به آن اقرار کند .بعد از آن ،کلمه بريده تنها لؽتي بود که از هر سو بگوش من ميرسيد  »....وقتي شما در
ب نقطه ای ميرسيد
چنين حالتي هستيد ،درست مانند يک زنداني که تحت فشارهای فوق العاده شکنجه های فيزيکي و رواني است ،ه
که حاضر به انجام هر کاری برای نجات خود م يشويد .حاضريد هر نوع اتهامي را قبول کنيد .و وقتي که تسليم ميشويد و همه چيز
را قبول ميکنيد ،احساس ميکنيد که «رها و آزاد» شده ايد و «خوشحال» هستيد! آنقدر احساس راحتي ميکنيد که برای مدتها حاضر
نيستيد واقعيت گذشته خود را به ياد آوريد .شما به اين ترتيب ياد ميگيريد که از گذشته خود متنفر شويد .بخاطر تمام رنجهائي که
کشيده ايد حتي از اوليأ خود بخاطر تولد خويش منزجر ميشويد .اين نقطه چرخش است ،نقطه تؽيير شخصيت خود به يک چيز ديگر؛
اما حتي اين برای شستشو کننده مؽز پايان داستان نيست ،چرا که او ميداند تا زمانيکه خود بطور کامل نمرده است ،احتمال احيأ آن
وجود دارد .اما بهر صورت به شما فرجه ای ميدهد که از تولد مجدد خود و شخصيت نوين خود راضي شويد و يک احساس
رضايت مجازی بکنيد .آيا بخاطر ميآوريد وضعيت مرا بعد از انقالب مرحله طالق در بيمارستان و پروازم بر ابرها را؟
مرحله پنجم؛ تسليم و دريافت «محبت»:
" يک عمل و يا اقدام ظاهری و بيروني چيزی نيست که حزب بدنبالش باشد :افکار تو تمام چيزی است که ما نگرانش ميباشيم .ما
دشمنان خود را از بين نميبريم ،آنها را عوض ميکنيم .ميفهمي که منظورم چيست؟" جورج اورول1984 ،
"  -5انعطاؾ نشادن دادنها و دوران راحتتر ... :نشان دادن قدری محبت ... .اول بمن گفتند که من ميخواسته ام بدليل ناراحتي وجدان
خودم را بکشم ... .دکتر ها بنظر مهربان ميآمدند ... .بعد يک مقام رسمي آمد و به زباني دوستانه شروع کرد با من حرؾ زدن:
«دولت نميخواهد که ترا بکشد .بلکه ميخواهد ترا تؽيير دهد .ما نميخواهيم تر مجازات کنيم ،بلکه ميخواهيم ترا دوباره آموزی
کنيم ... ».صحبتهای وی برای من همچون اولين اشعه اميد بود .برای اولين بار احساس کردم که ممکن است راه نجاتي برای من
وجود داشته باشد .ديگر مثل قبل احساس نا اميدی و تنهائي نميکردم .مقامات باالخره رفتاری انساني از خود نشان داده بودند.
{صحبتهای يکي از مصاحبه شوندگان با ليفتن}  ...فشارهای رواني موجود در آن محيط ميتواند سرانجام فرد را به گروه رفرم شده
ها بپيونداند ،بخصوص به بخشي از گروه که آنها هم دارند روی او کار ميکنند که بر او پيروز شوند .به عبارت ديگر ،به اين ترتيب
وی انگيزه ميگيرد که به مقامات کمک کند که دست آوردی در قبال کار کردنهايشان روی او داشته باشند .وی همانند دکتر وينسنت
7
تبديل به يک همکار قدردان آنها در رفرم خود شد".
درست است ما هم بعد از هر مرحله از انقالب ايدئولوژيک قدری «محبت» و «لبخند» ،دستي محبت آميز و يا تائيد آميز بر
پشتمان ،چند کلمه و يا جمله محبت آميز و يا شايد لؽت «تبريک» بخاطر موفق بودن در گذر از آن مرحله از انقالب و اينکه باالخره
«نور» را ديده « ،حقيقت» را شناخته و تصميم گرفته ايم خود را تؽيير دهيم؛ از شکنجه گران ديروز خود ميشنيديم .هر چه باشد
شستشو کننده مؽز نميخواهد شما را بکشد ،وی ميخواهد که شما را به بردگي بکشد ،و برده مرده بدرد چه کسي ميخورد؟ وقتي
احساس ميکند که شما به اندازه کافي کشيده ايد ،وی به شما فضای تنفسي ميدهد ،اجازه ميدهد که فکر کرده از خود ديروز خويش
متنفر شده و جا را برای خود جديد باز کنيد .او احساس ميکند که ديگر شما فهميده ايد که نميتوانيد در جبهه مقابل باقي بمانيد ،شما از
اينکه محافظ گذشته خود باشيد ،جبهه عوض کرده و به جبهه شستشو کننده مؽز پيوسته ايد .ديگر زمان اينکه يک سرباز فعال و يا
يک برده فداکار برای شتشو کننده مؽز شويد فرا رسيده ،بنابراين او سعي ميکند با چند کلمه محبت آميز و يا لبخندی دوستانه ،حلوائي
در مقابل آنهمه چماق در جلوی شما بگذارد .اجازه دهد که از خود جديدتان لذت برده و قدر آنرا بدانيد .درست است در مجاهدين هم،
همه ما در مقابل آنهمه درد و رنج ،اين لحظات را هم داشتيم ،ما هم گه و بيگاه ،ميتوانستيم «لبخند محبت آميز مادرانه» مريم را و يا
«دستي بر پشت زدن پدرانه» مسعود رجوی را ببينيم .آنها نميخواستند که ما را بکشند ،بلکه ميخواستند ما را تبديل به مريدی ،و يا
برده ای «خوب» کنند.
مرحله ششم؛ اعترافات :شالقهای برده داری نوين:
"قدرت واقعي ،قدرتي که بما اجازه ميدهد که شبانه روز بجنگيم ،قدرت ما روی اشيأ نيست ،بلکه روی انسانهاست ... .وينسنت
فکر ميکني چطور ممکن است انساني اراده و قدرت خود را به انساني ديگر تحميل کند؟ وينسنت فکری کرد و گفت« :با اينکه
وی را وادار کنيد که متحمل درد و رنج شود» ،شکنجه گر جواب داد« :دقيقا" درست است .ما او را مجبور ميکنيم که زجر بکشد.
اطاعت خشک و خالي کافي نيست .تا زمانيکه او متحمل زجر نشده باشد ،ما نميتوانيم مطمئن باشيم که او از اراده ما اطاعت
خواهد کرد و خواست ما را ارجح بر خواست خود خواهد کرد .قدرت در اين است که ما او را تحقير کنيم و وادار به تحمل درد
نمائيم ".جورج اورول1984 ،
" -6اجبار به اعتراؾ ... :تنها کساني که بطور مرتب اعتراؾ به خطاهای خويش ميکنند قادر به ادامه حيات هستند .در واقع تمام
اهرمها از اجبار و زور و شکنجه و انعطاؾ نشاندادنها ،تمام فشارها برای شکستن فرد و قول دوران بهتر ،پيام فوق را ميخواهد به
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زنداني برساند .هم دکتر وينسنت و هم پدر لوکا به اين عقيده رسيده بودند که برای کسب افکار و هيجانات نو ،بايد از شر افکار و
هيجانات کهنه راحت شوند .دقيقا" اين اجبار برای اقرار و اعتراؾ ،يک امر ساکن و بي حرکت نيست؛ بلکه دائما" در حال تؽيير
بوده و شتاب و سرعت بيشتر و بيشتر ميگيرد ،و بدنبال خود يک احساس تسليم برای فرد ميآورد که توسط کشيش ديگری اينچنين
توصيؾ شد« :بعد از مدتي ديگر شما ميخواهيد که صحبت کنيد  ...آنها روی شما فشار ميگذارند و شما احساس ميکنيد که بايد
چيزی بگوئيد .اما وقتي شما شروع کرديد ،ديگر اؼوا شده ايد ،ديگر در باالی درخت هستيد که چاره ای جز پائين آمدن نداريد... .
بعد از گفتن اولين لؽت ،همواره چيز بيشتری برای گفتن هست ... .اين روش مرا خسته و فرسوده کرد و بجای رساند که ميخواستم
8
تسليم شوم".
اعترافات و انتقاد از خود ها ،ضربات شالق برده داری نوين است .اگر برده داری کهن ميتوانست بدون شالق و شکنجه های
فيزيکي دوام بيآورد ،برده داری نوين هم ميتواند بدون مجبور کردن افراد به اعتراؾ و انتقاد از خود به حيات خويش ادامه دهد .آنها
به همان اندازه شالقهای کهن سخت و دردناک هستند ،آنها آنقدر دردناک بودند که گه و بيگاه بعضي از ما برای رهائي از درد اين
شالق روحي ،خود زني ميکرديم تا شايد درد فيزيکي قدری درد رواني را آرام کند .آيا بهنام را در مرحله اول انقالب ايدئولوژيک
بخاطر ميآوريد که وسط نشست انقالب دوربين فيلم برداری را با شدت و با ضربات تند به سر خود کوفت و خون از سرش بهرسو
فواره زد ،و يا داستان آنهائي را که خود را کشتند را به ياد ميآوريد؟ درست بهمين دليل است که ابريشم چي ميگفت برای انتقاد از
خود و اعترافات به «خطاها» ما به شجاعتي بيش از شجاعت پذيرش مرگ و تحمل شکنجه احتياج داريم .و يا شرکت در نشستهای
انقالب به رفتن در کوره و يا افتادن در ديگي با روؼن جوشان مقايسه ميشد .گفته ميشود که ضربات شالق برده داری کهن تنها
برای مجازات نبود ،بلکه کار اصلي آنها اين بود که دائما" به برده ياد آوری کنند که در آنجا چه کسي برده است و چه کسي ارباب.
در برده داری نوين هم اعترافات و انتقاد از خودها ،ياد آور دردی هستند که فرد با بازگشت «خود کهنه» مجددا" متحمل خواهد شد،
آنها ضامن ادامه تسليم و اطاعت فرد هستند.
مرحله هفتم؛ «خود کهنه» يک بزهکار:
"گناه فکر :به آن گناه فکر گفته ميشد و آن گناهي نبود که بتوان آنرا برای هميشه پنهان کرد .ممکن بود که برای مدتي کلک زد و
آنرا نشان نداد ،حتي شايد سالها ميشد اينکار را کرد ،اما دير يا زود آنها متوجه ميشدند و ترا دستگير ميکردند ".جورج اورول –
1984
" -7کاناليزه کردن احساس گناه :بعد از آنکه فرد تسليم اين ايده شد که بطور دائم از خود انتقاد کند ،وی آماده فراگيری فورمول
اصلي چارچوب رفرم فکری با احساس گناه کردن و اعتراؾ به خطا کردن شده است .با پذيرش نقطه نظرات «خلق» ،وی تمام
احساسات نا مشخص گناه را به يک سيستم شبه منطقي منتقل ميکند .احساس شيطاني بودن که در گذشته نا مشخص بود ،اکنون تبديل
به ابزارکاری درجهت رفرم وی ميشود ... .حتي چيزهائي که در گذشته مثبت و بخشش پذير بودند در اين مرحله بعنوان «جرم و
9
جنايت» شناخته ميشوند".
در مجاهدين و فکر کنم در اؼلب فرقه های مخرب ،ؼريزه جنسي ،و «حفظ خود» همانطور که ديديم منابع اليزالي برای انتقاد از
خود و اعتراؾ به گناهان و احساس گناهکار بودن است .چرا که مادام که ما در قيد حيات هستيم ،ؼريزه حفظ خود و ؼريزه جنسي
بخشي از حيات ما هستند و عليرؼم اينکه افراد ميتوانند آنها را کنترل کنند ،اما قادر نيستند از بين ببرندشان .کار فوق العاده و
جادوئي رهبران فرقه های مخرب اينستکه ،اين نيازهای طبيعي را تبديل به گناه ميکنند و وقتي اينکار را کردند ،بخش اصلي بار
خود را بر زمين نهاده اند ،چرا که بعد از آن فرد تمام گذشته خود را گناه آلود خواهد ديد« .خود کهنه» ،شخصيت و هويت گذشته
خويش را چيزی نميبيند مگر يک حيوان ،يک جانور وحشي ،يک جاني که بايد اسير شده ،زنداني و شکنجه شود و در صورت
امکان برای هميشه از خاطره او محو گردد.
مرحله هشتم؛ روسياه کردن خود:
" -8دوباره آموزی :خوار و خفيؾ کردن منطقي خود ... :ديگر در اين نقطه کافي نبود که فرد به گناهان خود اعتراؾ نمايد ،و يا
احساس گناه کند ،يا خطای خاصي از خود را فهم نمايد .زنداني ميبايست خود را و گذشته خويش را در تمامي ابعاد نفي ميکرد.
ميبايست تمام گذشته خويش را بصورت مجموعه ای از اعمال و رفتار شيطاني و شرمناک نه تنها در مقابل ارزشهای کمونيسم ،
10
بلکه باطل کننده ارزشهای انساني ميديد"... .
فکر کنم در اين مورد من به اندازه کافي در فصل گذشته توضيح داده ام و نيازی به تکرار آنها نيست.
Page 5 of 11

مرحله نهم؛ تسليم و احساس آزاد شدن:
"اما همه چيز درست شده ،هر چيزی سر جايش قرار گرفته ،مبارزه تمام شده است .وينسنت بر خود پيروز شده بود .او ديگر
برادر بزرگ را دوست داشت ".جورج اورول – 1984
فکر کنم واضح است که اين مرحله مشابه مرحله پنجم است ،در فاز و مرحله ای باالتر و نيازی به توضيح نداشته باشد.
مرحله دهم؛ اعترافات نهائي و يا جمعبندی اعترافات:
" -10اعترافات نهائي :جمعبندی اعترافات :در فضائی همخوان ،در پرتو حقيقتي جديد ،زنداني آماده ميشود که يک بيانيه از خود و
اينکه چه بوده و چه شده صادر نمايد .اعترافات برای مدتها ادامه داشته اند و البته عميقتر شده اند ،اما نميتوانند شکل نهائي خود را
بگيرند مگر آنکه فرد به اندازه کافي «پيشرفت» کرده باشد که بتواند يک جمعبندی «درست» از گذشته خود بدهد ... .اگر چه در
تهييه اين جمعبندی تخيل و دروغ در بيان گذشته خود محو نشده است ،با اينحال زنداني احساس ميکند که در جهت حقيقت به سر
منزل مقصود رسيده است .بنابراين اعترافات وی در اين مرحله از شکل خواب و کابوس خارج ميشود و بيشتر شکل يک تعبير و
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جدي از زندگي گذشته اش را بخود ميگيرد".
تفسير د
مارگرت سينگر اين جمعبندی اعترافات را به اين شکل توضيح ميدهد" :جعبندی و يا خواندن تاريخچه زندگي خود :اين در بسياری
از فرقه ها يک سنت است که اعضأ در مقابل ديگران به ايستند و تاريخچه زندگي خود را برای آنها تعريؾ نمايند ... .يکي ديگر از
اعضأ سابق فرقه ها ،از اين گذشته خواني ،با اين عنوان ياد کرد« :خواندن داستان گناه آلود خود» به اين معني که داستان گذشته فرد
بايد به بدترين و گناه آلوده ترين شکل ممکن بيان شود .هدؾ از اينکار اينستکه اعضأ متوجه شوند که «چرا بودن با آنها {فرقه و
رهبری آن } بهترين کار ممکن است ... ».اعضأ سابق فرقه ها بمن گفتند که آنها بسرعت با گوش دادن به تاريخچه خواني اعضأ
سابق و قديمتر ياد ميگرفتند که چگونه بايد از گذشته خود ياد کنند ... .آنها نميبايست هرگز از لحظات و اتفاقات خوب و خوش ياد
ميکردند ،بگويند که چه پدر و مادر خوب و مهرباني داشته اند ،چه برادر و خواهران خوبي داشته اند ،چقدر سخت کوش بوده اند ،و
چه تجارب مثبتي در زندگي خود داشته اند ... .با هر شنيدن و گفتني آنها ياد ميگيرند که بيشتر خانواده خود را بد نشان داده ،زندگي
گذشته خود را بي معني و گناه آلود تصوير کنند ،خود را فردی خودخواه و در آستانه معتاد شدن نشان دهند .و اينکه ديگران چقدر
12
خود خواه هستند که به گروه نميپيوندند".
در مجاهدين هم همانطور که ديديم در پايان هر مرحله از انقالب ايدئولوژيک ما ميبايست يک گزارش جمعبندی از خود نوشته و
باصطالح زندگي و تاريخچه زندگي گذشته خود را دوباره خواني کنيم ،نقاط مثبت آنرا فراموش کرده و نقاط منفي اش را پررنگ
سازيم ،از تخيالت خود کمک گرفته و تا حد ممکن گذشته خويش را آلوده و پر خطا و گناه نشان دهيم و نهايتا" بگوئيم که چقدر
شانس آورديم که بوسيله مجاهدين جذب شديم وگرنه خدا ميداند که چه عاقبت شرمگين و آلوده ای در انتظار ما ميبود .اين گذشته
خواني در هر مرحله ضخيمتر و عميقتر ميشد ،بطوريکه تا آنجا که به ياد ميآورم تاريخچه خواني من در آخرين مرحله حدود هفتاد
صفحه شد ،در آن من تمامي وجود خود ،گذشته خويشرا تا نقطه تولد و قبل از تولدم را به نقد کشيده بودم و بقول مجاهدين آنرا لجن
آلود کرده بودم.
مرحله يازدهم؛ تولد مجدد:
" -11تولد مجدد :درست قبل از اينکه دکتر وينسنت آزاد شده و مجددا" تبديل به يک استاد پزشکي گردد ،وی تبديل به يک دانشجوی
پيشرفته هوادار کمونيسم چيني شده بود .سرانجام ،آنها که ميخواستند او را تؽيير دهند ،وی را متقاعد نمودند که او بايد اين دو بخش
از وجود خود {دکتر پزشکي بودن و هوادار کمونيسم بودن} را با يکديگر ترکيب نمايد .از او خواسته شد که توانمندی علمي و
تکنيکي حرفه ای خويش را وارد چارچوب کمونيستي کرده و به آموزش پزشکي به شکلي «مترقيانه» ادامه دهد ... .اگر بيشتر
بخشهای هويت قبلي وی در خالل زنداني بودن او تحقير و نفي شده بود ،آنها بطور مقطعي آسيب ديده و کنترل شده بودند« ،مرگ»
آنها هم مقطعي بود .اگر او ميخواست دوباره مثل يک انسان واقعي از زندان خارج شود ،بخش اساسي «خود کهنه» زنداني بايد
دوباره احيأ ميشد .اين احيأ «خود» تنها زماني از نظر تؽيير دهندگان وی قابل تحمل و اجازه است که آنها مطمئن شوند ،که بخش
تحميل شده به شخصيت او توسط «رفرم فکری» ،بخش قوی و ؼالب اين ترکيب شخصيتي در اوست .چنين ترکيبي نشانه تولد مجدد
13
اوست ... .تولد مجدد بمعني تؽيير ترکيب شخصيتي و نه جايگزيني کامل شخصيت و هويت گذشته است".
ليفتن همچنين درباره مرگ و تولد مجدد زندانيان در چين ميگويد" :هم دکتر وينسنت و پدر لوکا يک دوره دردناک مرگ و تولد
مجدد را پشت سر گذاشتند .در هر دو مورد ،برای آنان مشخص شده بود که «جاسوس مرتجعي» که در ؼالب آنان وارد زندان شده،
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بايد از بين برود و جای خود را به مردی جديد که در ؼالب کمونيستي شکل گرفته بدهد .در واقع دکتر وينسنت هنوز اين اصطالح
را بکار ميبرد و ميگويد در آنجا بايد فرد «بميرد و دوباره متولد شود» ،جمله ای که او بارها در زندان شنيده بود ... .اين تجاوز
نيروهای رواني محيط پيرامون {در زندان و يا در يک فرقه مخرب} به درون احساسات و هيجانات دروني يک فرد ،شايد برجسته
ترين ويژگي رواني «رفرم فکری» {و يا شستشوی مؽزی} است .مأل ايزوله ( ) milieuمجموعه ای از اجبارات و فشارهای فوق
العاده بر فرد وارد ميکند و همزمان به او آلترناتيو محدودی جهت منطبق شدن با آن شرايط را ميدهد .در اين کنش و واکنش بين
شخص و محيط پيرامون ،مجموعه ای از مراحل مختلؾ يک عمليات ،ترکيبي از مخدوش سازی ذهن و عکس العملها شکل
ميگيرند .تمام اين مراحل حول دو سياست و يا شيوه عمل و خواسته شکل ميگيرند :سياستها و يا شيوه های عمل ترکيبي از حمله و
انعطاؾ نشان دادن هستند؛ و خواستها عبارتند از :اعتراؾ گيری و آموزش مجدد .حمالت هيجاني-احساسي و فيزيکي برای فرد
يک مرگ سمبوليک را به ارمؽان ميآورد ،و جريان و مراحل دوباره آموزی بهمراه اعتراؾ نهائي ،تجربه تولد مجدد را بوجود
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ميآورد .مرگ و تولد مجدد حتي اگر سمبوليک باشند تاثيرات عميق خود را روی تماميت فرد ميگذارند".
رد جديد» و يا آنگونه که جورج اورول چنين فردی را توصيؾ نموده در ؼالب يک
درست است به اين ترتيب شما در ؼالب «يک ؾ
«ناشخص» ،شخصي بدون هويت و شخصيت فردی و با ويژگي های جمعي و فرقه ای متولد ميشويد .به اين ترتيب همه اعضأ ،کما
بيش ،تفاوت اندکي در هويت و شخصيت حداقل بيروني خود دارند و هويت مشابه ای را از خويش نشان ميدهند .اين هويت جديد
بصورت يک بسته بندی به فرد داده ميشود ،بسته بندی ای شامل اعتقادات جديد ،احساسات و هيجاناتي نو ،شامل عشقها و نفرتها،
دوست داشتنها و بد آمدنهائي نوين؛ عجيبتر از همه اينستکه فرد نسبت به اين اعتقادات و احساسات و هيجانات ،احساس غريبگي و
مال ؼير بودن نميکند و آنها را بخشي از خود ميبيند .و درست بهمين علت است که اگر کسي در اين نقطه به شما بگويد که شما
شستشوی مؽزی شده ايد ،شما لبخندی استهزا آميز و نگاهي عاقل اندر سفيه به وی نشان داده و گاها" حتي اين نظريه را قابل جواب
بيني .شما احساس ميکنيد اين شما هستيد که بر اراده و اختيار خود حاکميد و ميتوانيد آينده خود را رقم زنيد و هر چه را
دادن هم نمي د
که ميخواهيد و هر چه را که از درونتان بر ميخيزد عنوان نمائيد .بعبارت ديگر از اين پس شما اين احساس را خواهيد داشت که تمام
حرکات و افعال و رفتار شما ،مال خودتان است و مختارانه ميباشند .تنها مشگل اينجا «خود کهنه» شماست که هنوز نمرده ،ممکن
است که در خواب و يا عقب نشيني باشد اما هنوز در بخش ضمير نا خودآگاه شما زنده و حي و حاضر است ،و گه و بيگاه خود را
در اينجا و آنجا نشان ميدهد و آرامش و تعادل جديد شما را بهم ميزند .ديدن يک لبخند انساني (و نه فرقه ای و با مقصد فرقه ای)،
شنيدن يک صدا ،نوار موزيک و يا بوی آشنا ،يک نوازش دوستانه فردی ،و يا يک خواب ،خاطره ای و احساسي را در شما زنده
ميکند و برای روزها آرامش و ثبات شما را بهم خواهد زد .درست بهمين دليل است که شستشو کنندگان مؽز که بخوبي اين نکات را
ميدانند به شما ياد داده اند که در چنين مواقعي چه کنيد .در مجاهدين اين مواقع را ،زمانيکه «خود کهنه» ظاهر ميشود و خود نمائي
ميکند را «لحظه» و يا «لحظات» ميگويندو از شما ميخواهند که آنها را فراموش نکنيد ،بلکه بعکس آنها را دستگير نموده ،تحليل
کرده و بسرعت گزارش نمائيد .اين همانچيزی است که امروزه در فرهنگ مجاهدين «عمليات جاری» خوانده ميشود".
اما اين تمام داستان «تولد مجدد» نيست ،شما بعد از دوباره متولد شدن« ،توانمنديهائي» پيدا ميکنيد که يک انسان عادی  ،حتي افراد
آگاه و تيزهوش نه تنها عاری از آنها هستند ،بلکه حتي نميتوانند مکانيسم آنها را درک نمايند اجازه دهيد در خاتمه اين بحث چند
نمونه از آنها را در اينجا نقل نمايم:
واقعيتي جديد :زندگي در دنيای خيالي؛ آليس در سرزمين عجايب:
"تاريخ برايت ميايستد .بنظر ميرسد که هيچ چيز وجود خارجي ندارد مگر لحظه موجود که برای ابديت ادامه دارد و هر اتفاقي که
بيفتد مطمئن هستي که حزب هميشه حق را گفته و ميگويد .درست است من ميدانم که حزب دروغ ميگويد ،اما هرگز امکان ندارد
که آن دروغ را به خود اثبات نمود ،حتي اگر آن دروغ توسط خود من ساخته شده باشد ".جورج اورول1984 ،
برای ما در درون مجاهدين تاريخ و حتي ساعت در سي ام خرداد ماه  1360متوقؾ شد .سازمان نميخواست که ما دوران ؼرور
آميز قبل از آن روز را ،زمانيکه مجاهدين حمايت نسبي مردم را داشتند و جوانان در جلوی درب مراکز آنها برای پيوستن صؾ
ميکشيدند را فراموش کنيم .ما ميبايست همچنان بر اين باور باقي ميمانديم که پيروزی نزديک است و مردم ايران بي صبرانه در
داخل کشور منتظر ورود ما هستند که برايمان پرچمهای کوچک ايران و سازمان را تکان داده و عکسهای بزرگ مسعود و مريم را
بر در و ديوارهای خود نصب نمايند ،در پايتخت و شهرهای ديگر سرودهای انقالبي سازمان را بنوازند و رقصهای انقالبي بر پا
کنند .درست است ما هنوز معتقد بوديم که انقالب مجاهدين در کوتاه مدت عملي ميشود ،حتي اگر اين کوتاه مدت «سه ماهه» تبديل
به «يک تا سه سال» شد ،شرايط وقوع آن دائم تؽيير کرد که با پيش بيني های رهبری م نطبق گردد و امروز از آن «سه ماه» اول
«سي سال » گذشته است .آری سالها آمدند و رفتند ،شرايط گذاشته شده "برای سرنگوني رژيم و پيروزی مقاوم ت" هم همينطور
آمدند و رفتند و انقالبي محقق نشد و مردم هم با شعارهای «درود بر رجوی» و «ايران رجوی – رجوی ايران» به خيابانها نريختند
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و اين ميان تنها ميشود گفت «بدا به حال واقعيت» .امروز که ما وارد دهه نود شده ايم اعضأ مجاهدين تحت شستشوی مؽزی سازمان
هنوز در دهه شصت زندگي ميکنند و احساس ميکنند که ايران همان کشوريست که آنها در سي خرداد ترکش کردند .تصور آنها از
مردم و کشور و حکومت ايران ،همانچيزيست که در ذهن آنها در آن سالها توسط سازمان حک شده است.
تصوير ما از واقعيت و حقيقت همان چيزی بود که رهبران ميخواستند باشد ،حتي بخشي از آن که توسط خود ما جعل شده بود.
روزی يکي از اعضأ که در تظاهرات سي خرداد شرکت کرده بود ،برای من از آن روز «بزرگ» تعريؾ ميکرد .وی گفت" :ما با
خودمان چاقو و دشنه داشتيم و هر جا که يک حزب الهي پيدا ميکرديم چاقو را توی شکمش ميکرديم و ميچرخانديم و حين چرخاندن
آن ميگفتيم «برادر مسعود گفته تکامل پيچ پيچي و مارپيچي است»" اما هنوز تعريؾ وی تمام نشده بود که او مکثي کرد و گفت:
"المذهب ،پاسدارها به تظاهرات مسالمت آميز ما حمله ميکردند و ما را دستگير ميکردند ".او هر دو جمله متناقض را با صداقت
ميگفت و خودش به هر دوتای آنها معتقد بود .من خودم هم همينطور ،در حاليکه خودم با هزار کلک و حقه از نمايندگان پارلمانهای
کشورهای اروپائي و امريکائي امضأ جمع ميکردم ،همزمان «صادقانه» و «از ته دل» معتقد بودم که آن حمايتها واقعي هستند و ما
حمايت اکثريت کنگره آمريکا و يا پارلمان اروپا را داريم .اي در موردی ديگر سازمان برای مصاحبه با گزارشگر حقوق بشر
سازمان ملل دو زندانی تازه فرار کرده از ايران را به ژنو فرستاد ،رو ز قبل از م صاحبه من برای اينکه ببينم فردا چه بايد گفته شود
و نشود با آنها وارد صحبت شدم .اول از همه از آنها پرسيدم که چگونه از زندان فرار کرده اند؟ آنها در جواب گفتند که وقتي
مرخصي گرفتند که آخر هفته را با خانواده شان باشند فرار کرده اند .در آن لحظه من از تعجب خشکم زد! مگر در ايران به زندانيان
مرخصي ميدهند؟ بهر صورت به اين نتيجه رسيديم که اگر داستان را اينچنين به گزارشگر بگوئيم همه داستان آنها نقش بر آب شده و
بي ارزش ميشود .بنابراين داستان به اين ترتيب عوض شد که آنها را برای انتقال به بيمارستان از زندان خارج ميکنند و درراه
ماشين پنچر ميشود و آنها ميتوانند فرار کنند .نکته جالب اينستکه وقتي آنها داشتند داستان خود را برای گزارشگر تعريؾ ميکردند
من و معاونم هر دو داشتيم زار زار گريه ميکرديم .يعني در حاليکه دروغ در جلوی خود ما و تا حد زيادی بوسيله خود ما ساخته
شده بود ،با اينحال خودمان بيش از هر کس ديگر آنرا باور کرده بوديم و هيچ تناقضي در گفتار آنها نميتوانستيم ببينيم .جالبتر از همه
اينکه نه او در تعريؾ واقعه سي خرداد و نه من در تعريؾ حمايت نمايندگان کنگره آمريکا و يا حمايت کشورهای عضو سازمان
ملل ،و نه اين زندانيان تازه رها شده ،حتي برای يک لحظه احساس دروؼگوئي و يا دوگانه گوئي و تناقض نميکرديم .بهيچ عنوان
تناقضي بين واقعيت ،تصوير سي خرداد و يا امضأ گيريها و يا رها شدن از زندان در حافظه مان و آنگونه که حقيقت را بيان
ميکرديم نميديديم .اين قدرتي است که من آنرا ديدن حقيقت و واقعيت از چشم شستشو کننده و پذيرش آن بعنوان واقعيت و نه هيچ چيز
ديگر مگر حقيقت ميخوانم.
فرقه های مخرب اين قدرت را دارند که هر گاه که مصلحت ديدند واقعيت و حقيقت را هر گونه که ميخواهند تؽيير دهند و اعضأ هم
بسادگي توان اينرا دارند که درست مثل کامپيوتر واقعيت قبلي را پاک کرده و واقعيت جديد را جايگزين آن نموده و واقعيت قبلي را
بعنوان دروغ دشمن بشناسند .ممکن است کسي فکر کند که اين گفته جورج اورول اقراق آميز و واژگونه نمائي واقعيت و حاصل
تخيل او ميباشد؛ وقتي که وی در  1984ميگويد" :کتابها ،جمع آوری ميشدند و دوباره نويسي ميشدند و دوباره بدون آنکه اشاره ای
به تؽييرات شود به چاپ ميرسيدند .حتي دستور نوشته شده ای که وينسنت دريافت کرده بود و بعد از انجامش آنرا نابود کرد ،هرگز
اين تصور را به ذهن او نيآورد که در اين ميان تقلبي صورت گرفته است {با اينکه تؽييرات در نگارش تاريخ را خود او انجام داده
بود} همواره گفته ميشد که تؽييرات اشتباه چاپي ،نقل قول اشتباه ،ؼفلت نگارنده بوده که ميبايست تصحيح ميشد ... .امار و ارقام
همانقدر در نگارش اوليه خود تخيلي و ساختگي بودند که در نسخه دوباره نويسي شده شان بودند ".در مجاهدين ما عين اين حرکت
را ميتوانستيم ببينيم ،حتي گاهي خود ما ابزار تؽيير بوديم .فرضا" خود ما جمله اينکه «مجاهدين مسئول کشتن آمريکائيها در دوران
شاه بودند» را برای خشنودی آمريکائيها به جمله «مجاهدين مسئول کشتن آمريکائيها نبودند و بخش مارکسيست شده سازمان مسئول
آن کشتار بوده» تؽيير ميداديم و خودمان هم جمله دوم را بعنوان واقعيت قبول ميکرديم .و يا حتي گاهي که متوجه ميشديم که کسي
که بعنوان «شهيد» در ليست «شهدای» خود آورده ايم زنده و حي و حاضر است ،حتي حاضر نميشديم اسم او را از ليست در آوريم
و آنرا به اينگونه توجيه ميکرديم که اينها دو نفر مختلؾ با يک اسم و مشخصات هستند .و وقتي که نگران ميشديم که ممکن است فرد
نامبرده ممکن است معترض ما شود ،نشريات جمع آوری ميشدند و نشريات جديدی با همان تاريخ قبلي بچاپ رسيده و توزيع
ميشدند .نمونه اين مطلب در نشريه ای بود که فردی بعنوان قهرمان و شهيد در آن معرفي شد و هفته بعد همان نشريه به همان تاريخ
دوباره به چاپ رسيد و اينبار او را بعنوان خائن و مزدور معرفي نمود .عکسها جمع آوری ميشوند تا عکس کسانيکه از سازمان
جداشده اند از ميان افراد حذؾ شوند ،لؽات تؽيير ميکنند ،آمار افرادی که در تظاهرات و جلسات عمومي شرکت ميکنند ،همانند آمار
کشته شدگان دوطرؾ چند برابر ميشوند ،همه اينکارها توسط افرادی مثل من و شما انجام ميشود و نه خود رهبری و در عين حال
چون دستور کار از سوی او آمده ،کسي احساس تقلب و نادرستي نکرده و حتي برای يک لحظه اين از ذهنمان نميگذشت که چيزی
که ما ميگوئيم حقيقت و واقعيت نيست .در واقع برای کسي که شستشوی مؽزی شده ،دروغ ،تزوير و ريا چيزيست که مخالؾ
خواست و گفته رهبری و يا ارباب باشد و درست ،واقعيت و حقيقت چيزيست که او و يا نماينده او بگويد.
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زندگي در منطقه جنگي:
"اما هيچ عضو داخلي حزب برای حتي يک لحظه تزلزلي عقيدتي از خود نشان نميداد که جنگ حقيقي است ،و محتوم است که دير
يا زود با پيروزی ما به پايان رسد ... .تمام اعضأ داخلي حزب بعنوان يکي از اصول اعتقادی خويش به اين انجام جنگ معتقد
بودند ".جورج اورول – 1984
"از يک عضو حزب انتظار ميرود که هيچگونه احساس و يا هيجان فردی نداشته باشد .وی بايد همواره با احساس تنفر از دشمن
خارجي و خائنين داخلي زندگي کند و احساس با شکوه پيروزی نهائي و افتخار به هوش و ذکاوت و دور انديشي حزب " .جورج
اورول – 1984
فرقه های مخرب بايد دشمن داشته باشند ،واقعي يا تخيلي بودن اين دشمن به اندازه داشتن آن مهم نيست؛ اين دشمن بايد قوی باشد تا
آنها برای هميشه بتوانند در يک حالت جنگي زندگي کنند؛ به اين ترتيب آنها ميتوانند بسياری از افعال خود را توجيه نمايند .بدون
جنگ نه ميتوان «مخفي کاري» را ،نه «جاسوسي» را ،نه تنفر و فوبيا و پارانويا و انزجار را توجيه نمود .و بدون اينها نميتوان مأل
ايزوله از دنيای بيرون ( ) Milieuرا بوجود آورد .و بدون چنين مأل ای نميتوان افراد را گريزان و منزوی از دنيای بيرون کرد که
کليد موفقيت يک فرقه مخرب است .درست بهمين علت بود که ما اعضأ مجاهدين ه مواره ميبايست احساس ميکرديم و معتقد بوديم
که در يک جنگ واقعي با حکومت ايران هستيم ،در حاليکه حداقل بعد از عمليات "فروغ" هيچ جنگ واقعي ای در برابر ما نبود.
سازمان هراز چندگاه برای شعله ور ساختن اين احساس يک عمليات تروريستي بدون داشتن هدفي مشخص در داخل کشور انجام
ميداد  ...حتي اينروزه ا که آنها مجبور شده اند سالحهای خود را تحويل دهند و دير يا زود بايد خاک عراق را هم ترک کنند ،هنوز
اعضأ شان مدعي هستند که در جنگ با حکومت هستند ،بقيه گروه های مخالؾ خارجه نشين هستند و آنها در حال جنگ واقعي
ميباشند و بزودی برای پيروزی نهائي وارد جنگ نهائي با حکومت ميشوند ،چطور و کي و با کدام سالح؟ فرق آنها با ديگر
مخالفين خارجه نشين حکومت در چيست؟ بنظر ميرسد برای هيچيک از اعضأ سئوالي نيست که احتياج به جواب داشته باشد.
فکر دوگانه:
"فکر دوگانه به معني قدرت حمل دو عقيده کامال" متناقض در ذهن بطور همزمان و پذيرش درست بودن هر دو آنان است .يک
عضو با هوش حزبي ميداند که در کدام لحظه کداميک از اين اعتقادات بايد فعال گردد .بنابراين وی ميداند که دارد حقيقت را
دستکاری ميکند ،اما همزمان در اثر تمرين فکر دوگانه داشتن؛ خود را راضي ميکند که او حقيقت را جعل نکرده است .اين جريان
بايد آگاهانه انجام گيرد ،وگرنه به اندازه کافي درست محقق نميشود ،اما همزمان بايد ناخودآگاهانه انجام گيرد ،وگرنه احساس
دوگانگي و دروغگوئي و در نتيجه احساس گناه با خود به همراه ميآورد ".جورج اورول – 1984
"دانستن و ندانستن؛ احساس حقيقت گوئي خودآگاهانه در حاليکه همزمان فرد دروغي را بدقت طراحي ميکند؛ داشتن دونظريه
کامال" متناقض بطور همزمان ،در حاليکه فرد ميداند که آن دو عقيده متضاد هستند و با اينحال معتقد بودن به هر دو آنان؛ استفاده
منطقي بر عليه منطق؛ اعتقاد به اينکه محقق شدن دموکراسي غير ممکن است و همزمان اعتقاد به اينکه حزب حافظ دموکراسي
است؛ فراموش کردن هر چيزی که الزم است فراموش شود ،و بعد زماني که دوباره الزم است به ياد آورده و استفاده شوند،
بخاطر آوردن آنها و بعد بالفاصله فراموش کردن آنها؛ و مهمتر از همه بکار بردن اين شيوه در مورد خود اين شيوه .و نهايتا"
ظرافت کامل در ناخودآگاه شدن آگاهانه ،و دوباره ،نا خودآگاه شدن از عمل هيپنوتيزيمي که خودت روی خودت انجام داده ای.
حتي فهم دنيای «فکر دوگانه» خود نيازمند استفاده از فکر دوگانه بود ".جورج اورول – 1984
فکر ميکنم يکي از نقاط معجزه آسای  1984جورج اورول اينست که وی تمام الزامات داشتن يک فرقه مخرب را بدون اينکه شايد
خودش در يکي از آنها بوده باشد را توضيح داده است .يکي از اين الزامات قدرت داشتن «فکر دوگانه» است که در فوق توسط
جورج اورول توضيح داده شده .در مجاهدين بعد از شستشوی مؽزی تحت عنوان «انقالب ايدئولوژيک» ما بواقع اين توانمندی را
کسب نموده بوديم .برای مثال ما واقعا" معتقد بوديم و احساس ميکرديم که ما پيشتازان استقالل ،دموکراسي و آزادی در ايران هستيم
و داريم برای اين ارزشها مبارزه ميکنيم و حاضريم بخاطر آنها همه چيز خود را از دست بدهيم ،اما همزمان با قدم گذاشتن در يکي
از پايگاههای سازمان حتي بعد از گذشتن لحظه ای ميتوانستيم تمام اين ادعا ها را فراموش کرده ،از همکاری با دشمنان ايران
احساس فخر و بزرگي کنيم ،رای دادن خود در نشستهای نمايشي دموکراسي را بمسخره گرفته و آزادی را بعنوان ليبراليسم
بورژوازی برای تحميق توده ها به زير سئوال بکشيم .چگونه ما ميتوانستيم احساس مبارزه و فداکاری بخاطر ارزشها را کرده و
همزمان آنها را بطور قاطع محکوم و مسخره نمائيم؟ نمونه ديگر اينکه ما برای ساعتها برای خارجيان توضيح ميداديم که تماميت
حکومت ايران يکپارچه است و چيزی بنام جناحهای مختلؾ در آن وجود ندارد و در نتيجه آنها نبايد روی يک جناح بر عليه جناح
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ديگر سرمايه گذاری کرده و بايد تماميت آنرا نفي و طرد نمايند ،اما همزمان در تبليؽات داخلي خود که برای ايران پخش ميشد ،سعي
ميکرديم نشان دهيم که جناح معتدل ميخواهد کشور را به آمريکا بفروشد و به انقالب خيانت کند و به اين ترتيب جناح راديکال و تند
رو را به مخالفت با آنها تحريک ميکرديم و به اين ترتيب تضادهای درون حکومت را تشديد مينموديم .و جالبترين نکته در اين ميان
اين بودکه ما خودمان به هر دو نظريه معتقد بوديم و در هر دو مورد احساس ميکرديم داريم با خلوص کامل واقعيت موجود در
ايران را توضيح ميدهيم.15
حرف آخر:
حال در پايان اين بخش  ،ممکن است سئوالي در ذهن خواننده اين سطور ايجاد شده باشد و آن اينستکه کجای شستشوی مؽزی بدست؟
هر چه باشد بنظر ميرسد که افرادی که ذهنشان شستشوی شده ،با تناقض و تضاد کمتری روبرو هستند ،از زندگي شکايتي ندارند و
بنوعي دارای آرامش دروني هستند ،نگراني ای نسبت به مشگالت زندگي معمولي ندارند ،ؼصه صورتحسابهای پرداخت نشده و يا
از دست دادن شؽل و امکانات را نميخورند ،اينکه زندگي شان بخوبي و به لوکسي همسايه و يا فالن آشنا نيست دؼدؼه فکريشان
نميباشد .و سرانجام فکر مرگ برای آنها کابوسي هولناک نيست ... .چرا آنها بايد اين زندگي مجازی را ترک کرده و به دنيای
واقعي و خود حقيقي خويش بازگردند؟ پاسخ من به اين سئوال خيلي ساده است ،بخاطر اينکه ما زنده هستيم ،درست است مردگان و
بردگان از داشتن اينگونه مشگالت و مسائل و نگرانيها آزاد هستند .مرده ها کاری نميکنند و چيزی ندارند که ؼصه آنرا بخورند و
نگرانش باشند و برده ها ،يا مرده های اجتماعي {چرا مرده های اجتماعي را در م بحث بعدی مفصال" توضيح خواهم داد} مسئوليتي
حتي در مقابل سالمت خود ندارند ،آنها کاری را که به آنها گفته شده انجام ميدهند؛ اما چه کسي حاضر است حتي برای يکروز تمام
نگراني های زندگي را از دست بدهد و در عوض قبول کند که برده شود و يا مرده؟ دليل ديگر اينستکه ما يک موريانه نيستيم؛ در
پروسه تکاملي هر کندوی موريانه ها و يا زنبورها تبديل به يک موجود زنده شده بطوريکه مؽز آن موجود جاي ملکه کندو را آشؽال
کرده دستها و پاها جای کارگران کندو را گرفته اند .16بازگشت به موقعيت يک موريانه ،بازگشت ضد تکاملي است و نه يک
حرکت بسوی جلو و انقالبي .و باز بخاطر اينکه ما يک حيوان اهلي شده نيستيم حتي اگر از ما در يک قفس طالئي نگهداری کنند .و
باز بخاطر اينکه برده داری بوسيله زنان و مردان متمدن امروزی و در تاريخ بشری طرد و نفي شده است .و باز بخاطر اينکه ما
تعريؾ مشخصي از آزادی و اختيار داريم و معتقد هستيم که نوع بشر آزاد آفريده شده و بايد آزاد و مختار زندگي کند .در م بحث
بعدی من توضيح خواهم داد که چرا فرقه های مخرب را برده داری نوين ميخوانم.
1
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جان گری در سگهای پوشالين ميگويد " :در ميان انسانها بهترين اؼوا گران کساني هستند که قادرند خود را گول بزنند  " .وی جمله ای از
رايت را نقل ميکند که " قول وفاداری ابد ی يک عاشق زماني بيشتر مورد قبول قرار ميگيرد که خود عاشق به قول خويش باور کرده باشد ".
( ) John Gray; 'Straw Dogs - Thoughts on Humans and other Animals'; Granta Books; London; 2003; P: 27اين گفته کليد
موفقيت کساني است که افراد ديگر را به فرقه ها جذب ميکنند ،چرا که حرؾ آنها صادقانه و قابل قبول بنظر ميرسد ،زيرا که آنها خود به
حرفهای خويش هر چند که متناقض باشد ،با تمام وجود معتقدند و احساس نميکنند که دارند مخاطب خود را گول ميزنند .
16

جان گری در سگهای پوشالين در مقايسه انسانها با موريانه ها ميگويد " :حدود هشتاد سال قبل ،شاعر و طبيعت شناس آفريقای جنوبي
يوجين مارايز ( ) Eugene Maraisکتابي را تحت عنوان «روح مورچگان سفيد ،يک تحقيق موشگافانه از زندگي موريانه ها » بچاپ رساند.
در آن کتاب وی داليل خود را برای اين ادعا که حشرات روح دارند ،اما يک روح جمعي توضيح داد .روح جمعي مورچگان سفيد در تملک
هيچيک از مورچگان بطور فردی نيست ،بلکه تعلق به تماميت کندو دارد  .در آنزمان اين گفته و يا يافته يک نتيجه گيری انقالبي بود؛ اما
امروزه با استفاده از تحقيقات ديگر بارها به اثبات رسيده است  .در يک کندوی موريانه ها با خارج کردن موريانه های پرستار فعال از کندو،
برستارهای ديگر بر فعاليت خود افزودند و بعد از بازگرداندن آن پرستاران فعال به کندو بقيه به حالت اوليه خود بازگشتند {درست همانکاری
که اعضأ بدن ما در ؼياب يک عضو و يا از دست دادن آن ميکنند و جای خالي آنرا با پرکاری خويش سعي ميکنند پر کنند }« .آنچه که در
مورد کندوی حشرات چشمگير است ،اينستکه ما تک تک آنها را بصورت موجوداتي جدا از هم قبول ميکنيم در حاليکه هيچيک از آنها محلي
برای «خود» {ؼرائز صيانت نفس و يا صيانت نسل در آنها تبديل به ؼريزه تبعيت از ملکه شده است  }.در ضمير خويش ندارند  .اما همه کندو
بعنوان يک واحد عمل ميکند ،بطوريکه گوئي يک مرکز هماهنگ کننده {همانند مؽز} در مرکز آن قرار دارد .».آنچه که ما در يک کندوی
حشرات ميبينيم را ميتوانيم در خودمان هم ببينيم {خودمان مثل يک کندو عمل ميکنيم }John Gray; 'Straw Dogs - Thoughts on ( ".
 ) Humans and other Animals'; Granta Books; London; 2003; PP: 72,73درست بهمين دليل است که فکر کنم تهي کردن پيروان از
«خود» و يا آنطور که جان گری از آن ياد ميکند تهي کردن افراد از «يک نقشه سازماندهي شخصي » ،و جايگزين کردن آن با «روح
جمعي» و يا يک «خود مجازی» جمعي با وجود يک ملکه در مرکز کندو و يا گروه ،بعنوان رهبر فرقه ايده آل تمام فرقه های مخرب باشد .
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