شستشوی مغزی – بخش يازدهم:
«صيانت نفس» و «صيانت نسل» دو منبع اليزال "احساس گناه" در خدمت شستشو کنندگان مغز:
فرقه اعتراف به گناهان و انتقاد از خود:
"تمام اقرار به گناهاني که اينجا بر زبانها جاری ميشوند ،واقعي هستند .ما آنها را واقعي ميکنيم .و باال تر از هر چيزی ما
اجازه نميدهيم که يک مرده بر عليه ما قيام کند ".جورج اورول 1984
اعتراف به گناهان و انتقاد از خود بعنوان ابزاری جهت ايجاد و طوالني کردن هيجانات و همچنين بعنوان مانعي در مقابل
بازگشت شخصيت گذشته فرد.
ليفتن در توضيح «فرقه اعترافات» بعنوان يکي از ويژگيهای شستشوی مغزی و يا به بيان خودش «رفرم فکری» چنين توضيح
ميدهد " :دو ويژگي ديگر مطلق گرائي« ،انتظار خلوص و پاکي مطلق» و «فرقه اعترافات» هستند .انتظار خلوص و پاکي مطلق
همانند ساير مذاهب و گروهای سياسي در فرقه ها يک نوع کيفيت م عنوی ايجاد ميکند .چنين انتظاری بشکلي قاطع و انعطاف نا پذير
در يک محيط مشخص و همچنين در درون يک فرد ،خالص را از ناخالص و خوب را از شيطاني بودن جدا ميسازد .اين تصفيه
مطلق ،يک جريان ادامه دار است .چنين چيزی اغلب سازماندهي شده ميباشد و منبعي است برای توليد احساس گناه و شرم در افراد
و بنابراين بطور خود بخودی با پروسه اعتراف و اقرار به گناهان گره خورده است .جريانات ايدئولوژيک معموال" در هر سطحي و
با هر درصد سختگيری ،معموال" از مکانيسم احساس گناه و شرم در افراد استفاده ميکنند تا روی وی تاثير گذاشته و او را تغيير
دهند .چنين چيزی در چارچوب ساختار اعتراف گيری عملي ميشود .جلساتي متشکل از افرادی محدود با هدف و خواست تغيير
خود ،که معموال" در آن فرد و يا افراد به خطاها و گناهان خود اعتراف کرده و معموال" همراه با انتقاد ديگران از وی و انتقاد از
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خود است" .
شستشوی مغزی تماما" درباره ايجاد هيجانات جديد و استفاده از آنها برای تغيير اعتقادات پايه ای در فرد و محکم کردن اعتقادات
کاشته شده در او برای تغيير شخصيت و هويتش ميباشد .شخصيت و هويتي که بايد تغيير کند و جای خود را به هويتي نو بدهد که
بتوان فرد مربوطه را انساني نو و فردی از نو متولد شده خواند .اين شخصيت نو ممکن است عمر هميشگي نداشته باشد ،اما
ماداميکه فرد در فرقه است ،چنين اعتقاداتي هويت وی را تشکيل ميدهند و بطور روزمره در فرقه تغذيه شده و رشد ميکنند.
نشستهای آموزشي و جلسات انتقادی و اعتراف گيری مرتب تغذيه کننده شخصيت جديد و سرکوب کننده هويت گذشته فرد هستند.
البته بايد توجه داشت که هر چقدر هم که شستشو کننده مغز ماهر و زبر دست باشد ،اعتقادات پايه ای افراد که شخصيت و هويت آنها
را تشکيل ميدهند قويتر از آن هستند که کسي بتواند آنها را بطور کامل و برای هميشه شسته و باصطالح نابود سازد .درست بهمين
دليل است که مخدوش کنندگان ذهن مجبورند بطور دائم شخصيت جديد قرباني خود را تقويت کرده و دائم مراقب باشند که عقايد
گذشته قرباني بهمراه شخصيت قبلي اش بازگشت ننموده و کنترل رفتار او را در دست نگيرد.
زندان بانان و شکنجه گراني که ميخواهند زندانيان را وادار به اعتراف به «جنايات» و گناهان و ابراز پشيماني برای مقاصد
تبليغاتي خود کنند ،زياد برايشان مهم نيست که اين تغيير شخصيت زنداني هميشگي است و يا خير ،چرا که آنها به دنبال پاسخگوئي
به يک خواست مقطعي و فوری برای ماشين تبليغاتي خود و يا گرفتن اطالعات هستند؛ بنابراين آنها از شيوه های مختلف منجمله
شيوه های تنبيه ی وشکنجه استفاده ميکنند تا هيجانات الزم در فرد را ايجاد نموده ،وهر چه زودتر به مقصد خود که اعتراف گيری
از اوست برسند .آنها بخوبي ميدانند که اين تغيير شخصيت هميشگي نيست و دير يا زود قرباني به حالت اول خود باز ميگردد و
اعتقادات گذشته در او زنده ميگردند .2اما در فرقه های مخرب ،جائيکه رهبران فرقه ها خواهان تغيير هميشگي و اساسي شخصيتي
افراد هستند ،جدا از ايجاد شوکهای هيجاني بعنوان يک جريان قوی شستشو کننده برای برداشتن موانع تغيير ،آنها محتاج يک
جريان مستمر ضعيفتر هيجاني برای ممانعت از بازگشت عالئم «خود گذشته» و «شخصيت قبلي» فرد هستند .اين جريان ضعيفتر
و مستمر هيجاني بعبارت ديگر همان «اعتراف گيری»« ،انتقاد از خود» ،و «گزارش نويسی های » قرباني درباره «رفتار»،
«عالئم»« ،افکار» و حتي خواب و خيالهای او درباره خواستهائي است که از شخصيت گذشته اش سرچشمه گرفته اند.
نبايد بهيچ عنوان هيجاناتي که در هنگام «انتقاد از خود»« ،اعتراف به خطاها و گناهان» ايجاد ميشوند ،هر چقدر هم که
«ظاهری»« ،سطحي»« ،کوچک» ،و دروغين باشند را دست کم گرفت .نبايد فراموش کرد که «گفتن» ،و بيشتر از آن «نوشتن»
بمعني «فکر کردن» است که نهايتا" ره ميبرد به «معتقد شدن» و يا نوعي از اعتقاد ،و همانطور که قبال" گفته شد ،هر اعتقادی
«احساس» متصل بخود و هر احساسي «هيجاني» وصل به خويش را بوجود ميآورد .هيجانات هر چقدر هم که کوچک باشند
ميتوانند مانعي برای بازگشت اعتقادات گذشته باشند و عاملي برای تقويت اعتقادات ايجاد شده .اگر ميخواهيد اين نوع از هيجانات را
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در خود ببينيد ،کار مشگلي نيست ،همين االن به خطائي و يا گناهي در مقابل دوستي ،همسرتان ،رئيستان ،پدر و مادرتان و يا
کودکانتان اعتراف نمائيد( .البته آن خطا بايد به اندازه کافي مهم باشد و فردی که در مقابلش اعتراف ميکنيد به اندازه کافي بايد برای
شما مهم باشد که او چه درباره شما فکر ميکند ).و اگر حتي جرات انجام چنين کاری در مقابل ديگری را نداريد ،سعي کنيد آن خطا
را با صدای بلند به خود بگوئيد و يا سعي کنيد آنرا بروی قطعه کاغذی بنويسيد .در اينجا ميتوانيد احساس و هيجان ايجاد شده در خود
را ديده و مشاهده کنيد که تا چه مدت در درون شما دوام خواهد يافت .حال تصور کنيد که اگر کسي مجبور شود بطور دائمي مواظب
رفتار ،افکار ،و احساسات و حتي خواب و خيالهای خود باشد و از او بخواهند که بطور مرتب آنها را گزارش کند ،چه هيجاني در
او بطور مستمر ايجاد ميشود .اين همان هيجان مستمری است که رهبران فرقه بدنبالش هستند تا مانع بازگشت شخصيت گذشته فرد
شوند.
فرقه های مارکسيستي و فرقه اعترافات:
در فرقه های مارکسيستي همانطور که در بخشهای قبلي مشاهده کرديم« ،انتقاد» و «انتقاد از خود» يکي از بخشهای اصلي
سازماندهي «مرکزيت دموکراتيک» است که بيشتر سازمانها و فرقه های مارکسيستي به داشتن آن بعنوان سازماندهي تشکيالت
خود معترفند .در نتيجه فرقه های مخرب مارکسيستي ،حداقل بلحاظ تئوری پايه های الزم برای اعمال «انتقاد از خود» را در
طبيعت سازماندهي خويش دارند و احتياجي به توجيه آن ندارند .3
دوريان باکستر ( ) Doreen Baxterرهبر فرقه مارکسيستي ( ) WDUدر مورد انتقاد و انتقاد از خود ميگويد " :انتقاد کردن و
انتقاد شنيدن يک عامل اصلي در رشد و پيشرفت {البته خواننده اين سطور متوجه است که منظور از رشد و پيشرفت در فرقه های
مخرب يعني چه!} اعضؤ ست .استفاده ثابت و منظم از انتقاد و انتقاد از خود از ضروريات واجب و حياتي برای وجود سازمان
ماست .آنها نشانگر صداقت ،اعتقاد ،اعتماد ،و تعهد افراد به سازمان هستند .انتقاد و انتقاد از خود نشانگر اعتقاد و تعهد ما به
عقايدمان و نسبت به همديگر است .انتقاد ياری دهند ما در رشد و انجام کارهای سياسيمان است؛ و بهيچ عنوان بمعني نوعي
روانکاوی نيست .ما خطاها و اشتباهات را بزرگنمائي نميکنيم ،ما آنها را تصحيح ميکنيم؛ ما خطاها را توجيه نميکنيم بلکه بر آنها
غالب ميشويم .آنها از نظر ما نشانگر يک نظم سخت و بدون انعطاف ميباشند ،اما همزمان رهايبخش هستند .ما متوجه هستيم که تا
چه اندازه مشگل است که فردی خود را تغيير دهد .چنين تغييری تنها در شرايطي محقق ميشود که هر رفيقي بطور سازنده با خود
و با رفقای ديگرش درگير انتقاد و انتقاد از خود شود .انتقاد کردن يعني سازندگي .و انتقاد سخت و محکم يعني ساختن سازماني
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که شکاف بر نخواهد داشت و از هم نخواهد پاشيد .انتقاد تنها راه ما بسمت آينده است".
کارول جيامبالو ( ) Carol Giambalvoيکي از اعضؤ جدا شده از اين فرقه در توضيح جريان انتقاد و انتقاد از خود در گروه
م يگويد  " :انتقاد و به نقد کشيدن گروهي تاريخچه و پايگاه طبقاتي يکفرد ،يک جريان طوالني و طاقت فرسا بود که اغلب يا تمامي و
يا بيشتر وقت يک نشست هشت ساعته را ميگرفت .بررسي گزارش کتبي و يا شفاهي يک فرد از پايگاه طبقاتي خانواده اش و يا
تاريخچه زندگي اش و موقعيت وی در کنار و يا در مقابل طبقه کارگر يک بررسي فوق العاده موشکافانه و سختگيرانه بود .مجددا"
به پيروی از مائو؛ «هر نوع فکری ،بدون هيچ استثنائي نشئت گرفته از پايگاه طبقاتي فرد» محسوب ميشد؛ به اين ترتيب اين
نشستها تبديل به نوعي کالبد شکافي سياسي بي رحم و همراه با شکنجه شده بود که برای آن پاياني متصور نبود ،مگر آنکه فرد «يک
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تحليل موشکافانه طبقاتي درست» از زندگي گذشته خود تا لحظه پيوستن به سازمان بدهد"....
وی ميافزايد " :هر کسي که در کهکشان ( ) WDUقرار ميگرفت ،از لحظه ورود (و حتي وقتي که تنها اسم او در ليست برای جذب
شدن قرار ميگرفت) بطور واقعي کالبد شکافي ميشد .و وقتي که عضو ميشد ،تبديل به شکاری در مقابل رهبری ميگرديد که
«آزمايش شود»« ،شکسته شود» مورد «زخم زبان قرار گيرد» و متحمل تهاجم کادرها شود ،عمال" بکارگيری هر چيزی که بتواند
وی را وادار به «تسليم» کند ،مجاز بود .به اين ترتيب هويت اعضؤ محو و نابود ميشد ،ريشه آنها در درونشان پاره پاره ميشد ،تمام
ساختمان شخصيتي زندگي قبل از عضو شدنشان به وسيله اصول اخالقي نخبه گرانه بدون گذشت و ظالمانه زير سئوال ميرفت.
اعضؤ ميبايست همه چيز خود را ميدادند ،و در مقابل برای ساعتها ،روزها ،هفته ها ،ماهها و حتي سالها متحمل انتقادات و
قضاوتهای محکوشونده و رفتار تحقير کننده رهبری ميشدند .در برخورد با آنها چه جلوی رويشان و چه در غيابشان ،در نشستهای
مسئولين ،از زباني زشت و تحقير کننده استفاده ميشد .اعضؤ زير نظر گرفته ميشدند ،شخصيتشان لکه دار ميشد ،خرد ميشدند،
شستشوی مغزی ميشدند تا اينکه بشکلي در آيند که حزب ميخواست .تا جائيکه تنها حقيقتي را که ميتوانستند به آن تکيه کنند ،حقيقت
تنگ نظرانه و بدون انعطاف و کامال" کنترل شده درون حزب بود .فضای آنجا فضای انکار ،خرد شدن غرور و شخصيت ،و
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چابلوسي رهبران فاسد بود".
چين مائو:
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رابرت ليفتن پس از مصاحبه های طوالني خودش با قربانيان «رفرم فکری» دوران مائو در چين به اين نتيجه رسيد " :تمام حربه ها
از انعطاف نشان دادنها تا حمله کردنها – تمام فشارهائي که برای شکستن فرد روی او وارد ميشد و تمام قولهای تغيير شرايط – اين
پيام را ميخواست به قربانيان برساند که تنها کساني که اقرار ميکنند ميتوانند زنده باقي بمانند ... .هم دکتر وينست و هم پدر لوکا به
اين نتيجه رسيده بودند که فرد بايد از دست افکار و هيجانات گذشته خود خالص شود تا بتواند جائي در قلب و فکرش برای ايده های
جديد باز نمايد .دقيقا" اين اجبار برای افشؤ همه چيز ،شرايط را برای ماندن بين آن حال و تغيير اوضاع و بين اقرار و رفرم فراهم
ميکرد .اجبار برای اقرار يک چيز ساکن و ثابت نيست؛ ادامه آن بتدريج قويتر ميشود ،و يک احساس فزاينده تسليم را ايجاد ميکند
که بقول آن کشيش« :بعد از مدتي فرد ديگر خودش هم ميخواهد که صحبت کند  ...آنها روی تو فشار ميگذارند ،و تو احساس ميکني
که بايد چيزی بگوئي .وقتي که تو شروع کردی ،ديگر اغوا شده ای ،تو در نوک درختي و چاره ای جز پائين آمدن نداری ... .وقتي
اولين لغت را گفتي همواره چيزی برای بيشتر گفتن وجود دارد – ) 'Lao shih'( .نه  ،نه ،پسر خوبي باش و راستش را بگو! -
(' – ) 't'an paiاقرار کن! – اين جمالت دائم شايد هر دو دقيقه يکبار تکرار ميشوند .من بجائي رسيده بودم که ميخواستم بيشتر
حرف بزنم تا شايد بتوانم او را خفه کنم که ديگر نگويد  ،اما او کماکان اصرار ميکرد  ... .تمام اينها مرا به ضعف انداخته بود و مرا
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بجائي رسانده بود که ميخواستم تسليم بشوم"».
" اعترافات يک روند ثابت را دنبال ميکردند :نخست ،نفي و رد گذشته – نفي ديدگاه بي خطا و بي گناه بودن در گذشته – و بعد
توضيح راهي که فرد ميتوانست با طي آن و تحت راهنمائيهای کمونيستها ،سرانجام تبديل به فردی شود که نسبت به گذشته خود
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فروتننانه ابراز ندامت کرده و اعالم نمايد که حاضر است سخت کار کند تا بتواند کمک کننده اعضؤ مترقي حزب باشد".
فشار برای اعترافات بيشتر و بيشتر :اعترافات دروغين:
در فرقه های مخرب هم انند دوران مائو در چين کمونيست ،اجبار برای اعتراف و اقرار به خطاها و گناهان پاياني ندارد؛ در
مجاهدين بما گفته ميشد اگر حتي برای يک لحظه خود را رها کنيد «و لحظه های خود را دستگير نکنيد» (اصطالحي که در آنجا
بکار برده ميشد و بمعني اين بود که ما ميبايست مچ خود را بهنگام بياد آوردن گذشته و خواستهای دوران قبل از سازمان بگيريم)
اگر بطور مرتب افکار و خواستهای خود را باز بيني ننموده و بطور مرتب به آنها اعتراف نکنيم ،ما بسرعت راهي بازگشت به
"خود کهنه" و "گذشته فاسد خويش" ميشويم ... .بما بطور دائم ياد آور ميشدند که بايد از طريق صحبت با مسئولينمان ،و يا نوشتن
گزارش ،از خود انتقاد کرده و اعتراف به خطاها و گناهان نمائيم .عالوه بر گفتنها ،در جابجا با اين جمله روی ديوارها روبرو
ميشديم که «با خود تناقض حمل ننمائيد» 9اضافه بر اين فشار همقطاران هم بود و سرانجام فرد به جائي ميرسيد که برای خالص
شدن حتي اگر چيزی برای گفتن نداشت ،مجبور بود چيزی را خلق کرده و بدروغ به خود نسبت دهد .مشابه اين حالت را در
مصاحبه ليفتن با قربانيان چين هم ميتوان ديد:
" شما دائما" تحت فشار هستيد که افکار خود را بازگو کرده و آنها را تقبيح کنيد و مسائل خود را حل نمائيد ... .آنها ميگويند با ديدن
بيرون فرد ميتوانند درون او را خوانده و به حقيقت وی ،روز به روز ،و لحظه به لحظه بيشتر و بيشتر پي برد و در نتيجه راهي
برای فرار نيست .آدم به جائي ميرسد که اگر دائم خود را و افکار خويش را نفي کند ،احساس رضايت دروني ميکند .ديگر شما
مقاومت نميکنيد .اما آنها حرفهای شما را ثبت ميکنند و اگر بعد از يکهفته چيز جديدی برای گفتن نداشته باشيد ،به شما ميگويند« :تو
10
داری در مقابل دوباره آموزی خود مقاومت ميکني"».
پدر لوکا هم در مصاحبه اش ميگويد" :همانطور که گفتم :بعضي ها اقرار به چيزه ا و کارهائي ميکنند که نکرده اند .اما من
نميخواستم اعتراف دروغ بکنم .با خودم فکر ميکردم که شايد بتوانم چيزی بگويم که کامال" دروغ نباشد و آنها را راضي کند؟ آخر
من حقيقت را گفته بودم .اما حقيقت چيزی نبود که آنها ميخواستند .آخر من به اين نتيجه رسيدم که تنها يکراه برای نجات است و آن
11
اينستکه حدس بزنم که آنها چه چيزی را ميخواهند بشنوند ... .چيزی را بگويم که حقيقت نباشد اما قابل قبول باشد".
دکتر وينست هم در مصاحبه اش با ليفتن ميگويد" :بعد از دو سال ،جهت نشان دادن اينکه شما بيشتر از گذشته در جبهه خلق هستيد،
شما مجبور ميشويد که به جرائم و گناهان خود بيفزائيد ... .شما مجبور ميشويد که خودتان هم معتقد به آنها شويد {که براستي آنها را
مرتکب شده ايد }.اما اين يکنوع خاص از اعتقاد است .شما کامال" قانع نيستيد  ،اما آنها را قبول ميکنيد که خود را از درد سر نجات
12
دهيد .چرا که هر وقت موافقت نکنيد بدبختيها دوباره شروع ميشوند".
در اينجا من بايد اضافه کنم که در چنين شرايطي فرد برای رهائي از تنقاضات دروني ( ،) dissonanceترجيح ميدهد که بنوعي
توضيحي قانع کننده و منطقي برای اقرارها و انتقادهای خود (هر چقدر هم که دروغين و ساختگي باشند) پيدا کند تا بتواند آنها را
بعنوان نوعي از واقعيت و حتي عقيده قبول نمايد .حتي شما ممکن است تا آنجا پيش برويد که برای خود يک خاطره دروغين ايجاد
نمائيد ،تنها برای اينکه قبول نمائيد که اعترافي که کرده ايد واقعي بوده است .و يا اينکه بخود ميگوئيد" :درست است که من اين عمل
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را انجام نداده ام اما اين دليل نميشود چرا که ممکن بود آنرا انجام دهم و يا بهر صورت خواست دروني من اينبود و بهر صورت گناه
من است که بايد آنرا بگويم".
معجزه نوشتن اعترافات و انتقادها:
"وقتي شما چيزی را روی کاغذ مينويسيد ،شما واقعا" بيش از گفتن به آنه ا معتقد ميشويد  ...و واقعا" فکر ميکنيد که آنها نقاط
13
ضعف شما هستند".
انتقاد شفاهي از خود کردن ،بخصوص در مقابل جمعي ،در ايجاد يک هيجان فوق العاده و ايجاد فشار در قرباني خيلي موثر است،
چنين هيجاني باعث ميشود که وی گذشته خود را دشمن ديده ،با آن مبارزه کرده و از هويت جديد خود محافظت نمايد .اما برای
افزايش اين فشار روی فرد و توقف بازگشت گذشته فرد ،چه در زندانها و چه در فرقه های مخرب ،قربانيان وادار ميشوند که بطور
مرتب از خود گزارش بنويسند.
مايکل ماهوني ( ) Michael J. Mahoneyدر کتاب "کنترل خود" ( ) self controlدر خصوص تاثير نگارش روی تغيير رفتار
فرد ،چنين مينويسد" :بنظر ميرسد که پروسه به نظم آوردن خود ،از درون و بوسيله خود فرد ،بهمان اندازه ،اگر نه خيلي بيشتر ،از
بنظم در آورده شدن بوسيله ديگران موثر است ... .عمل گزارش نويسي از خود ظاهرا" مزايائي فوری در مقايسه با مراقبت و بنظم
کشيدن از بيرون ،مثال" توسط يک معلم را دارد ،مزايائي مثل عدم نياز به عالئم تنبيه ی و يا تشويقي و يا مراقبت هميشگي ،و
همچنين وجود نوعي از ثبات و تداوم در آنها ... .پروسه مراقب خود بودن و نگارش خطاها ،بنظر ميرسد که يا بيشتر و يا حداقل به
همان ميزان در تغيير رفتار فرد موثر است که مراقب بودن توسط ديگران رفتار دلخواه را در فرد ايجاد مينمايد ... 14".تاثير
گزارش نويسي از خود در تغيير رفتاری ،توسط آزمايشي که روی دو دانش آموز کالس هشتم بوسيله مارسيا بردن ،ونس هال ،و
برندا ميتس ( ) Marcia Broden, R. Vance Hall, Brenda Mittsانجام گرفته نشان ميدهد که رفتار اين دو دانش آموز توسط
گزارش نويسي مرتب از خود بطور فوق العاده ای تغيير کرد .اين آزمايش بدقت بدنبال اينستکه پيدا کند که چه اتفاقي ميآفتد اگر از
کسي خواسته شود که رفتار خاصي از خود را برای مدتي نسبتا" طوالني مواظب باشد ... .يکي از يافته های جالب اين آزمايش
اينستکه حتي يک عالمت روی يک کاغذ زدن هرگاه که آن رفتار از فرد ظاهر ميشود ،باعث ميگردد که بتدريج آن عالمت تبديل به
يک عالمت خطر و يا تشويق شده و نقش کاستي و يا افزايشي در انجام آن عمل و يا رفتار توسط فرد داشته باشد .جالب اينستکه
15
وقتي آن عالمت زدن روی کاغذ را حذف ميکنيم ،رفتار فرد به زماني بر ميگردد که هنوز آزمايش شروع نشده بود".
دليل موثر بودن در نوشتن ،حتي يک عالمت زدن ساده روی يک کاغذ از اين قرار است :نوشتن ،يعني فکر کردن ،فکر کردن يعني
معتقد شدن ،و معتقد شدن يعني تغيير .نوشتن همچنين آنطور که ماهوني توضيح ميدهد به معني پذيرفتن است و متعهد شدن به نوشتن
يعني معتقد شدن ،چيزی که بتدريج فرد را وادار به تغيير ميکند و در نتيجه رفتارش بسمت رفتار دلخواه سمت و سو ميگيرد .چرا که
ما همواره بدنبال آن هستيم که برای رهائي از تناقضات دروني همخواني ای بين بيانات و نگارشات و اعتقادات و رفتار خود ايجاد
نمائيم.
دکتر رابرت سيالديني ( ) Dr. Robert Cialdiniهم در کتاب خود تحت عنوان "تاثير گذاری" ( ) Influenceتوضيحات بيشتری
در خصوص موثر بودن نوشتن ميدهد" :نوشتن بنوعي تائيد عملي بود که چيني ها بطور فزاينده ای ميخواستند افراد انجام دهند .اين
به تنهائي کافي نبود که فرد به آرامي به حرفهای آنان گوش فرا دهد و يا با حرکت سر خود آنها را تائيد نمايد ،چيني ها همواره افراد
را وادار ميکردند که آنها را بنويسند .بقدری نوشتن اين گزارشات برای آنها مهم بود که اگر زنداني ای حاضر نميشد با اختيار خود
بنويسد ،از او خواسته ميشد که آنها را از نوشته ديگری کپي کند« .يک شيوه ديگر اين بود که از فرد ميخواستند که سئوال را نوشته
و پاسخي که خواست کمونيستها بود را زيرش بنويسد .اگر او مختارانه اينکار را نميکرد ،از او ميخواستند که جواب را از کتابي
کپي کند که به بدی اعتراف نبود ... 16».سيالديني در پافشاری روی اهميت نوشتن همچنين استدالل ميکند که" :يکي از دالئلي که
نوشتن يک اعترافنامه در تغيير واقعي فرد موثر است ،اينستکه چنين نوشته بسهولت ميتواند به همگان نشان داده شود .تجربه
زندانيان دوران جنگ کره نشان ميدهد که چينيان کامال" نسبت به تاثير رواني اين قاعده آشنا بوده اند :اعالم علني و عمومي يک
موضوع يک تعهد هميشگي است .چيني ها همواره بيانيه های زندانيان را به اطالع همگان ميرساندند ... .هرگاه فرد موضعي
بگيرد که بوسيله ديگران قابل رويت باشد ،يک انگيزه در او ايجاد ميشود که خود را با آن موضع همآهنگ سازد ... .شايد يک دليل
ديگر هم اين باشد که برای نوشتن فرد بايد کوشش بيشتری بکند تا برای تنها گفتن و شواهد نشان ميدهند که هر گاه ما برای چيزی
17
کوشش بيشتری بکنيم بيشتر تحت تاثير آن قرار ميگيريم و بيشتر به آن متعهد ميشويم".
درست بهمين دليل بود که در مجاهدين هم ،در تمامي مراحل انقالب ايدئولوژيک ،نوشتن انتقادات و گزارش از خود ،يکي از
مهمترين بخشهای روش کار بود و از اولين مرحله آن شروع ميشد و همانطور که خواهيم ديد بطور روز افزون ،افزايش يافت،
Page 4 of 22

بطوريکه در مراحل بعدی بشکل کار اصلي قربانيان در طي انقالب ايدئولوژيک درآمد .هر يک از ما شايد برای روزها ميبايست
هيچ کاری مگر نوشتن گزارش از خود انجام ندهيم .ميبايست خاطرات خود را به ياد ميآورديم و نمونه های وحشتناک از شخصيت
و رفتار گذشته خود را مينوشتيم .ما ميبايست در بيان بديهای خود اغراق کرده و نقاط مثبت و خوب را فراموش ميکرديم .وقتي شما
همواره بدنبال پيدا کردن بديها و نقاط منفي در شخصيت گذشته خود هستيد ،بتدريج به اين باور ميرسيد که شما فردی بد و حتي
شيطاني بوده ايد و از اين خوشحال خواهيد شد که شانس آورده ايد و جذب سازمان شده ايد و از آنها ممنون خواهيد بود که چقدر
وقت برای شما ميگذارند تا شما را به انساني بهتر تبديل نمايند.

فرقه «خود-گناهکار بيني»
همانطور که در گذشته ديديم فرقه های مارکسيست-لنينيستي افراد را مجبور ميکنند که دائما" از خود انتقاد نمايند ،آنها چنين کاری
را در چارچوب باصطالح علمي و سازماندهي «مرکزيت دموکراتيک» انجام ميدهند .در زندانها ،شکنجه گران همينکار را با
شکنجه و بکار گيری حربه های اجباری انجام ميدهند و افراد را وادار ميکنند که به خطاهای گذشته خود اقرار نموده و از رفتار
گذشته خود انتقاد نمايند .فرقه های ديگر هم چه باصطالح مذهبي باشند و يا غير مذهبي تحت عناوين مختلف مثل "زدودن عالئم
شيطاني از خود"" ،اعتراف برای پاک کردن روح خود و زدودن نفوذ شيطاني در روح و روان خويش" و يا اقرار برای رهائي خود
ک بطور مستمر خود را مقصر هر اشکالي ديده و دائم به "خطاهای" خود
از تنقظات دروني ،پيروان را رفته رفته بسمتي ميکشانند ه
اقرار کرده و از خود انتقاد نمايند.
بعبارتي ،مستقل از اينکه طبيعت يک فرقه چيست و دليل آنها برای شستشوی مغزی افرادشان چه چيزی ميتواند باشد ،وقتي که در
آن فرقه افراد مجبورند دائما" برای تمام کارهای کرده و بعضا" نکرده خويش ،تمام رفتارشان در گذشته ،تمام آرزوها ،خواستها،
افکار و احساسات و حتي خواب و خيالهايشان دائما" از خود انتقاد نمايند ،و حتي بطور روزانه گزارشان انتقادی از خود بنويسند،
کمک به اين عادت ميکنند که خود را مقصر هر چيزی ببيننند .در واقع اين بخشي از شخصيت نوين آنها ميشود که به فوريت و در
مقابل هر برخوردی از خود انتقاد نمايند .در واقع قرباني بخت برگشته به اين ترتيب ياد ميگيرد که آسان ترين و کم دردترين و بي
تناقض ترين راه روبرو شدن با هر سئوال و مشگلي ،بگردن گرفتن خطا ،خود را گناهکار ديدن و انتقاد از خود است .وی همچنين
برای رهائي از تضادها ،تضاد بين خواستها و آرزوهای فرديش و آنچه که فرقه به او ديکته ميکند ،تضاد بين اعتقادات و درست و
غلط خود و فرقه ،و سرانجام تضاد بين منطق خود و منطق فرقه ،اشکال را از خود ديده و تضاد را بنفع فرقه حل نمايد .در نتيجه در
حاليکه هر يک از اين تضادها ميتواند منجر به جدائي يکنفر از فرقه شود ،در مورد قربانيان شستشوی مغزی پروسه کامال" روند
معکوس طي ميکند و فرد بعد از روبرو شدن با هر يک از اين تضادها بمراتب خود را بيش از پيش گناهکار و مقصر ديده و بيشتر
از قبل در باطالق فرقه فرو ميرود .آری وی که برای بودن با فرقه بهای سنگيني پرداخته ،عقايدش در پروسه های تاثير پذيری و
کنترل فکر و مراحلي از شستشوی مغزی دستخوش تغييرات جدی ای شده اند ،ديگر بسادگي نميتواند به گذشته خود بازگردد .و در
چنين شرايطي هيچ فردی آنقدر قوی نيستکه يک تنه در مقابل فرقه و رهبرش ايستاده و مدعي شود که همه آنها اشتباه ميکنند و وی
درست ميانديشد .در نتيجه تنها راه فرار برای وی ،و رهائي از تناقضات دروني ،اعتراف به خطاهاست و اينکه «رهبر عزيز»
درست ميگفته و وی بکل در اشتباه بوده است .يک عضو فرقه «خانواده» که در چنين شرايطي قرار گرفته بود ،مينويسد" :من
بجائي رسيده بودم که هر چه سعي ميکردم نميتوانستم جلوی گريه خود را بگيرم« ،خانواده درست ميگفت و من خيلي اشتباه کرده
بودم ،اشتباه خيلي بزرگي کرده بودم« ».من چقدر خود بزرگ بين بودم که فکر ميکردم که من بهتر و بيشتر از  ...پيامبر خدا
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{رهبر فرقه} ميفهمم؟»"
يکي از افرادی که ليفتن با او مصاحبه کرده است هم در توضيح خود را مقصر و گناهکار ديدن ميگويد" :تو در آن شرايط احساسي
داری که بخودت بعنوان نفری در جبهه خلق نگاه ميکني ،و از آن ديد گذشته خود را و بعضا" خود را در حال حاضر بعنوان يک
خالفکار ميبيني .نه در تمام اوقات بلکه در لحظات خاصي ،تو فکر ميکني که آنها حق دارند« .من اينکار را کردم من خالف
کارم ».اگر هم شکي داشته باشي آنرا بيان نميکني ،چرا که اگر بکني ،کوششي که تا آن نقطه کرده و پيشرفتي را که کرده ای از
ب اين ترتيب آنها از تو يک خطا کار و جاني ميسازند ... .و بتدريج اين اختراع آنان تبديل به حقيقت و واقعيت
دست ميدهي ... .ه
ميشود ... .تو احساس ميکني که مقصر و گناهکار هستي ،از آنجا که همواره بايد از زاويه مردم به خودت نگاه کني ،هر چقدر
عميقتر از آن ديدگاه بخودت نگاه ميکني ،بيشتر متوجه ميشوی که خطاکار و گناهکار هستي ،و بيشتر گناهان و خطاهای خود را
19
ميبيني".
و اينهم مثالي از يک عضو مونيز" :جني ميچالسن ،يک عضو کليسای متحد ({ ) Unification Churchمونيز} بود ،يک زن جوان
و مهربان که خيلي راحت و ساده احساسات خود را نشان ميداد ... .روزی جني يک جعبه شيريني برای دوستي که تازه به آن کليسيا
پيوسته ميخرد .وی با خود فکر ميکند که «مايک هيچگاه به اندازه کافي ندارد که بخورد » ،بنابراين برای او يک جعبه شيريني
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ميخرد .وی ميافزايد« :اما بالفاصله من با خودم شروع کردم فکر کردن ،که نکند در اين نگراني م ن برای مايک ،من يک فکر نا
پاک هم داشته ام؟ نکند که من منظوری جنسي در اين خصوص داشته ام؟ و از آنجا که هر فکر نا پاکي ،فکريست که شيطان به ما
20
القؤ کرده  ،من نگران شده و به اين نتيجه رسيدم که آن شيريني ها نيز نا پاک هستند و آنها را دور ريختم"».

بازگشت به انقالب ايدئولوژيک مجاهدين :جنسيت
همانطور که در قبل گفته شد ،فرقه ها برای تقويت شخصيت نوين قرباني و جهت ممانعت از بازگشت شخصيت گذشته وی ،محتاج
به داشتن جرياني و يا مخزني پايان ناپذير از احساس گناه ،سرزنش خود ،و انتقاد از خود در او دارند .گفته ميشود که تمام
موجودات ،از ساده ترين انواع آنها تا پيچيده ترينشان ،انسان ،دو غريزه پايه ای و اصلي دارند ،ميل به زنده ماندن و ميل به توليد
مثل .بعبارت ديگر تا زماني که موجودی زنده است ،نميتواند بطور کامل خود را از بند اين دوغريزه رها سازد .البته انسانها و
بعضا" حتي حيوانات ميتوانند بطور مقطعي و نسبي اين غريزه ها را کنترل نموده و حتي خود را فدای ديگران سازند .البته در ميان
انسانها ،جامعه ،اخالق و مذهب از ابتدای شکل گيری تمدنها سعي بسيار کرده اند که اين غرايز را به بند کشيده ،و مانع از اين شوند
که انسانها برای حفظ منافع خود و يا ارضؤ جنسي و شهواني خويش به ديگران و به جامعه صدمه وارد نمايند .اما کنترل اين غرائز،
به نظم کشاندن آنها و آموزش درباره آنان ،بکل متفاوت است از انکار وجودشان و سعي در نابود کردن مطلقشان .آنها وجود دارند
مادام که ما وجود داريم .در نتيجه برای کساني که وجود غرائز طبيعي را تبديل به گناه و شرم در انسانها ميکنند ،اين غرائز
بزودی ميتوانند تبديل به منابع اليزالي از احساس گناه در افراد شده و رهبران فرقه های مخرب ميتوانند با تکيه به اين منبع پيروان
خود را برای هميشه مجبور به احساس گناه و خطا کرده و آنها را وادار نمايند که بطور مرتب خود را سرزنش نموده و از خود
انتقاد نمايند .به اين ترتيب «جنسيت» (صيانت نسل ) و «فرديت» (صيانت نفس) آن دو منبعي هستند که فرقه های مخرب برای
شستشوی مغزی پيروان خود به آنها تکيه ميکنند و مجاهدين در اين ميان در دو مرحله بعدی انقالب ايدئولوژيک خود بيشترين
استفاده را از اين دولغت و يا دو منبع اليزال "احساس گناه" برای پيش برد مقاصد خود کردند.
من مطمئنم که از زمان بلوغ ،به ترتيبي و به دليلي ،در نقطه ای شما به دليل روياها ،خواستها ،افکار و يا رفتار جنسي خود احساس
گناه و يا شرم کرده ايد .بنابراين من احتياجي نميبينم که توضيحي در خصوص مکانيزم ايجاد اين احساس گناه بدهم .بطور خالصه
اگر شما بتوانيد فردی را متقاعد سازيد که بهر دليلي عملي بد است و آنرا نبايد انجام دهد ،حتي يک عمل ساده مثل نشستن روی آن
صندلي قرمز رنگ ،و البته منجمله داشتن روابط جنسي حتي مشروع از نظر اجتماع؛ شما کار خود را کرده و به هدف خود رسيده
ايد .شما يک منبع احساس گناه و خطا در قرباني خود ايجاد کرده ايد .چرا که از آن لحظه که وی در درون خويش معتقد شد که آن
عمل زشت و قبيح و گناه است ،هر عمل ،فکر ،خواسته ،و حتي رويائي که بنوعي به آن عمل خطا ربط پيدا کند دليلي است برای او
که احساس ناراحتي وجدان کرده ،خود را سرزنش کند و از خود انتقاد نمايد.
يک رهبر فرقه مخرب الزم نيست که نابغه باشد و يا مهارت خاصي در امر شستشوی مغزی داشته باشد که اهميت اين دوغريزه در
انسان را ديده وبفهمد که به چه ميزان ميتوان از وجود آنها سوء استفاده نمود .همانطور که در گذشته ديديم اکثر رهبران فرقه ها
بنوعي از روابط جنسي برای پيش برد اهداف خود استفاده کرده اند .بنابراين آنچه که مهم است و نشانه نبوغ آنها در شستشوی
مغزيست ،اينستکه آنها چگونه بتوانند قربانيان خود را متقاعد کنند که از داشتن اين غرائز و احساسات طبيعي خود ،احساس شرم و
گناه کنند .از اينکه بخواهند بعنوان يک فرد مستقل زنده باقي مانده و از اينکه غرائز جنسي داشته و بخواهند توليد مثل کنند .رجوی
اين نبوغ را داشت و در انقالب ايدئولوژيک خود اينکار را کرد.

انقالب ايدئولوژيک :بند جيم
" در آنجا يک رابطه نزديک و مستقيم بين نجابت {نداشتن روابط جنسي} و سنت گرائي سياسي وجود داشت .چرا که بجز اين
چگونه حزب ميتوانست ،وحشت ،تنفر و خوش باوری ديوانه واری را که به آن برای نگه داشتن اعضأ در خط خود داشت بوجود
ارض غرائز قدرتمندشان را بوجود آورده و از آن عقده ها بعنوان نيروی محرکه استفاده نمايد؟
أ
آورد؛ مگر آنکه در آنان عقده عدم
عالوه بر اين جذابيتهای جنسي برای حزب خطرناک بود ،و حزب ميبايست مراقب آنها باشد .آنها با انگيزه پدر و مادری هم بهمين
نحو برخورد کردند ".جورج اورول؛ 1984
اجازه دهيد برای نشان دادن اينکه چگونه مجاهدين از اين غريزه طبيعي برای ايجاد احساس گناه در اعضؤ استفاده کرده و آنها را
وادار به سرزنش دائمي خود و ابراز ندامت تکراری کردند به خاطرات خود بازگشته و جريان اين مرحله از انقالب ايدئولوژيک
تحت عنوان «جنسيت» را از آنجا دنبال نمائيم:
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"در عراق از من خواسته شد که يکسری از ويدئوها در مورد مرحله نويني از انقالب ايدئولوژيک را تماشا کنم؛ مرحله ای که بند
جيم برای «جنسيت» ناميده شده بود .مسعود در معرفي اين بند چنين گفت ...« :جنسيت نرينه ،مهاجم و متجاوز است ،بايد به آن
نرينه وحشي گفت .مردها هر جا که زني را ميبينند به او بعنوان يک ابزار و کاالی جنسي نگاه ميکنند ،نخست او را از زاويه ارضؤ
جنسي خود نگاه ميکنند و بعد شايد بعنوان يک انسان{ ... .لطفا" توجه داشته باشيد که در هر مرحله مخدوش سازی ذهن ،بايد نخست
پايه های عقالني و منطقي آن ساخته شود .بعد از پذيرش آن منطق توسط قربانيان و به اصطالح قانع و رام شدن عقالني آنهاست که
تکنيکهای بعدی از تاثير گذاری تا کنترل فکری و شستشوی مغزی بکار گرفته ميشوند ... }.بعد از مرحله قبلي انقالب ايدئولوژيک،
جنسيت که دارد تسلط خود بر شما را از دست ميدهد ،حمالت خويش بر شما را تشديد کرده است ،و در نتيجه شما به جائي رسيده ايد
که ديگر همه چيز را {بدليل عدم ارضؤ غريزه جنسي خود} بشکل ابزاری شهواني ميبينيد .مردها حتي بيش از گذشته در اين زمينه
مهاجم شده اند ،بنابراين زمان آن فرارسيده که با جنسيت خود مبارزه کرده و آنرا به عقب نشيني واداريد » ... .در اين نشستها
برعکس گذشته جلسات مردها از زنان جداگانه برگزار ميشد .تنها زني که در نشست مردان حضور داشت مريم بود که «مادر
ايدئولوژيک» ما و محرم محسوب ميشد .بعدها من متوجه شدم که بهمان ميزان که ما تحت فشار بوديم تا نسبت به غريزه جنسي خود
احساس شرم و گناه کنيم ،زنان هم متهم به اين بودند که به انواع مختلف ،خيلي بيشتر از گذشته ،با نشان دادن رفتار و برخوردهای
زنانه شان سعي ميکنند که مردان را تحريک نمايند.
برای گذر از اين مرحله انقالب ايدئولوژيک و غالب شدن بر غريزه جنسي خود ،ما بايد بطور مرتب احساسات ،افکار و عالئم
جنسي خود را به مسئولمان گزارش نمائيم ... .بما گفته شده بود که جنسيت ما خود را در لحظات غفلت نشان ميدهد ،آن لحظات چند
دهم ثانيه ای که ما کنترل خود را از دست ميدهيم و به اطراف خود با نگاه شهواني مينگريم .ما ميبايست آنها را دستگير ميکرديم،
بخاطر ميسپرديم ،يادداشت و گزارش ميکرديم .به اين ترتيب اصطالح جديدی وارد فرهنگ مجاهدين شد و آن «دستگير کردن
لحظات» { بحث ايجاد زبان و فرهنگ جديد و اهميت آنرا نبايد فراموش کرد } و گزارش کردن آنها بود .بدنبال اولين ويدئو ،چندين
ويدئوی ديگر شامل صحبتهای برادران درباره احساسات ،افکار و مسائل جنسي شان بود که من ميبايست تماشا ميکردم .در هنگام
تماشای يکي از آنها من شوکه شدم ،چرا که در آن بمحض ورود به جلسه ،در حضور مريم ،مسعود از برادرها پرسيد که «کي طي
ماههای گذشته خود ارضائي کرده است؟» {لطفا" به نکته شوک ايجاد شده با طرح اين سئوال و اجبار در پاسخ به آن توجه نمائيد}.
در ويدئو ميشد افرادی را ديد که با شرم در حاليکه نگاهشان به پائين بود دستهای خود را باال برده بودند .بعد از آن تمام جلسه به اين
اختصاص داده شده بود که آنها وارد توضيح ريز افکار و احساسات جنسي خود و بيان «لحظات» خويش شوند .در نشست ديگر
ابريشم چي از حاضران پرسيد که آيا ماليده شدن دو تکه گوشت به يکديگر ارزش آنرا دارد که ما بخاطرش تمام اهداف ايدئولوژيک
خود را فراموش کنيم؟ در پايان تماشای آن ويدئوها من تازه متوجه شدم که چرا رفتار برادرها و خواهرها نسبت به يکديگر آنقدر
تغيير کرده است و بيشتر اوقات بشکل دشمن تا برادر و خواهر به هم نگاه ميکنند .چند تن از ما ،منجمله من که تازه از اروپا و
آمريکا بازگشته بوديم و در مورد آنچه که آنجا گذشته بود خبر نداشتيم مثل قبل برخورد ميکرديم ،به همه خواهران و برادران مثل
هم ،لبخند دوستانه و محبت آميز ميزديم و سالم و عليک ميکرديم ،بدون آنکه متوجه باشيم که ديگر تمام اين گونه سالم و عليکها و
لبخند زدنها ،بعنوان عالئم شهواني و جنسي برای جذب جنس مخالف تعبير ميشوند .حال ميشد فهميد که چرا برادران و خواهران تو
چشم يکديگر نگاه نميکنند ،سالم و عليک گرم نميکنند ،و در سالنهای نشست با فاصله قابل توجهي از يکديگر سعي ميکنند بنشينند.
مثال" در نهارخوری ميديديم که روی يکسری از صندليها برادران بطور فشرده نشسته اند در حاليکه صندليهای خالي ای بين آنان و
صف خواهران حائل شده است.21
عالوه بر اين از آنجا که بما گفته شده بود که در جنگ با جنسيت و حفاظت از خود در مقابل حمالت شهوتمان بايد کمک بگيريم و به
يکديگر کمک کنيم ،نه تنها ما ميبايست از رفتار ،افکار و احساسات خود گزارش هفتگي و حتي روزانه بدهيم ،بلکه ميبايست رفتار
يکديگر را هم زير نظر داشته و انحرافاتي که نشانگر عالئم جنسي هم بود از يکديگر گزارش کنيم .22برادرها حتي نسبت به
يکديگر هم نگاهي خصمانه پيدا کرده بودند ،و خدا ميداند که چند نفر در مورد ما که تازه از خارج آمده بوديم گزارش رد کردند.
بعضي وقتها من به چيزی که با گوشهايم ميشنيدم باور نميکردم .برای نمونه در نشستي يکي از برادران برادر ديگری را متهم
ميکرد که مخصوصا" روی صندلي ای نشسته که قبل از او خواهری رويش نشسته بوده است ،با هدف اينکه ميخواسته صندلي ای
که زني روی آن نشسته را لمس کند .و يا در نشست ديگری برادری بشدت بخاطر خوابي که شب قبل ديده بود از خود انتقاد ميکرد.
ديگر حتي ميشد ديد که بخصوص مردها تا چه حد مراقب هستند که متهم به داشتن تمايل جنسي نشوند ،برای نمونه اگر برادری
ميخواست به خواهری کتابي و يا مدادی را بدهد ،آنرا مستقيم نميداد بلکه آنرا روی ميز ميگذاشت تا خواهر مربوطه آنرا از روی
ميز بردارد .اگر برای خواهری اتفاقي ميافتد و مثال" به زمين ميافتد ،برادر کنار او حاضر به کمک نميشد و سعي ميکرد خواهری
را برای کمک به او پيدا کند .من حتي از يکي از همکاران خود که در بخش تلويزيون کار ميکرد شنيدم که حتي کارتونهای کودکان
و فيلمهائي که در ايران تهييه شده و در تلويزيون ايران نمايش داده شده بود هم از نظر جنسي سانسور شده و بعد به هنگام صرف
غذا در سالن نهارخوری به نمايش گذاشته ميشد.
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اين سياست احمقانه به ناچار به فاجعه انجاميد .پسری که عاشق دختری شده بود  ،يک بعد از ظهر که متوجه ميشود که تمام
خواهران در سالن نشست عمومي هستند و معشوق وی در خوابگاه خواهران تنهاست ،برای گفتن احساساتش به وی راهي آنجا
ميشود .دختر شوک شده که مردی را در خوابگاه زنان ميبيند ،شروع ميکند به داد و فرياد .جوانک وحشت زده از ترس اينکه چه
ممکن است بر سرش بيايد سعي ميکند که دختر را ساکت کند و در کشاکش اين جريان او را ميکشد .اما تراژدی قضيه در اينجاست
که بمحض فرياد زدن دختر ،چند برادر که در آنجا نگهباني ميداده اند ،از جريان با خبر ميشوند ،اما از ترس شکستن تابوی جنسيت،
وارد خوابگاه زنان نشده و در عوض به سالن نشست عمومي ميروند تا خواهران را از جريان با خبر نموده و از آنان بخواهند که
وارد خوابگاه شوند .تا آنها به صحنه ميرسند ،ديگر دير شده بود و دختر بيجاره جان داده بود .بررسي های بعدی نشان داد که آن
خواهر از خفگي مرده و تجاوزی به او صورت نگرفته بود.
علي رغم وجود چنين فجايعي ،آن مرحله از انقالب ايدئولوژيک به پيش رفت و روز به روز عميقتر شد و هيچ راهي برای گريز از
آن نبود .هميشه آخر هفته ما ميبايست گزارش «لحظات» خود و گزارش از ديگران را نوشته و آنرا تسليم مسئولمان کنيم ،و وقتي
چيزی به ياد نميآورديم و يا چيز مهمي برای گفتن نداشتيم ،مجبور بوديم بعوض نمونه ها ،داستان سرائي کرده و نمونه های دروغين
سر هم کرده و به عنوان انتقاد از خود تحويل مسئول مربوطه بدهيم .بعدها من در نشستهای بعدی انقالب متوجه شدم که اين تنها من
نبودم که اجبارا" دروغ سرهم کرده و بجای گزارش از خود تحويل ميدادم و اين تقريبا" کار همگان بوده است .بما گفته م يشد که هر
چه انقالب ايدئولوژيک عميقتر ميشود ،حمله جنسيت ما هم شديدتر و عميقتر ميگردد .بنابراين ما ميبايست نمونه های جنسي پيچيده
تر و فجيعتری از خود را پيدا کرده و گزارش کنيم .به اين ترتيب ما ميبايست تخيالت خود را بکار انداخته و از رفتار خود و
ديگران که تا چندی قبل کامال" عادی بنظر ميرسيدند تفسيری جنسي داده و آنها را بعنوان نمونه گزارش نمائيم .بنظر ميرسيد که
استفاده از تخيالت برای ساختن نمونه بمراتب راحتتر از اين بود که ما متهم به اين شويم که احساسات و هيجانات جنسي خود را از
سازمان پنهان ميکنيم .برای اينگونه دروغ بافي ها ما نه تنها مجازات نميشديم ،بلکه از آنجا که بيان آنها عالمتي بودند از وحدت ما
با رهبری و محق بودن رهبری در تحليلهايش ،ما به خاطر آنها بنوعي تشويق هم ميشديم .در نتيجه قانون آنروزهای تشکيالت اين
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بود که ما روز بروز ،بيشتر خود را خوار و خفيف کنيم و هر چه سختتر به ديگران از زاويه انتقادات جنسي ،حمله نمائيم".

برای تمام کش کردن «خود کهنه» بعد از جنسيت نوبت «خود» يا «صيانت نفس» است که نابود شود.
نابود کردن موجوديت () Dispensing of Existence
"ما تو را بشکلي خرد ميکنيم که بازگشتي برايت وجود نداشته باشد .چيزهائي برای تو اتفاق خواهد افتاد که تو نتواني ،حتي اگر
هزار سال هم عمر کني ،به حال اوليه خود بازگردی .هيچگاه مجددا" تو قادر نخواهي بود که مثل يک انسان معمولي احساس
کني .همه چيز در درون تو مرده خواهد بود .هيچگاه دوباره تو توان عشق ورزيدن ،دوستي ،يا لذت بردن از زندگي ،خنديدن،
کنجکاوی ،نشان دادن شجاعت و يا صداقت را نخواهي داشت .تو به يک شبه تبديل خواهي شد .ما تو را آنچنان ميفشاريم که از
محتوی تهي شوی ،و بعد درون تو را با خود پر خواهيم کرد ".جورج اورول 1984
تمام فرقه های مخرب سرانجام در نقطه ای ،از پيروان خود ميخواهند يا تمامي وجود خويش را به فرقه و رهبريش بدهند و يا هيچ
چيز را .از آنجا که هيچ چيز جواب قابل قبول برای آنان نيست ،پيروان چاره ای نخواهند داشت مگر تماميت خود ،تا آخرين قطره
موجوديت خويش را ،هويت و شخصيتشان را تقديم فرقه کنند .ليفتن بعد از مصاحبه هايش با قربانيان «رفرم فکری» در چين به اين
نتيجه رسيد که " :تمايل به درخواست يا همه چيز و يا هيچ چيز يکي از ويژيگيهای تماميت خواهي است ".وی اين موضوع را در
اصل «نابود کردن و يا محو کردن موجوديت ( ») Dispensing of Existenceبعنوان يکي از اصول «رفرم فکری» و اي
شستشوی مغزی در چين دانسته و آنرا به شکل زير تعريف مينمايد:
"سرانجام ،هشتمين ،و شايد عامترين و مهمترين خصوصيت {رفرم فکری و يا شستشوی مغزی} چيزيست که من آنرا «نابود کردن
و يا محو کردن موجوديت» ميخوانم .اين قاعده معموال" يک اصطالح متا فيزيکي و يا ماورأ طبيعي ميباشد{ .مثل عرفان خودمان
که در آن صحبت از محو و يا نابودی خود و يا حل شدن مريد در مراد ميشود }.اما اگر کسي يک ديدگاه مطلق گرا و تمام گرا از
حقيقت داشته باشد{ ،حقيقت همين است که من ميگويم و يکذره انحراف از آن چيزی نيست مگر باطل} ،در اينصورت آناني که اين
«نور حقيقت» را نديده اند و خود را تسليم آن نکرده اند ،بنوعي در زير سايه شيطان زندگي ميکنند و حقي برای وجود داشتن
ندارند .در آنجا اصل يا اين و يا آن و نه هيچ چيزی در ميان { سياه و سفيد ديدن مطلق همه چيز ونفي هر نوع فاصله خاکستری ميان
حق و باطل} « ،باقي ماندن و يا نابودی  -پوچي و هيچي» حاکم است .موانع دست و پا گير در مقابل موجوديت به حق بايد به عقب
رانده شود و نابود گردد .فردی که در موقعيت نداشتن حق حيات قرار گرفته است ميتواند بلحاظ رواني تجربه وحشتناک نابودی از
درون و فروپاشي دروني را تجربه کند .اما وقتي کسي آنرا قبول کند ديگر ميتوان از آن بطور تحت اللفظي صحبت کرد .انسانها به
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دليل به اصطالح ،اشکالت دکتريني آنها در خيلي از جاها و زمانها محکوم به مرگ شده اند؛ مثل اتحاد شوروی و آلمان نازی .در
گويانا در معبد مردم {حواريون جيم جونز} بطور دستجمعي خود کشي کردند ،يک رهبر فرقه ای در جائي قرار گرفت که توانست
در مورد وجود و يا عدم وجود ،و درست تر بگوئيم عدم وجود تمام افراد تصميم بگيرد .او يک خودکشي عرفاني و يا معنوی را
بخشي از ايدئولوژی گروه کرد .اين ديدگاه تمام خواه و تمام گرا ،يک مرز تيز و بران بين کساني که حق زنده ماندن و نماندن را
دارند ميکشد ،اگر چه ممکن است چنين نظری در جاها و زمانهای مختلف به درجات گوناگون ديده شود ،اما بهر صورت اين يک
24
شيوه مرگبار برای حل مسائل پايه ای انسان است".
در فرقه های مخرب گرچه پايان حيات مادی ،ممکن است عاقبت کساني باشد که مخالف رهبری ه ستند و يا تهديدی برای وی
فرق ها به اهميت پايان حيات معنوی
بحساب ميآيند ،اما بنا به داليل مختلف پايان حيات مادی مخالفان بنظر من برای رهبران اين ه
فکری و شخصيتي آنان نيست .در کتاب  1984جورج اورول ،شکنجه گر وينسنت به او ميگويد " :آيا من همين چند لحظه قبل به تو
نگفتم که ما چقدر با بازجوهای گذشته فرق داريم! ما بدنبال يک اطاعت از روی اجبار نيستيم ،حتي يک تسليم خوار و ذليالنه هم ما
را راضي نميکند .وقتي که تو نهايتا" خود را به ما تسليم کردی ،اين تسليم بايد به اختيار خودت و با اراده آزاد خودت انجام گيرد".
حال سئوال اينستکه چگونه ميتوان کسي را وادار کرد که با اراده آزاد و اختيار خودش ،آزادی و اختيار خويش را تسليم شستشو
کننده مغز کند و خود را به عنوان يک انسان آزاده نابود سازد؟ جواب به اين سئوال را من سعي ميکنم در بخشهای بعدی وقتي
درباره مقايسه عضويت در فرقه های مخرب با برده داری صحبت ميکنم ،پاسخ دهم .اما به اختصار ميتوانم بگويم که اختيار و
آزادی انتخاب ارتباط خيلي نزديکي با «خود» دارند و منبعث از شخصيت ،هويت ،آرزوها و خواستها و اعتقادات فرد هستند .اگر
تصميمي از خواست «خود» منتج شده باشد ،ما آنرا تصميم خود ميناميم وگرنه آنرا چيز ديگری ،مثل اجرای دستور و يا حتي
تصميمي بر اثر اجبار ميخوانيم .اما اگر ما «خود» را از مأل گذشته اش جدا کنيم ،وی را بکل از دنيای بيرون منزوی سازيم ،به او
بقبوالنيم که تمام گذشته اش غلط بوده است ،رفتارش ،اعمالش ،منطقش ،فهم و شعورش ،خواستها و آرزوهايش ،و سرانجام اصول
و اعتقاداتش همه اشتباه و يا شيطاني بوده اند ،اگر او را وادار کنيم که شخصيت ،احساسات و هيجانات گذشته خود را طرد و
سرکوب سازد ،او را مجبور کنيم که دکترين جديدی را بعنوان دکترين عقيدتي و هويتي خود پذيرا شود ،در او احساسات و هيجانات
جديدی ايجاد نمائيم؛ در چنين صورتي سئوال اينستکه «خود» و «هويت» شخصي وی کجاست که بر پايه آن وی تصميم خود را
مختارانه گرفته باشد؟ درست است منهم قبول دارم که هيچکس هيچگاه بطور کامل نميتواند هويت و شخصيت کسي را نابود سازد،
اما همانطور که تا کنون ديده شده است با بکار گيری شيوه های مختلف ميتوان آنرا سرکوب کرده و بخش عمده ای از آنرا تغيير داد.
در چنين صورتي سئوال اينستکه محرک اراده آزاد و اختيار فرد چه کسي است؟ خود او و يا شستشو کننده مغز؟ پاسخ من اينستکه
خود جديد که تحت فرمان کامل رهبر فرقه و يا شستشو کننده مغز است ،محرک اختيار فرد ميباشد و «خود» او و يا شخصيت
واقعي او يا منفعل است ،يا درخواب و يا همسفری بيهوش.
اجازه دهيد يکبار ديگر يک تفاوت اصلي بين شستشوی مغزی و کنترل ذهن و بخصوص با تاثير گذاری را يادآور شوم ،و آن
آگاهانه بودن پروسه شستشوی مغزيست .به اين معني که در دو جريان کنترل ذهن و بخصوص تاثير گذاری ،قرباني متوجه نيست
که مخدوش کننده ذهن چکار دارد ميکند و چه مقصودی را دنبال ميکند ،و مخدوش کننده هم همه چيز قرباني را نميخواهد و
خواستش تا حدودی محدود است( .فرضا" در بحث تاثير گذاری ممکن است هدف اين باشد که فرد مجبور شود اين کاال را بجای
کاالی مشابه خريداری کند و يا در کنترل ذهن ممکن است هدف نگه داشتن فرد در فرقه و استثمار مادی و حتي جنسي وی باشد).
اما در شستشوی مغزی ،شستشو کننده «همه چيز» فرد را ميخواهد و در نقطه مقابل ،فرد هم بجائي رسيده که خود در قتل «خود»
گذشته خويش شريک جرم شستشو کننده مغز ميشود و علي الظاهر با خود آگاهي و با اراده آزاد خويش با شستشو کننده مغز
همکاری ميکند تا خود و هويت و شخصيت گذشته خويش را بکل تغيير دهد و يا "خود" گذشته خود را بقتل برساند .به اين ترتيب به
نظر من برای عضو گيری و شايد حتي برای نگه داشتن افراد در فرقه معموال" از شستشوی مغزی استفاده نميشود ،25هدف
شستشوی مغزی کشتن هر نوع ابراز وجود و مخالفتي از جانب «خود» گذشته افراد است ،و اينکه آنها علي الظاهر با «اراده آزاد»
خود و «آگاهانه» خويش را تسليم شستشو کننده کرده و فرمان اراده آزاد خود را به او بسپارند و نهايتا" بعنوان يک فرد جديد در
فرقه متولد گردند.26
بخش حساس حمله به «خود کهنه» فرد در اين نيستکه شستشوی کننده مغز به بخش به اصطالح «بد» هويت و شخصيت گذشته او
حمله کند ،بلکه در اينستکه بخشهای «خوب» (خوب حتي در چارچوب فرقه) هويت ،شخصيت ،رفتار ،افکار و خواستهای شخصي
او هم مورد حمله قرار گيرند .دليل اين حمله در اينستکه« ،خود کهنه» در حاليکه مجبور است بخشهای «بد» شخصيتي ،هويتي و
رفتاری خود را نفي نمايد ،اما با تکيه به بخشهای «خوب» و قابل قبول در مأل جديد و حتي در چارچوب دکترين جديد ،ميتواند به
حيات خود ادامه دهد .بنابراين برای تمام کش کردن «خود کهنه» رهبر فرقه مجبور است خوب و بد شخصيت و هويت و رفتار فرد
را مورد حمله قرار داده و خواهان تغيير آنها شود.
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در مجاهدين همانند هر جمع و گروه ديگری ،همانطور که در يک جامعه ،در محدوده يک فرهنگ و يا يک مذهب معمول است از
طريق آموزش ،اعضؤ از روز اول به اين دعوت ميشوند که رفتار و افکار ناشايست خود را ترک گفته و رفتار مناسب را جايگزين
آنها سازند .البته بد و خوب همواره به فرهنگ و اعتقادات يک جمع بر ميگردد ،اما بحث آموزش افراد برای ترک «بد» و
جايگزيني آن با «خوب» تقريبا" در هم ه جا يکسان است.
مجاهدين از آغاز پيدايش خود ،از طريق آموزش ،انتقاد و تنبيه ،آگاهانه و بطور آشکار و بدون هيچ محدوديتي و حتي با اعالم
بيروني سعي در تصحيح و تربيت اعضؤ داشتند .آنها در يکي از نخستين جزوات خود تحت عنوان «درسهائي از قرآن» افراد تازه
جذب شده را اينگونه آموزش ميدادند " :نفس اماره ،بزرگترين عامل کفری است که در تن آدمي خانه کرده .مبارزه با نفس اماره و
غلبه بر آن ،جهادی است بزرگ -جهاد اکبر -مبارزه ايست تعيين کننده در غلبه بر کافر دروني  ،بر دشمن حق داخلي ،که خطرش
بهمان اندازه و گاهي حتي بيشتر از دشمن خارجي است ،چرا که در جبهه جنگ با دشمن خارجي ،عوامل مخرب پشت جبهه  ،کاری
27
ترين ضربه ی شکست را به آدم وارد ميکنند" .
ابريشم چي هم پس از انقالب در جمع هواداران همين بحث را به شکلي ديگرعنوان نمود " :ما روشنفکرها به دليل اينکه عمدتا"
ورودمان به انقالب همراه ابآلودگيهای طبقاتي و شرک درخصلت و ديدگاهايمان از گذشته است ،به مسئله خودسازی  ،پاک کردن
فکرمان و خصوصيت هامان از گذشته شرک آلود جامعه توجه خيلي خيلي زيادی بايد بکنيم .مخصوصا" توی اين مرحله خاص بعد
از پيروزی انقالب ،به دليل اينکه امکان رشد گرايشهای راحت طلبانه و فراموش کردن وظائف  ،و فقط به فکر بهره وری از دست
آوردهای انقالب در حد خودمان ممکن است بيفتيم 28".بعدها وی در سخنراني خود تحت عنوان «انقالب ايدئولوژيک» چنين گفت:
" ايدئولوژی ضد استثماری در همان بدو حرکت مبارزاتي و تشکيالتي فرد ،فرديت طبقاتي را له ميکند و اساسا" فضائي برای چنين
اعتماد به نفس هائي باقي نميگذارد .همه ی کساني که وارد سازمان مجاهدين ميشوند ،قطعا" اعتماد به نفس شان محک ايدئولوژيک
ميخورد و هر گونه اعتماد به نفس طبقاتي که بار استثماری داشته باشد بسرعت خرد ميشود و استوارترين اعتماد به نفس ايدئوژيک
و ضد استثماری جای آنرا ميگيرد .اين پروسه ی پااليش فردی را هر مجاهدی از سر گذرانده است و پروسه ای است که مستمرا"
نيز مجاهدين را تزکيه ميکند و هر گز متوقف نميشود 29".همانجا وی اضافه ميکند " :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 نميتوان 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 تؤئيد 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 م يدهي .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.
اين يکي از عملکردهای بيروني اين رهبری است{ ... .رهبری} من را با مسئوليت های واقعي ام  ،مواجه ميکند .بايد با آنها در گير
شوم و شخصيت دستجمعي و شخصيت ضد استثماری در خود را تقويت کنم .گزينش من در اين رابطه اختياری است .و در هر
30
لحظه آگاهانه است".
جهت ديدن اينکه مجاهدين چگونه کار خود را در کشتن «خود کهنه» شامل بخشهای «بد» و «خوب» آن تکميل کردند ،اجازه دهيد
مجددا" به کتاب خاطرات خود بازگشته و مرحله ديگری از انقالب ايدئولوژيک را تحت عنوان «طالق خود» و يا مبارزه با فرديت
را از آنجا دنبال نمائيم.

انقالب ايدئولوژيک – بند ف (ف برای فرديت)
"بعد از گذار از چندين مرحله انقالب ايدئولوژيک ،طالق «ايدئولوژيک» خانواده خود ،فراموش کردن نيازهای جنسي ،پذيرش
آپارتايد و يا جدائي مطلق جنسي نه تنها در زندگي روزمره و در کار تشکيالتي ،بلکه حتي در درجه بندی انساني ،چرا که انسانيت
افراد نسبت به دوری و نزديکي آنها به رهبری و حل در رهبری اندازه گيری ميشد و برطبق اين معيار زنان برتر از مردان شده و
در قشر يا طبقه برتر قرار گرفته بودند ،علي رغم پذيرش همه اينها ،هنوز سازمان از ما (چه زن و چه مرد) ميخواست که بيشتر
تغيير کرده و بيشتر در «رهبری حل شده» و باصطالح «روی پای خود راه نرفته و روی پای رهبری راه برويم» ... " .من ديگر
نميدانستم درست و غلط ،و واقعيت و تخيل چيزهائي که ميديدم و بر من ميگذشت چيست .نه ميتوانستم فکر کنم ،نه کار و نه حتي
نشان دادن يک لبخند مصنوعي .تنها کاری را که درست انجام ميدادم سکوت کردن بود و گريستن .آندوران فکر ميکردم اين تنها من
Page 10 of 22

هستم که دچار اين حالت روحي شده ام ،اما چندی نگذشت که فهميدم همه ،مگر مسئولين زن رده باال به اندازه من و يا شايد بيشتر از
من فکرشان مغشوش است و ماتم زده ميباشند .در چنين شرايطي بود که سازمان برای انداختن افراد در مسير «درست» شروع يک
فاز جديد انقالب ايدئولوژيک را اعالم نمود .بعبارت سازمان ،مرحله ای از انقالب ايدئولوژيک ،بسيار عميقتر ،سختترو طوالني
تر .انقالبي که بيش از هر مرحله ديگر در گذشته بدبختي و درد و رنج با خود بهمراه آورد .اين مرحله از انقالب در بهار 1374
چند روزی بعد از عيد نوروز در پاريس شروع شده بود که از من خواستند برای گذر از آن و شرکت در نشستهای «انقالب» روانه
پاريس شوم .در پاريس يک خانه بزرگ قديمي در حومه آن شهر به افرادی اختصاص داده شده بود که در حال گذر از انقالب بودند.
در هر مقطع زماني حدود بيست تا سي نفر در آنجا مقيم بودند .از لحظه ورود به آن ساختمان ميشد حس کرد که گوئي ساکنان آنجا
هفته ها ،ماهها و حتي سالهاست که ساکن آنجا ميباشند .فضائي غم زده ،مظطرب ،و در بيشتر اوقات سکوتي مطلق و مرگبار بر آنجا
حاکم بود .بسختي ميشد از کسي حرفي معمولي و يا صدای خنده ای شنيد .افراد بسختي با يکديگر صحبت ميکردند و بهيچ عنوان
حاضر نبودند ديگران را در غم و اندوه خود شريک سازند .در هر اطاق ،ويدئوئي از سخنراني های مريم رجوی پخش ميشد و
افراد بر طبق يک جدول از اطاقي به اطاقي ديگر رفته و ويدئوها را بترتيب ميديدند .اطاقي بزرگتر به اين اختصاص داده شده بود
که افراد در آن به نوشتن گزارشات خود بپردازند .اطاق بزرگ ديگری هم اطاق استراحت برادران برای خواب شب بود .خواهران
برای استراحت به خانه ای نزديک آنجا ميرفتند .در ميان تمام افراد حاضر در آنجا ،دو برادر وضعي بدتر از همه داشتند ،آنها
همواره ساکت بوده و مرتب در اطاق استراحت پرسه ميزدند و بيشتر اوقات خميازه ای بر دهان داشتند .من بزودی فهميدم که آنها
همه ويدئو ها را ديده اما نتوانسته اند انقالب کنند و اکنون در برزخي قرار گرفته اند که چه کنند .بعبارتي بنا به تعريف سازمان آنها
«بريده» بودند ،با اين تفاوت که ديگر به افراد انتخاب جدائي از سازمان داده نميشد و در نتيجه آنها منتظر اين بودند که سازمان چه
سرنوشتي را برايشان رقم خواهد زد.

طالق خود – «فرديت»
موضوع اين مرحله از انقالب ايدئولوژيک مبارزه با فرديت بود .بنا به تعريف سازمان ،فردی با فرديت ميتوانست خيلي خودخواه،
قلدر ،و زياده طلب باشد و از طرف ديگر فردی با حتي فرديت بيشتر ممکن است بسيار خود را افتاده و فروتن نشان داده و هيچ نوع
خودخواهي ،قلدری ،و زياده طلبي مادی از خود نشان ندهد .جوهر فرديت خود را در «خود» نشان ميدهد و مبارزه با فرديت در
واقع مبارزه با «خود» است.
بر طبق سخنرانيهای مريم رجوی؛ ايدئولوژی مجاهدين ميطلبد که افراد خود را رها کرده و خأل «خود» در وجود خويشتن را با
س ،انگيزه کار و حرکت خود را از رهبری و عشق
عشق به «خدا و خلق» که از رهبری عبور ميکند پر کنند .افراد بايد اعتماد بنف
به او گرفته و فقط و فقط به او تکيه نمايند ،او را و فقط او را دوست داشته باشند (دوست داشتن بقيه از رهبری عبور ميکند ،کسي را
دوست داريم که او را دوست دارد و کسي را دشمنيم که او را دشمن است ).عشق به رهبری بايد بدون ه يچ اما و اگر و لغظشي باشد.
ما بايد بطور مطلق نسبت به او وفادار بوده ،از او بهر قيمتي دفاع کرده ،و برای احقاق حقوق او بجنگيم ،نسبت به دوستداران او
مهربان باشيم و از دشمنانش متنفر باشيم .بطور خالصه ،يک مجاهد بايد خود و خانواده خويش را طالق دهد ،از دوستان و زندگي
عادی دوری گيرد ،و نهايتا" خود را نيز طالق داده و تنها عشق به او را در دل خود جای دهد.
مجددا" بقول مريم تمام مراحل قبلي انقالب ايدئولوژيک برای رساندن ما به اين نقطه بود ... .باز طبق نظر او ،هيچيک از ما متعهد
ک بر طبق آن ما ميبايست در تمامي لحظات با او بوده و به او وفادار بمانيم و بعبارتي
به بند الف انقالب باقي نمانده بوديم ،بندی ه
بطور روزانه و حتي لحظه ای خطاها ،انحرافات ،افکار غير ايدئولوژيک ،هيجانات ،احساسات ،و خواستهای خود را به او گزارش
نمائيم .وی گفت ،ممکن است که ما بر جنسيت خود چيره شده باشيم ،ام ا اگر به جلو نرفته وبا فرديت خود گالويز نشويم بطور قطع
عقبگرد خواهيم زد و نهايتا" تبديل به مردان و زنان عادی شده ،بعد ميبريم و از سمت حق به سمت ناحق رفته و دشمن رهبری،
سازمان و در نتيجه خدا و خلق خواهيم شد.
چگونه ما ميتوانيم خود را از اين مهلکه نجات دهيم؟ بر طبق نسخه مريم ،نخست ما بايد تشخيص دهيم که در چه وضعيت خطيری
قرار داريم .بعد بايد بفهميم که فاصله بين بودن و نبودن کمتر از قطر يک پوست پياز است .سوم اينکه ما بايد تصميم بگيريم که خود
را تغيير دهيم .و نهايتا" ما بايد بهای الزم را بپردازيم ،با نوشتن گزارشات مستمری درباره شرايطي که در آن هستيم ،بيان چيزهائي
که هيچگاه جرات نوشتن آنها را بخود نداده ايم ،و افشؤ خود در مقابل ديگران در نشستهای انقالب.
نشستهای انقالب اين مرحله اصطالحا" «ديگ» خوانده ميشد ،به اين معني که شرکت کردن در آنها همانند نشستن در ديگی پر از
روغن جوشان ،سوزاننده و دردناک بود .در نقطه شروع ما منظور مريم از بکار گيری اين لغت را نفهميده و آنرا جدی نمي گرفتيم،
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اما بزودی خوش خيالي ما جای خود را به ديدن واقعيت دردناک داد و از اينکه بعضي از چند نفر باقيمانده باصطالح اعضؤ مستقل
شورا اين گفته را در م قابل مريم به شوخي ميگيرند به خشم ميآمديم.
طلبکار و بدهکار:
بر طبق سخنرانيهای مريم تمام اعضؤ و حتي هواداران سازمان و شايد حتي تمام ايرانيان در تنظيم رابطه خود با رهبری سازمان به
دو دسته تقسيم ميشوند ،کساني که طلبکار رهبری هستند و آنها که بدهکار به وی ميباشند .به زبان ساده طلبکارها بدها و بدهکارها
خوبها هستند .مريم برای اينکه ما بتوانيم خودمان تشخيص دهيم که در کدام دسته قرار داريم ،يکسری شاخصها برای شناخت هر
دسته معرفي نمود .در زير چند نمونه از اين شاخصها آمده است:31


با محتاج وی ه ستند .در حاليکه بدهکار معتقد است که اين اوست که برای
طلبکار فکر ميکند که سازمان و رهبری برای ق
بقای خود بعنوان يک انسان و رسيدن به خدا محتاج رهبری و سازمان است.



طلبکار برای هر کاری که انجام ميدهد خود را مستحق دريافت پاداش و تشويق ميداند .در حاليکه بدهکار بعد از انجام
يک کار بدنبال انجام کار ديگری ميرود تا شايد بتواند بخشي از بدهکاری خود به رهبری و سازمان را پرداخت نمايد.
بدهکاری به اين علت که به او شانسي داده شده است که بخاطر عدالت جنگيده و بلحاظ انساني به مقام باالتری ارتقؤ يابد.



طلبکار از هر فرصتي استفاده ميکند که خود را نشان داده و موقعيت خود را باال ببرد .در حاليکه بدهکار تمام مقامات و
موقعيتها را متعلق به رهبری دانسته و خود را مسئول در مقابل رهبری ميداند .در صورت شکست خود را مقصر ،و در
موفقيتها نقش رهبری را ميبيند.



طلبکار در مقابل دشمن کوتاه ميآيد و به سازمان در خصوص شجاعت خود دروغ ميگويد .اما بدهکار شجاع است و
مطيع و فروتن.



طلبکار برای اصول سازمان ارزشي عميق و از ته قلب قائل نيست و پلهای خويش با گذشته را خراب نکرده و ارتباطات
شخصي خود با ديگران را حفظ ميکند .اما بدهکار تمام روابط خود را با همه و همه از رهبری عبور ميدهد و از او و
منافعش با تمام جان و دل دفاع ميکند.

حال با توجه به اين معيارها و دهها معيار ديگر ما ميبايست به تحليل خود نشسته و تشخيص ميداديم که جزو بدهکاران هستيم و يا
البته جزو طلبکارانيم .گناهان و احساسات زشت خود نسبت به رهبری را ديده و آنها را گزارش نمائيم .بما گفته ميشد که هيچ
سازماني مگر مجاهدين نتوانسته در مقابل رژيم خميني جنگيده و دوام آورد و مجاهدين هم هيچگاه بدون رهبريشان و اعتقاد
ايدئولوژيک به اين رهبری ،نميتوانستند دوام بيآورند .در اين مدت ما همه «دريافت کننده بوده ايم ،زالو هائي بوده ايم که خون
رهبری و سازمان را مکيده و پروار شده ايم ... .فرديت ما شيطان واقعي است که بايد با آن جنگيد ».مريم به ما ميگفت که جنگ با
فرديت مادام که ما زنده هستيم پاياني ندارد { همان منبع اليزال احساس گناه که فرقه ها بدنبالش هستند } و برای ادامه اين جنگ ما
بايد از خود استقامت و توانمندی فوق العاده ای نشان دهيم .ما تا زمانيکه خود را دوست داريم و خود را ميپرستيم نميتوانيم خدا را
پرستش کنيم و در واقع داريم شيطان را پرستش ميکنيم .نجات ما تنها از روسياه کردن خود ميگذرد .در نتيجه از اين پس بعوض
دفاع از خود و خوب نشان دادن خويش ،بايد سعي ما در نشان دادن بديهای خود و رو سياه کردن خود در مقابل جمع باشد .ما نبايد
بخواهيم که عشق و احترام ديگران را نسبت به خود جلب نمائيم بعکس بايد مشتاق اين باشيم که ديگران بخصوص آناني که
مخالف سازمان هستند از فرد ما متنفر شوند.
من هنوز در حال ديدن ويدئوها بودم که برای شرکت در يک نشست انقالب با مسئوليت خود مريم به جلسه ای احضار شدم .نسبتا"
ميشود گفت که آن نشست کوچکي با شرکت حدود سي چهل نفر از اعضؤ رده باالی مرد و زن سازمان بود .در آن مرحله با
تشخيص اينکه حاالت روحي بد من ،خاص من نبوده است ،قدری از اضطرابها و ناراحتيهايم کاسته شده بود .از طرف ديگر ما به
اين عقيده رسيده بوديم که تمام مسائل و شکستهای فردی ما ناشي از حل نشدگي و ضعف ايدئولوژيک ماست و تنها درمان آن نوشتن
انتقاد از خود و احتماال" انتقاد از خود در مقابل ديگران است .اگر خدای نکرده ما فکر ميکرديم که اشکال از سازمان است همه چيز
بيکباره به زيرسئوال ميرفت ،چرا که اين سازمان بود که «تاريخچه افتخار آميز طوالني داشت ،شهيدان بيشمار و اصولي خدشه
ناپذير داشت  ...مخالفت با سازمان ،و رهبری آنرا مقصر ديدن ،يعني مخالفت با مقاومت در مقابل رژيم ،مخالفت با مبارزه با بي
عدالتي ،فراموش کردن عشق به خدا ،مردم و کشور و حتي انکار فداکاريهای خود و قدرت خويش در فهم درست از نادرست.
بنابراين بمراتب ساده تر و مطمئن تر بود که ما خود را مقصر بدانيم تا همه چيز را در زندگي و بعد از مرگ به زير سئوال بکشيم.
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بنابراين من بي صبرانه منتظر اين نشست بودم که به بدترين وجهي از خود انتقاد کرده و خود را در م قابل جمع روسياه کنم { .لطفا"
توجه کنيد که چگونه منطق عوض شده است و حتي از موضع فرصت طلبانه فرد ميتواند به اين نتيجه برسد که بهتر است خود را
تغيير داده و از خود انتقاد کند تا اينکه سازمان و رهبريش را به زير سئوال ببرد و يا بعبارت سازمان طلبکار باقي بماند .درست مثل
ک زير ضربات بي امان شالق به اين نتيجه ميرسيدند که بهتر است با برده داران همکاری کنند تا اينکه زير ضربات
بردگان گذشته ه
شالق له و لورده شوند .در جمالت زير لطفا" به اين توجه کنيد که چگونه هيجانات نشستهای انتقادی در فرد بوجود م يآيند و چگونه
در تغيير فرد نقش ايفا ميکنند و باعث م يشوند که فرد از «خود گذشته» خود متنفر و بيزار شده و در کشتن «فرديت و يا هويت
فردی خود» همکار شکنجه گر خود شود}.
جوشيدن در ديگ روغن:
از آغاز جلسه دست راست من دائما" برای اخذ اجازه جهت صحبت و انتقاد از خود باال بود .مريم برای مدتي نسبتا" طوالني سعي
کرد دست مرا نديده گيرد تا که شايد من بتوانم با گوش دادن به حرفهای ديگران بفهمم که قوانين اين مرحله از انقالب چيست و
چگونه بايد از خود انتقاد کنم .من ميبايست تا آنزمان فهميده بودم که هنر انتقاد از خود در اينستکه آدم مرحله به مرحله از خود انتقاد
کند و نشان دهد که دارد در خود شناسي عميق و عميقتر ميشود و بيشتر و بيشتر با خود مبارزه ميکند .وگرنه سازمان بنا به عادت
خود از فرد دائم بيشتر و بيشتر ميخواست و فرد به زودی به جائي ميرسيد که ديگر چيز مهمي برای گفتن از خود نداشت .متاسفانه
من اين عادت نابخردانه را داشتم که در همان اولين نشست هر چه از خود داشتم را بيرون ميريختم.
سرانجام مريم بمن اجازه داد که صحبت کنم ،اما قبل از اينکه من شروع کنم ،از ديگران خواست که هر چه دارند بر عليه من
بگويند .شايد اين برای کمک بمن بود که تجربه چنين جلسه ای را نداشتم .وقتي که بقيه درباره خودشان صحبت ميکردند ،دائما"
حرفهايشان قطع ميشد و از هر طرف بشدت و با بدترين کلماتي مورد حمله و تمسخر قرار ميگرفتند .اما بطرز شگفت انگيزی وقتي
نوبت من شد ،گرچه اکثر مسئولين و افرادی که در گذشته با من کار کرده بودند ،در آنجا حضور داشتند ،کسي حرف تندی و يا انتقاد
گزنده ای بر عليه من نداشت .سرانجام يکي از برادران سکوت بقيه را شکست و گفت« :راستش را بگويم ،من برای چندين سال با
مسعود کار کرده ام ،اما هرچه فکر ميکنم چيز قابل توجه ای بر عليه او ندارم که بگويم ،اگر از من بخواهيد که از او تعريف کنم،
چيزهائي برای گفتن دارم مثل اينکه بر خالف خيلي از برادران در آمريکا ،او خيلي صبور ،آرام ،سختکار ،دقيق و وقت شناس بود.
هميشه خنده بلب داشت و آماده پذيرش سختي ها بود و کمتر اتفاق ميافتد که ما با او مشگلي داشته باشيم ... .وقتي او داشت صحبت
ميکرد ،من چشمم در چشم مريم بود که عکس العملهای او را عرض يابي کنم .وی حين صحبت فرد نامبرده ،خنده پر معني ای بر
لب داشت که من نميتوانستم آنرا بفهمم و حدس بزنم که در فکر او چه ميگذرد .ناگهان مريم حرفهای فرد نامبرده را قطع کرد و
گفت« :از چيزهائي که تو ميگي ميشود نتيجه گرفت که او يک برادر کامل بوده است ،مهربان و همدرد با شما ،هيچگاه کسي را
آزار نميداده و  ...کسي که همه او را دوست داشتند ،بعبارتي "منتخب همه بوده" » .آخرين جمله مريم که با خنده ای مزورانه همراه
بود ،ميبايست بمن همه چيز را ميگفت ،و خط را ميداد که مريم ميخواهد من در چه مسيری از خود انتقاد کرده و بقولي پته خود را
روی آب بريزم« .نماينده همه» و يا «نماينده مردم» لقبي بود که «رئيس جمهور بني صدر» بخود داده بود وی از نظر سازمان
شاخص کسي بود که فرديتش در سمت جذب افراد عمل ميکند و نه گزيدن آنها ،کسي که ميخواهد بهر قيمتي ،همواره محبوب همه
باشد و حاضر است در اين مسير منافع سازمان و رهبری را فدای خود کرده و از خطاهای ديگران براحتي بگذرد .در اين نقطه همه
حضار خط را گرفته بودند که انتقاد اصلي بمن چيست و هنگام صحبتهای مريم همه لبخندی استهزا آميز و تائيد آميز بر لب داشتند،
بلي همه فهميده بودند الي من .آری من متهم به اين نبودم که بداخالق بوده ،افراد را اذيت ميکردم و يا کارم را درست انجام نميدادم،
 ...درست بعکس اتهام من ،که من ميبايست آنرا فهم کرده و درباره اش توضيح دهم اين بود که فرضا" چرا من حتي از مسئولينم
برای پيش برد کار دلسوز تر بودم؟ چرا هواداران ،اعضؤ و حتي سياستمداران و هنرمندان مسائل خود را با من در ميان ميگذاشتند و
شکايات خود نسبت به سازمان را بمن ميگفتند{ .البته توجه داريد که در فرقه های مخرب محبوب و معشوق بودن از انحصارات
رهبری است .البته ديگران ميتوانند شما را هم دوست داشته باشند ،اما نه بخاطر خودتان ،بلکه بخاطر اينکه فرضا" بدليلي مورد
توجه و عالقه رهبری قرار گرفته ايد ،و يا اينکه نشان داده ايد که فداکارترين و يا وفادارترين و يا گوش بفرمانترين فرد نسبت به
رهبری هستيد ... .بنابراين دوشت داشته شدن بوسيله ديگران بخاطر خود فرد و ويژگيهای شخصي او ،يکي از بزرگترين
جرمهاست که فرد بايد آنرا تشخيص داده و از آن دوری گيرد ... }.ممکن است شما تعجب کنيد که اين چه جرمي است؟ در آن
لحظات منهم به همين گيجي بودم و وقتي آنها حرف ميزدند من نميتوانستم بفهمم که فرضا" درست انجام دادن کار و يا دلسوز بودن
برای کار چه جرمي است؟ { در آنزمان من هنوز نميدانستم که اين مرحله از انقالب ايدئولوژيک ديگر درباره نقاط منفي شخصيتي
نيست بلکه ما بايد نقاط مثبت شخصيت خود را هم پيدا کرده و ثابت کنيم که آنها حتي بدتر از ضعفها و نقاط منفي ما هستند ،چرا که
باعث ميشوند که ما «بجای راه رفتن روی پای رهبری» و وابسته بودن به او و فقط فرمان او را عينا" انجام دادن ،به خود و
توانمنديهای خود متکي بودن و فرضا" در کار خويش از خود ابتکار و خالقيت نشان داده و بعبارتي «روی پای خود راه رفته»؛ از
دست آوردهای خود انگيزه گرفته ،طلبکار رهبری باقيمانده و در نتيجه اجازه داده ايم که «خود کهنه» ما به حيات خويش ادامه دهد
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و اين بدترين چيز ممکن بود .چرا که آن «خود» محکوم به مرگ بود« ،قاتل و جاني و همزاد شيطاني ما بود» که ميبايست کشته
شود و ما بعوض عشق به رهبری او را دوست ميداشتيم و اجازه حيات به او ميداديم .هدف اين مرحله اين بود که ما اين «خود
کهنه» را شناسائي کرده از او متنفر شويم ،او را افشاء کنيم و سرانجام بکشيمش .در نتيجه من ميبايست گفته های بظاهر مثبت
ديگران درباره خودم را فهم ميکردم و نشان ميدادم که آن نقاط بظاهر مثبت چقدر بم ن و سازمان لطمه زده اند ،چقدر باعث شده اند
که فرضا" بجای خط سازمان من خط خودم را پيش ببرم؛ چقدر من را در مقابل دشمنان و طلبکاران رهبری ماليم و انعطاف پذير و
با گذشت کرده بودند؛ چقدر باعث شده اند که من از رهبری دور شوم و بجای دوست داشتن وی خودم را دوست بدارم؛ در يک جمله
من ميبايست تمام نقاط «بظاهر مثبت» خود را يافته و آنها را تبديل به بزرگترين خطا ها و جرائم ميکردم و دست آخر باعث شوم که
همه از «من کهنه» متنفر شده و بقول مريم در مقابل جمع «روسياه» گردم }.اما خيلي ساده من هيچيک از اينچيزها را آنزمان
نفهميدم .من فکر ميکردم که مريم دارد مرا با بيان اين «تعريفهای» پر معني تحريک ميکند که بعکس کاستي های خودم را بگويم و
با نشان دادن کارهای انجام نداده ،دستورات اجرا نکرده ،نشان دهم که چقدر غير مسئوالنه عمل ميکرده ام .وقتي من با اين طرز
فکر شروع کردم به صحبت کردن از خود ،بيکباره جمع شروع کرد به بي صبری از خود نشان دادن ،همه بنوعي ميخواستند مرا
قطع کرده و مانع صحبتهايم شوند ،چرا که در خطي که مريم مشخص کرده بود صحبت نميکردم .اما من اينرا نميفهميدم و فکر
ب اندازه کافي گزنده و صريح و بزرگ
ميکردم که بي صبری بقيه نسبت به حرفهای من به اين دليل است که انتقادات من بخودم ه
نيستند .بنابراين برای بيان کاستي ها و خالفکاريهای خود سعي کردم از لغاتي گزنده تر و بدتر استفاده نمايم .برای مثال من برای
پرداخت صورتحسابها ،و يا حقوق افراد همواره مقداری ذخيره ميکردم و به سازمان هم نميگفتم ،تا وقتي که آنها ميگويند پرداختها
را بعقب بنداز و يا پولي نداريم که فالن حقوق و يا صورتحساب را بپردازيم که در سازمان خيلي هم معمول بود ،بتوانم به تعهدات
خود پايبند باقي مانده و پرداختيها را سر وقت بپردازم .من در بيان اين کار گفتم« :من همواره از سازمان دزدی ميکردم که
صورتحسابهائي را بپردازم که سازمان گفته بود ندهم ».من سعي ميکردم با بدترين الفاظ نشان دهم که در چه جاهائي به خطوط داده
شده از پاريس عمل نکرده ام و يا در چه نقاطي منفعل عمل کرده و کارم را درست انجام نداده ام .در تمام اين مدت افراد نشان
ميدادند که عالقه ای به شنيدن حرفهای من ندارند ،با خود پچ پچ ميکردند و گه و بيگاه عالئمي نشان ميدادند که ميخواهند حرفهای
مرا قطع نمايند .اما ناگهان همه ساکت شدند و شروع کردند به دقت به حرفهای من گوش دادن .و اين زماني بود که م ن گفتم که در
نقطه ای ميخواستم سازمان را ترک کرده و در بيرون سازمان گزارشي از کمبودها و اشکاالتي که ميديدم بنويسم .بمحض اينکه من
اين جمله را تمام کردم ،بناگهان دست همه مثل جنگلي از دستها باال رفت ،و همه بيکباره ،بدون داشتن اجازه شروع کردند به
صحبت کردن و حمله کردن به من ،بطوريکه کساني که خيلي بيشتر عالقه به صحبت داشتند سعي ميکردند از ديگران پيشي گرفته
و حرف خود را با فرياد زدن بگوش بقيه برسانند.
در اين هنگام قهقه مريم از ديدن اينکه افراد چقدر خواهان «دفاع از رهبری هستند» بلند شد .من حيران و سردرگم از اينکه بيکباره
چه شد که موضع همه تغيير کرد ،هاج و واج به بقيه نگاه ميکردم! با خودم فکر ميکردم که مگر من چه گفتم که بيکباره همه آنقدر
حرف برای گفتن پيدا کردند؟ در اين فکر بودم که توحيدی (مسئول تبليغات فارسي زبان سازمان) صدای خود را باالتر از بقيه برده
و فرياد زد« :او بريده ،اون يک بريده است و بايد به اين اقرار کند» بعد از اين حرف توحيدی ديگر تنها کلمه ای را که من در آنهمه
فرياد و هم همه ميشنيدم لغت بريده بود که از هر سو بسمت من پرتاب ميشد .تا آن لحظه من خيلي آرام بودم ،گرچه با لغات گزنده و
حتي ناسزا گونه از خود صحبت ميکردم ،اما احساسي نشده و با عقل و منطقم حرف ميزدم .اما در اين نقطه تعادل روحي و منطقي
من ترک خورده و بي اختيار شروع کردم به گريه کردن ،بغضم ترکيد و به هق هق کردن افتادم .بيکباره همه چيز تغيير کرده بود،
در آن دريای صورتها به هر طرف که نگاه ميکردم تنها خشم و نفرت ميديدم .و افسوس از ذره ای همدردی و يا نگاهي که بمن
آرامش دهد .مسلما" اگر کسي هم در آن بين ميخواست با من همدردی نمايد ،جرات اينکار را نميکرد و احتماال" بلندتر و گزنده تر از
بقيه بمن حمله ميکرد ،چرا که دفاع از يک بريده در درون سازمان بمعني بريدگي خود فرد بود .صداها بلند و بلند تر ميشدند و در
ميان آنها ميشد شنيد که کساني ميگويند« :اون بريده و حق ندارد اينجا باشد»« ،بايد اونو بيرون پرت کنيم» .مسئول من در اينهنگام
از مريم معذرت خواست که تشخيص نداده بود که من بريده ام و اجازه داده که يک بريده به حضور او برسد .نفر ديگر گفت که من
آن جلسه را نجس و آلوده کرده ام .در اين لحظات من به چشمان مريم نگاه ميکردم که آيا او قصد نجات مرا دارد؟ در اين نقطه او
بقيه را ساکت کرد و از من پرسيد که آيا بقيه درست ميگويند که من بريده ام؟ ...
من ميدانستم که يکي از قوانين اين مرحله از انقالب اينستکه فرد بهيچ عنوان نبايد با جمع مخالفت کند ،بايد حرف آنها را گوش داده،
قبول کرده و ارجح بر نظر خود دانسته و در تائيد و اثبات حرف آنها از خود فاکت و نمونه ارائه کند ،نمونه هائي که ديگران قادر به
بيانش نيستند.
من نگاهي به مريم کرده و حتي با دانستن مطلب فوق نتوانستم خود را راضي به گفتن آری کنم و در جواب گفتم «نه خير».
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اين پاسخ من موج جديدی از حمالت را بسمت من سرازير کرد .توحيدی از من پرسيد که چرا نميخواهم قبول کنم که يک بريده
هستم؟ وی گفت« :من هم برای مدتي بريده بودم ،اما وضعيت خودم را فهميدم ،به آن در مقابل سازمان اعتراف کردم .درست است
با بيان آن من رده و موقعيت کاری خودم را بالفاصله از دست دادم ،اما توانستم دوباره از صفر شروع کنم و امروز خيلي راضي و
خوشحالم که صداقت خود نسبت به سازمان و رهبريش را از دست ندادم .تو هم بايد اينرا بفهمي و به آن اعتراف کني .درست است
تو هم ممکن است همه چيزت را از دست بدهي اما مطمئن باش که مهمترين چيز را از دست نخواهي داد و آن رابطه ات با سازمان
و رهبريست ».بنظرم آمد که او دوستانه و صادقانه و شايد حتي از روی همدردی صحبت ميکند و مثل دوستي است که دارد بمن راه
نجات و گريز از آن مهلکه را نشان ميدهد .برای از دست ندادن آن نخ باريکي که بسمت من رها شده بود ،عاجز و ناتوان از ادامه
آن وضعيت ،لحظه ای مکث کرده و بعد با صدائي عاجزانه گفتم« :درست است من يک بريده ام ».با گفتن اين جمله دوباره فضا
بهم ريخت و اينبار همه از من ميخواستند که فاکت و نمونه دال بر بريدگي خود بدهم .توحيدی گفت اقرار کن که دليل اينکه
ميخواستي سازمان را ترک کني شخصي بوده است و دلسوزی برای سازمان و گزارش نوشتن در بيرون از سازمان «دروغ»،
«مزخرف» و بهانه بوده است .هر چه من فکر ميکردم ،حرف کمتری برای گفتن پيدا ميکردم ،تنها راه گريز من تکرار حرفهائي
بود که تا آن لحظه گفته بودم اما با لحني گزنده تر و شخصي تر .اما هر لغت من و هر گفته من منجر به پرخاش بيشتر همگان نسبت
به من ميشد که «دارم چرند و مزخرف ميگويم»  .دوباره توحيدی وارد ماجرا شد و گفت« :تو مدت طوالني است که عضو سازمان
هستي ،و تا حاال بايد فهميده باشي که لغت بريده يعني چه و عالئم آن چيست؟ تو خودت بريده ها را ديده ای و ميداني که رفتار آنها
چگونه است .حاال بايد فاکتها و نمونه هائي از آن نوع را در خودت پيدا کني و بما بگوئي ،چرا که متاسفانه مثل اينستکه کسي
حواسش بتو نبوده و فاکتي برای ارائه در اينجا ندارد ».شايد او واقعا" م يخواست به من با اين گفته کمک کند ،مرا راهنمائي کند که
چه چيزی را بگويم و از گفتن چه چيزهائي پرهيز نمايم ،اما من ديگر نه ميتوانستم از منطق و عقلم برای حرف زدن کمک بگيرم
و نه از هيجانات و احساساتم .بکل گيج و منگ شده بودم و تنها به يک چيز فکر ميکردم و آن اين بود که چگونه ميتوانم از آن
کني که در زندان و در بردگي ،وقتي زندانيان و يا بردگان گذشته تسليم ميشدند اين نقطه پايان
مخمصه نجات پيدا کنم32؟ { توجه د
دردهای آنها ،شکنجه و شالق بود ،اما در فرقه های مخرب تسليم هم بي معني است و وقتي فرد تسليم ميشود هنوز بايد راه طوالني
را طي نمايد که در کنار شکنجه گر قرار گرفته و خود با دست و زبان خويش شکنجه گر ،جاسوس و زندانبان خود شود}.
ديگر احساس ميکردم حتي يک کلمه برای گفتن ندارم و نميدانم چه بگويم ،به مريم نگاهي کردم که چه کنم؟ او در حال خنديدن بود،
اما خنده اش ،خنده استهزا آميز و تحقير کننده يک فاتح نسبت به يک مغلوب و بازنده بود .برای چند لحظه ای سکوت بر همه جا
حاکم شد و بعد از آن مريم گفت« :خيلي خوب ،بگذاريد که برود ،فکر کند و هر چه که دارد را بنويسد ».با اين جمله وی جلسه
خاتمه يافت .از آن پس تنها کاری که من ميبايست ميکردم فکر کردن و نوشتن بود .اما من چيزی برای نوشتن نداشتم ،درست مثل
يک احمق ،هر چه که بر عليه خود داشتم را در همان نشست اول گفته بودم و حاال کامال" دست خالي چيز جديدی برای گفتن نداشتم
که دال بر عميقتر شدن انقالبم باشد.
تا ارديبهشت  1374صدها نفر جديد از اعضؤ برای جوش خوردن در «ديگ» به پاريس احضار شدند .ديگر در آن خانه جای کافي
برای اين افراد وجود نداشت و در نتيجه ما به ساختمان بزرگتری دور از مرکز پاريس منتقل شديم ،ساختماني که «صد» خوانده
ميشد که نشانگر تعداد اطاقهايش بود ... .در دو ماه بعد از آن نشست ،تقريبا" هر روزه از ساعت دو بعد ازظهر تا چهار صبح ما در
«ديگ» انقالب غل ميخورديم .33البته هيچيک از اين نشستها به سختي و دردناکي نشستي نبود که من در نشست اول با حضور
مريم داشتم .اما اين نشستها هم درد خاص و جديد خود را داشتند .حاال من برای اثبات انقالب خود و «دفاع از رهبری» ميبايست به
ديگران حمله ور ميشدم .البته اين حمالت در فرهنگ مجاهدين دشمني تلقي نميشد ،بلکه بعکس ،آنها عالئمي از محبت ما نسبت به
مخاطب محسوب ميشدند .به اين ترتيب به ما اينچنين القؤ شده بود که ما با اين حمالت خود به قرباني بيچاره کمک ميکنيم که بهتر با
شيطان دروني خود و يا آنطور که گفته ميشد «همزاد شيطاني خود» مبارزه کند{ .به اين ترتيب هدف اين بود که شخصيت ما را با
تغيير رفتار زير ضرب هيجانات موجود در آن جلسات بتدريج عوض نمايند .فرضا" در مورد من بمن فرصتي داده ميشد که با
عالق ديگران نسبت به خودم ،شخصيت خويش را
ه
رفتار جديد و حمله به ديگران بخاطر رهبری ،بجای نشان دادن محبت برای حفظ
بتدريج تغيير دهم .اما من در آن لحظات اينرا هم فهم نميکردم و حتي وقتي آنرا فهميدم باز قادر نبودم که خط آنها را دنبال نمايم}.
نفي بخشهای «خوب» شخصيت گذشته خود:
در اين فاز از انقالب ايدئولوژيک ما مجددا" ميبايست «گذشته خود را ميخوانديم» و بطور مرتب آنرا گزارش ميکرديم .البته بر
خالف سابق اين تنها محدود به بخشهای «بد» گذشته نميشد .مريم در اين مرحله کامال" ميز را وارونه کرده بود .وی ميگفت:
ضعفهای جنسي ما ،نا فرمانيهای ما ،تنبليهای ما ديگر موضوع روز نبوده واعتراف به اينها تنها راه فراری هستند برای رهائي خود
از جرائم اصلي .بر طبق آموزشهای او ،آنچيزی که باعث سقوط ما و از دست دادن ايمانمان به سازمان و رهبريش شده بود ،نقاط
Page 15 of 22

ضعف ما نبوده ،بلکه نقاط قوت ظاهريمان بودند .نتيجه اين دوباره خواني گذشته در مورد من نگارش صدها صفحه گزارش از خود
درباره نقاط بظاهر مثبتم بود که مرا «فاسد و دور از رهبری» کرده بودند.
گزارش افراد ديگر از خود حتي بدتر از اينبود .زندانيان سابق سياسي ،قربانيان شکنجه زندانهای ايران – قهرمانان ما – آنها که
مفتخر به مقاومت در مقابل شکنجه های زندانبانان بودند ،ميبايست خود را به سالخ خانه برده و ثابت ميکردند که برای زنده ماندن،
بگونه ای ،به سازمان و رهبری آن خيانت کرده اند .آنها ميبايست ميگفتند که بشکلي مسئول دستگيری و به بند کشيده شدن شهدا
بوده اند و تنها زندانيان قابل احترام و مقاوم آنهائي هستند که کشته شده اند.
همينطور افرادی که فردی از خانواده آنها کشته شده بود و آنها مفتخر به داشتن آن «شهيد» بودند ،ميبايست به آنها دشنام ميدادند.
{چرا که در مورد اين افراد گفته ميشد که آن «شهيد» باعث دوری وی از رهبری شده است .چرا که مرگ آنها باعث شده بود که
وارثين آنها فکر کنند که رهبری به آنها بدهکار است }.در اينجا گفته ميشد که تمام کشته شده ها بخاطر رهبری کشته شده اند و تنها
وی وارث خون آنهاست و ميتواند به داشتن چنين سربازاني مفتخر باشد { .و نه فرضا" همسر ،فرزند و يا اوليؤ و برادران و
خواهران فرد کشته شده}.34
ک ما هرگونه ارزشي را بغير از رهبری و اعتقاد به او را در قلب و ذهن خود نفي کنيم و بقول مريم
هدف اصلي اين نشستها اين بود ه
«از فرق سر تا نوک انگشتان پا گوش شويم» برای شنيدن فرمانهای او و اطاعت از او .با حمله به ديگران ما هر گونه رابطه فردی
بين خودمان و ديگران را نابود کرده و به اين ترتيب تمام روابط دروني سازمان بين افراد از رهبری عبور مينمود.
در يکي از نشستها من تازه فهميدم که چقدر از اينکه فکر ميکردم ابريشم چي جزو تصميم گيرهای سازمان است در اشتباه بوده ام.
در آن نشست ،ابريشم چي که تازه از عراق بازگشته بود و علي الظاهر انقالب خود را تحت نظر مستقيم مسعود گذرانده بود برای
چند دقيقه ای از خود صحبت کرد و درست همانند ما خود را به لجن کشيد .وی گفت که او نيز خائن بوده و به سازمان و رهبری
خيانت کرده است .ظاهرا" همه ما مسافران قايق شکسته ای بوديم که در يک دريای بيکران ،فرسنگها از رهبری خود فاصله گرفته
بوديم... .35
تحقير نهائي" :خر"
باالخره بعد از هفته ها و شايد ماهها نشست روزانه انقالب ،به تمام اعضؤ حاضر در پاريس گفته شد که بايد در نشستي با مسئوليت
هيمه موقعيت
خواهر نسرين شرکت کنيم .ديگر همه ما ميدانستيم که بعد از مسعود و مريم ،نسرين سومين نفر در سازمان است و ف
خود را از دست داده و ديگر بندرت در جائي ديده و يا اشاره ای به او ميشود.
در آن نشست من احساس کردم که زير ذره بين نسرين هستم و بطور قطع بيش از ديگران مورد حمله قرار خواهم گرفت .حدس من
درست بود اما ميزان آنرا هيچوقت نميتوانستم حدس بزنم .تقريبا" دوماه از شروع انقالب من ميگذشت و در اين مدت من در دهها
نشست طاقت فرسای «ديگ» شرکت کرده بودم ،صدها صفحه از خود گزارش نوشته بودم و هر چيزی را از گذشته خود به لجن
کشيده و هر موضوعي را صدبرابر بد و شيطاني کرده و گزارش کرده بودم .تنها چيزی که باقيمانده بود انتقاد من به پدر و مادرم
بود که چرا مرا به دنيا آوردند که دنيای پاک رهبری را با وجود خود آلوده سازم .اما هنوز مسئولين راضي نبودند و احساس
ميکردند که من حرف ناگفته ای دارم... .
در آن نشست در حاليکه ديگران از خود و تناقضاتشان صحبت ميکردند ،نسرين هر چند گاه يکبار نيش زباني بمن ميزد و با لبخندی
مزورانه ابراز رضايت خود را از گزيده شدن من نشان ميداد .وی دائم مرا زير نظر داشت و مواظب بود که من در مقابل کدام يک
از اعترافات عکس العملي نشان ميدهم که نشانگر تناقض ناگفته من باشد .ظاهرا" من يک مورد خاص بودم و يا شايد قله ای بودم که
وی ميخواست آنرا فتح کند .از مسئولين گذشته من تنها يکي از آنان در آن نشست حضور داشت و او هم حق صحبت نداشت،
خواهران ديگر هم در نشست نبودند.
نهايتا" وی حمله خود بمن را با علم کردن دو انگشت اشاره اش روی سرش بعالمت گوشهای خر شروع کرد و بعکس ديگران که
اجازه حرف زدن داشتند ،اجازه حرف زدن بمن نداد و خودش شروع کرد به صحبت کردن .وی گفت« :در اولين ديگي که تو
شرکت کردی ،هيچکدام از ما حدس نميزديم که تو بريده هستي وگرنه من هيچوقت بخودم اجازه نميدادم که تو را پيش خواهر مريم
برده و اجازه دهم که در حضور وی حرف بزني .ما فکر ميکرديم که تو عاشق خودت هستي و دلت ميخواهد که بوسيله هر کسي
تحسين شوی و از تو هم ميخواستيم که همين را فهميده و به آن اعتراف نمائي .اما بجای اين تو بدترين چيزها را به بدترين لحن
درباره خودت گفتي .تو فکر ميکردی با آن حرفها درباره خودت ميتواني همه ما را خر کني .هيچکس در آن نشست نميتوانست
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حرفهائي بدتر از آنها درباره تو بزند .تو فکر ميکردی که با آن حرفها ميتواني به همين راحتي انقالب کرده و با گرفتن يک رده و
کرسي 36جديد ميتواني به عشقت آمريکا برگشته و هرکاری که در گذشته ميکردی را دوباره انجام دهي .تو فکر ميکردی که
هيچکس نميتواند تناقض بزرگي را که تو پشت آن انتقادات پنهان کرده ای را ببيند .اما وقتي يکباره با برخورد خصمانه بقيه روبرو
شدی و بتو گفتند بريده ،يکدفعه احساس کردی که همه چيز را داری از دست ميدهي ،مقامت را ،رده ات را ،و کارت در آمريکا را،
اينجا بود که رنگت را باختي ،شروع کردی لرزيدن و حرف زدن يادت رفت ».در اينجا دوباره وی انگشتهايش را بعالمت گوش
ت« :بله بجای اينکه ما را خر کني ،خودت خر شدی و مثل خر احمق و الل شدی ».در اينجا وی خنده
خر روی سرش گذاشت و گف
ای زيرکانه کرده و گفت« :حاال راستش را بگو ،بعد از دو ماه که در انقالب بوده ای ،بگو که چه چيزی را ميخواستي پشت آن
انتقادات پنهان کني؟ بگو که چطور شده بود که تو حتي بيشتر از مسئولهايت دلسوز شده بودی و بيشتر از آنها کار ميکردی؟
چطوری بود که بدون گرفتن خط از ديگران همواره پيشنهادهای جديد و ايده های نو با خودت ميآوردی .بگو که انگيزه ات را از
کجا ميگرفتي؟ چه چيزی را در آمريکا و شايد لس آنجلس پنهان کرده بودی ».در اين نقطه آن مسئول قبلي من که در آنجا حضور
داشت به حرف آمد و گفت« :درست است بگو چه رابطه ای با خواهران هوادار داشتي و چرا آنها هميشه خواهان طرح مسائل
خودشان با تو بودند؟!»
من هر نوع اتهام دردناک و عجيب و غريبي را حدس زده بودم الي اين يکي را .بقدری از شنيدن آن به جوش آمدم که بناگهان
احساس کردم که درجه حرارت بدنم دهها درجه باال رفت .در آن نقطه بدرستي معني ديگ با روغن جوشان را درک کردم .بدون
گرفتن اجازه ،خودم را روی صندلي ام ول دادم .در اينجا نسرين پرسيد که آيا چيزی برای گفتن دارم؟ من جوابي به او نداده و فقط با
نگاهي دردناک و رنجيده به او زل زدم .او خنده ای استهزا آميز و پيروزمندانه کرده ،انگشتهايش را به عالمت گوشهای االغ روی
سرش برده و بسراغ کس ديگری رفت.
برای بقيه جلسه من بدون حرکت همچون جسدی تب دار آنجا نشستم .در وقت استراحت بين نشست پيش نسرين رفته و ملتمسانه به
او گفتم« :ترا بخدا بمن بگوئيد که ديگر چکار بايد بکنم و چه چيزی را بايد بگويم؟ تا آنجا که من ميفهمم من تنها دو راه در جلوم
دارم يا خودم را بکشم و از دست اين بدبختي راحت شوم و يا در سازمان بمانم و بتدريج عقلم را از دست بدهم ».وی خنده ای کرد و
گفت« :هيچکدام ،بجای اينحرفها تناقضت را بگو ».درحاليکه او داشت از من دور ميشد من اضافه کردم «و وقتي ديگر چيزی
برای گفتن ندارم؟» او پشتش را بمن کرد و به راهش ادامه داد.
بعد از همه اين حرفها گوئي تناقض پنهان من «کرسي» و خواست پست و مقام بود که من نميدانستم!!!
شايد آنها احساس کرده بودند که در مورد من خيلي زياده روی کرده اند ،روز بعد مسئول من مرا صدا کرد و پرسيد که آيا گزارش
تناقض خود را نوشته ام و يا نه؟ من جواب دادم که من چيزی برای گفتن ندارم و اگر آنها چيزی بر عليه من دارند و يا از کسي شنيده
اند بهتر است خودشان بمن بگويند .وی گفت« :نه ،اما ما تناقض ترا ميدانيم و ديروز نسرين بسيار سعي کرد که بتو کمک کند که
آنرا ببيني .مثل تمام برادران تو هم مشگل کرسي داری و پست و مقام ميخواهي ».اگر شنيدن اين حرف درد و غم و اندوه مرا ده
چندان نميکرد شايد همانجا به قهقه خنده مي افتادم .بعد از آنهمه زخم زبانها ،و اتهامات آنها ميخواستند که من باور کنم که تنها هدف
نسرين اين بوده که بمن بفهماند که منهم کرسي (پست و مقام) خواه هستم ،درست مانند همه برادران همانطور که مريم پيش بيني
کرده بود .آنها از من ميخواستند که گزارشي نوشته و بگويم که من عاشق کارم بوده ام وبخاطر حفظ آن حاضر بوده ام هر کاری
بکنم .من ميبايست اين گزارش را نوشته و ثابت کنم که مثل هميشه رهبری حق داشته و مسئله همه را درست حدس زده است... .
تغيير شخصيت؛ تولد فردی جديد:
من به امريکا برگشتم ،اما بکل فرد ديگری شده بودم ،فردی بدون اميد و انگيزه ،ماشيني که کار ميکرد بدون آنکه احساسي و يا
ابتکار و خالقيتي نسبت به کاری که انجام ميدهد داشته باشد .من تصميم گرفته بودم که برای اجتناب از هر بازخواست و انتقاد
بعدی ،از هرگونه ارتباط غير ضروری با هرکس ديگری اجتناب کنم .درد و رنجي که در اين مدت کشيده بودم بسا سخت تر از هر
نوع شکنجه فيزيکي بود که همقطاران ما در زندانها کشيده بودند .ديگر برای من کافي بود{ .در برخورد با هواداران در امريکا} که
کنجکاو بودند که من اين مدت را کجا بوده ام ،داستاني ساخته و ميگفتم ،اما اگر مثل گذشته ميخواستند عالقه و احترام خود را بمن
نشان دهند ،از خود اخم و بداخالقي نشان داده و از ايشان دور ميشدم .رفتار من درست مثل ابريشم چي در چند سال قبل شده بود .در
آنزمان او خيلي مورد عالقه و احترام هواداران بود ،اما هر گاه که کسي ميخواست عالقه و احترام خود را به او نشان دهد با
بداخالقي و برخورد تند او روبرو ميشد ،بطوريکه افراد فکر ميکردند که معروفيت و محبوبيت او را به خود غره کرده و شخصيت
خوب او را زائل کرده است .اما حاال ميفهميدم که بسر او هم چه آمده بود و البد او هم متهم به اين شده بود که با رفتار خود دارد
«عشق افراد را از رهبری ميدزدد ».به اين ترتيب کارم در لس آنجلس را هر چه زودتر تمام کرده و برای رهائي از اين برخورد
متناقض بي صبرانه ،هر چه زودتر به پاريس برگشتم.... .
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در پاريس اگر چه نشستها برای اعضؤ رده پائين تمام شده بود اما نشستها برای رده های باال بطور هفتگي و گاها" هر دو روز يکبار
با حضور نسرين و يا خود مريم تشکيل ميشد .اين نشستها بمراتب سختتر و وحشيانه تر از نشستهای قبلي بودند و افراد در آنها به
اتهاماتي بمراتب عجيب تر و سختتر که بسختي ميشد باور کرد اعتراف ميکردند .آنها خود را دزد ،قاتل ،جاني ،خائن و حيوان درنده
و دشمن رهبری ميخواندند ... .در اين نشستها هيچگونه بخششي نسبت به هيچکس ديده نميشد .از آنجا که بيشتر افراد حاضر از
اعضؤ قديمي سازمان بودند و من هيچيک را بدرستي نميشناختم ،خوشبختانه بهانه الزم را داشتم که درباره آنها صحبت نکنم .نسرين
هم بطرز عجيبي ديگر بندرت بمن نگاه ميکرد و يا ميخواست که من حرف بزنم ،بنظر م يرسيد که ماهي های بزرگتری در آنجا
بودند و وی مرا فراموش کرده بود و يا شايد عالقه اش به انقالب من و اينکه مرا تبديل به يک عضو «خوب» کند را از دست داده
بود .برای من خيلي دردناک بود که افراد را در آن حال نظار ببينم .زندانيان دوران شاه ،قهرمانان من آنچنان از درون شکسته و
تهي شده بودند که بنظر ميرسيد که ديگر کاری ندارند جز منتظر شدن برای فرارسيدن مرگشان .اگر چه من ميتوانستم تغييرات
شخصيتي ديگران را ببينم ،اما هنوز قادر نبودم بفهمم که خودم تا چه حد تغيير کرده ام ... .يکبار وقتي که نسرين موردی را مشابه
من در نشست اولم ديد ،از من پرسيد که آيا نظری دارم که بدهم؟ من بجای گفتن چيزی مثل او در آن نشست وحشتناک ،انگشتهايم را
بعالمت گوش خر روی سرم بردم .او سرش را بعالمت تصديق تکان داد و شروع کرد به خنديدن .بدنبال وی همه شروع کردند به
خنديدن .اينجا بود که من برای اولين بار تغيير را در خودم ديدم ،برای نجات خودم من هم حاضر شده بودم دوستي را به تمسخر
گرفته و تحقير کنم .در يکمورد ديگر ،من کاری را کردم که حالم را از خودم بهم زد .روزی با دوستي در حال قدم زدن بودم که وی
شروع کرد با من درد دل کردن و گفت« :ما بايد خيلي شاکر خواهر مريم و اين مرحله از انقالب باشيم .خدا ميداند که اگر انقالب
نشده بود ،چه بسر ما ميآمد .بعضي وقتها من فکر ميکنم که اگر انقالب نشده بود ،من سازمان را ترک کرده و يک زندگي بدبختانه
را در دنيای خارج شروع ميکردم .من جواني ،و شايد سالمت ،خانواده و دوستانم را از دست داده ام ،بعد از پانزده سال در سازمان
بودن ،من در بيرون چکار ميتوانم بکنم؟ شايد در بيرون روزی من به اين روزها فکر کرده و آرزوی خوراک و سرپناه اينجا را
بکنم؟» روز بعد در نشست وقتي که همان دوست داشت صحبت ميکرد ،من با توجه به اين گفته های وی از او پرسيدم که آيا
حضورش در سازمان بخاطر اعتقادات است و يا از روی ناچاری و درماندگي و اينکه جای ديگری را ندارد که برود؟ وی حرف
مرا تائيد کرد و قبول کرد که بيشتر بدليل ناچاری است .بعد از آن جلسه من از خودم متنفر شدم .اين کاری بود که من هيچگاه فکر
نميکردم بتوانم انجام دهم .خيانت به اعتماد دوستي و افشؤ او در جمع برای نجات خود {و اينکه متهم نشوم که مدافع منافع رهبری
نيستم} .من ديگر در آن نشستها حرفي نزدم ،نه از خود و نه از هيچکس ديگر انتقاد نکردم .من داشتم به فردی تبديل ميشدم که
37
همواره از آن متنفر بودم".
درست است من احساس ميکردم که بسرعت دارم تغيير ميکنم ،کسي دارد در درون من ميميرد و م ن دارم تبديل به شخص ديگری
ميشوم .نه ،شخص ديگر ،لغت درستي نيست ،من داشتم تبديل به موجودی ديگر ميشدم ،شايد همانطور که مريم از ما ميخواست يک
موريانه سرباز ،که از روی غريزه از ملکه کندو پيروی ميکند ،و شايد هم داشتم تبديل به يک برده ميشدم ،برده ای که متعهد شده
است که بهر قيمت دنباله رو و انجام دهنده فرامين صاحب خود باشد.
از آنجا که هويت و شخصيت من در درونم تمام کش نشده بود ،يکسال بعد من سازمان را ترک کردم .اين در حالي بود که همه
منجمله م ريم و مسعود و حتي خودم فکر ميکرديم که من انقالب کرده و سرانجام «خود کهنه» خودم را کشته ام و يا او را به تسليم
مطلق واداشته ام .وقتي برای انجام کاری به لندن بازگشتم ،توانستم دخترم و دوستان قديمي ام را بعد از گذشت پنج شش سال ببينم،
اين يک فرصت طالئي برای «خود کهنه» من بود که تجديد حيات کرده ،زنجيرهای نامرئي انتقاد از خود و جاسوسي از خويشتن را
پاره کرده و خود را رها کند .بعد از آنهمه زير ضرب بودن ،محکوم و طرد شدن ،و شنيدن کلمات تنفر آميز« ،خود کهنه» من
دوباره ميتوانست محبت و عالقه ديگران نسبت به خود را ببيند ،عشق و عالقه ای که از «رهبر عزيز» ما عبور نميکرد ،آری او
ميتوانست خود را رها کرده و نجات دهد .38لطفا" در اينجا به اين نکته توجه کنيد که شخصيت و هويت فرد هيچوقت تمام کش
نميشود و هر چقدر هم که ضعيف شده باشد در شرايط مناسب ميتواند خود را نجات دهد.
بعدها من از کسانيکه بعد از من از سازمان جدا شدند شنيدم که «انقالب ايدئولوژيک» در درون مجاهدين وارد فازهای جديدی شده
است و اصطالحات جديدی وارد زبان و فرهنگ مجاهدين شده .اصطالحاتي مثل «غسل هفتگي» بمعني اينکه افراد بطور هفتگي
در نشستهای جمعي خود را «رو سياه» کنند .و يا «عمليات جاری» که بر طبق آن افراد موظفند که بطور روزانه از خود گزارش
نوشته و آنرا به مسئولين خود بدهند ... .درست است انقالب ايدئولوژيک آنها باز هم بجلو خواهد رفت و مراحل جديدی را پشت سر
خواهد گذاشت چرا که آنها اعتقاد دارند که صيانت نفس و صيانت نسل مرگ ناپذير هستند و مادام که زنده هستند ،بايد دائما" در
زندان و در غل و زنجير انتقاد و گزارش نويسي بوده و دائما" تحت شکنجه های بازجو ها باشند .بازجو ها و جاسوسها و شکنجه
گراني که خود افراد هستند .و زندانهائي که با سيم خاردار و غل و زنجير نامرئي شستشوی مغزی محافظت ميشوند.39
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Robert J. Lifton M.D.; 'Thought Reform; A Psychiatric Study of "Brainwashing" in China'; published by Gollancz; London
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در بحث ليفتن طي مصاحبه های او با زندانيان چيني ،ما ميتوانيم ببينيم که شستشو کنندگان مغز دوران مائو از شيو ه های مختلف استفاده
ميکردند که قرباني را به هيجان آورده تا حتي بطور مقطعي قبول کند که او «جاني»« ،سرمايه دار خون آشام» ... ،بوده است .يک قرباني
«رفرم فکری» در مصاحبه با ليفتن ميگويد  " :تو نابود ميشوی ،خسته و عاصي ميشوی  ...تو بجائي ميرسي که ديگر نميتواني خودت را
کنترل کني ،و يا به ياد آوری که دو دقيقه قبل چه گفته ای  .احساس ميکني که همه چيز را از دست داده ای  ... .در آن لحظه قاضي ارباب
واقعي توست .تو هر چه که او ميگويد را قبول ميکني  .وقتي او ميپرسد که چقدر اطالعات تو به آن فرد داده ای؟ تو عددی را ميگوئي که
احساس ميکني آن عدد وی را راضي و خشنود خواهد کرد  .اگر او بگويد« :فقط همين!» تو خواهي گفت« :نه نه ! خيلي بيشتر از اين بوده
است ».تو هر چه که آنها بگويند را خواهي گفت و انجام داد  .ديگر در آن نقطه توجهي به زندگي خود و يا دستان بسته ات نميکني  .ديگر
نميتواني راست را از چپ تشخيص دهي  .فقط به اين فکر ميکني که کي تو را خواهند کشت و کي از اينهمه درد و رنج رها خواهي شد ".
دوباره آموزی دکتر وينست ،مصاحبه او با رابرت ليفتن :
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در فرقه های بظاهر مذهبي برای توجيه «انتقاد از خود» و «اعتراف به گناهان» معموال" از اصل «توبه» که در تمام مذاهب بنوعي وجود
دارد سواستفاده ميکنند .البته بايد توجه داشت که اصل توبه موجود در مذاهب در مقابل پروردگار است و تنها خداست که ميتواند گناهان فردی را
بيآمرزد و يا نه .اما در فرقه ها که رهبر آن بر جايگاه خدائي تکيه کرده ،اين توبه در مقابل اوست و در نتيجه بخشش هم توسط او به فرد اعطا
ميشود .وجود اين اصل در مذاهب نشانه ای از رحمت الهي است که به خطاکاران کمک ميکند که بتوانند بار گناهان خود را بر زمين گذاشته و
مجددا" تبديل به انساني مفيد و مثبت برای پيشرفت معنوی و مادی جامعه و اعتقادات خود شوند ،اما در فرقه ها انتقاد از خود و اعتراف به گناهان
راهي است برای ايجاد هيجانات فردی و شستشوی مغزی هر چه بيشتر قرباني.
4
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 " درست در نقطه مقابل ادعای مجاهدين مبني بر حمايت از برابری زن و مرد: در گزارش رند هم به اين موضوع اينچنين اشاره شده است
 حتي در، مردان و زنان در مجاهدين در پايگاه ها و در محلهای مسکوني بشدت بر اساس جنسيت جدا شده اند،و دادن نقش رهبری به زنان
قرارگاهها {برای برخورد نکردن اتفاقي مردان با زنان} خطي در راهرو ها کشيده شده که زنان از يکطرف و مردان از طرف ديگر عبور
.  از تماس و صحبت با يکديگر منع شده اند مگر آنکه مورد به مورد اجازه خاصي به آنان داده شده باشد، مردان و زنان زير رهبری.نمايند
".  پمپهائي خاص زنان و يا مردان است،دست د ادن هم بين مرد و زن منع شده است و حتي در پمپ بنزينهای موجود در قرارگاه اشرف
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solution that address the challenges facing the public and private sectors around the world. Its report; titled: ' The Mujahedine Khalq in Iraq; A Policy Conundrum 2009' was sponsored by Office of the Secretary of Defense of the United States of
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 هفتگي و ماهانه دارند که در آن نشستها افراد وادار، " مجاهدين نشستهای روزانه: مجددا" رند اين مورد را چنين گزارش کرده است
 آنها بايد بطور. ميشوند که افکار و رفتار شيطاني خود را در مقابل جمع بيان کنند و گفته ميشود که اين نشسته به يگانگي جمع کمک ميکند
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، در نشستهای بزرگ.  عالوه بر اين آنها بايد رفتار دوستان خود را هم زير نظر داشته و آنها را هم گزارش کنند.مسئولين خود گزارش نمايند
 اگر آنها اين گزارشات را ندهند متهم به اين ميشوند که دروغ. اغلب اعضؤ مجبور ميشوند که اين گزارشها را خوانده و از خود انتقاد نمايند
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گريس واو در مصاحبه اش با ليفتن حاالت خود را در شرايطي مشابه چنين بيان ميکند  " :من خيلي گيج و سردرگم شده بودم  ... .احساس
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ميرسيد که منطق و تئوری آنها درست است  .من ميبايست بعقب برگشته و با مراجعه به منطق و تئوری خودم فهم ميکردم که واقعا " چه
احساسي داشته ام ... .اما خيلي سخت است وقتي آدم تنه است و همه شواهد و حرفها بر عليه اوست  .اگر با آنها هم آهنگ نشوی خيلي احساس
غريبگي ميکني".
Robert J. Lifton M.D.; 'Thought Reform; A Psychiatric Study of "Brainwashing" in China'; published by Gollancz; London
1962; P: 306
33
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شستشوی مغزی شده اند ) Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind Control; Park Street Press; 1988; P: 53( ".تازه االن من متوجه
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کرسي هم از اصطالحات اين مرحله از انقالب بود ،بمعني خواست پست و مقام که يکي از جرائم بزرگ بود.
;Masoud Banisadr; 'Memoirs of an Iranian Rebel' Saqi; 2004
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البته من خيلي خوش شانس بودم ،چرا که اوال " همه حتي خودم فکر ميکرديم که من انقالب جدی کرده و برای هميشه تغيير کرده ام،
بنابراين من تحت نظر نبودم و آزاد بودم که به انگليس سفر کرده و دخترم و دوستان قديمم را ببينم  .افرادی که در پاريس و يا بدتر در عراق
بودند چنين شانسي را نداشتند  .آنها حتي اگر ميتوانستند خود را از زندان نا مرئي شستشوی مغزی نجا ت دهند تازه در غل و زنجير زندانهای
صدام گرفتار ميشدند .جهت دانستن بعضي از مشگالت آنها شما ميتوانيد گزارشي را که ديدبان حقوق بشر در مورد وضعيت آنها تهييه کرده
است را مطالعه نمائيد ) http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran0505/1.htm#_ftn3( .شما همچنين ميتوانيد به گزارش
رند که بارها درباره آن صحبت شده مراجعه فرمائيد .
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گزارش رند درباره کارکردهای انقالب ايدئولوژيک چنين ميگويد " :مجاهدين بطور روزانه ،هفتگي و ماهانه جلساتي د ارند که در آنها
افراد بايد در مقابل جمع از خود انتقاد کرده و افکار و رفتار شيطاني خود ،که گفته ميشود وحدت گروه را بخطر مياندازد را بر مال ساز ند.
اعضؤ مجاهدين بايد بطور روزانه افکار و حتي خوابهای خود و بخصوص خواستها و آرزوهای جنسي خود را يادداشت کرده و بهمر اه
گزارش از همقطاران خود به مسئولين خويش گزارش کنند " .
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