شستشوی مغزی؛ بخش هفتم
کنترل احساسات قديم
خنثي سازی تاثيرات احساسات قديم روی اعتقادات جديد :
انزوا – کنترل مأل و محيط زندگي فرد.
همانطور که گفته شد ،رهبران فرقه ها نميتوانند بعد از تؽيير يک عقيده در فرد تازه جذب شده ،احساسات وابسته به آن عقيده را
هم از ذهن وی پاک نمايند ،همين احساسات مثل عالقه به خانواده و دوستان قديم اگر بخاطر آورده شوند و برای مدتي نسبتا"
طوالني فعال باشند ،ميتوانند عقيده قديمي را در فرد احيؤ نمايند .در نتيجه رهبران فرقه ها بعد از تؽيير يک عقيده مجبورند راهي
برای خاموش کردن احساسات گذشته و يا به خاطر نيآوردن آنها توسط فرد تازه جذب شده پيدا نمايند .يکي از موثر ترين راههای
رسيدن به اين هدؾ منزوی کردن فرد از گذشته خود است .طبعا" ايده آل رهبران فرقه های مخرب هم انزوای فيزيکي و هم
رواني فرد از گذشته است ،مانند انزوائي که پيروان ديويد کوروش در پايگاه آن فرقه در مانت کارمل شهر واکو داشتند و يا شهر
جيمز برای پيروان جيم جونز ،افؽانستان برای آلقاعده ،و پايگاه اشرؾ در عراق برای مجاهدين .اما در بسياری موارد
بخصوص در مورد فرقه های کوچکتر ،انزوای فيزيکي عملي نيست و رهبر فرقه مجبور است به انزوای رواني رضايت دهد.
همچنين از آنجا که فرقه های مخرب خواهان جذب نيروهای جديدتر هستند ،آنها بنوعي بايد در جامعه حضور داشته و در نتيجه
نميتوانند تمام اعضؤ خود را بطور دائم در انزوای فيزيکي از دنيای بيرون نگه دارند و در نتيجه مجبورند خود را به انزوای
رواني حداقل تعدادی از اعضؤ محدود نمايند.
در خصوص اهميت انزوای فيزيکي و رواني اعضؤ فرقه ها از دنيای بيرون ،پروفسور رابرت پيپ ( ) Robert Papeميگويد:
"جامعه شناسان معتقدند که مهمترين ويژگي فرقه ها ،سيستم اعتقادی آنها و يا وجود رهبران سمج ايشان نيست ،بلکه وجود
مرزهای محکمي است که افراد درون گروه را از جامعه بزرگ جدا ميسازد .اين مرزهای محکم اهميت فوق العاده ای دارند
چرا که به اين وسيله رهبران فرقه ها ميتوانند کنترل کاملي روی زندگي شخصي و خصوصي اعضؤ داشته باشند ... .اين شيوه
کنترل محکم از ضروريات حفظ يک سيستم اعتقادی {درون فرقه ای} است که اختالؾ فاحشي با ارزشها و فرهنگ پيرامونش
دارد 1".استيون بروس ( ) Stephen Bruceدر مورد اهميت انزوای رواني در جائي که انزوای فيزيکي ممکن نيست ،چنين
ميگويد " :اگر چه کنترل موجود در گروههائي که در شرايطي با مرزهای محکم فيزيکي زندگي ميکنند را نميتوان در گروههای
با انزوای رواني بوجود آورد ،اما بنظر ميرسد که اعضؤ گروه های تندرو ميتوانند در ميان مردم بوده و به فعاليت خود ادامه
دهند .اگر چه انزوای فيزيکي (که شکلهای مختلؾ ميتواند بخود بگيرد ،مثل نوعي زندان ،و يا حضور آخر هفته بدور از جامعه)
ابزار خيلي مهمي در دست مخدوش کنندگان ذهن هستند ،اما اين مرزهای نامرعي و محکم رواني است که افراد آنرا با خود به
اينطرؾ و آنطرؾ کشانده و باعث ميشود که آنها بتوانند خود را و گروه خود را از بقيه جامعه جدا کنند .البته موثر بودن چنين
ديوارهائي در گرو موفق بودن سيستم مخدوش سازی ذهني است که در درون گروه بکار گرفته ميشوند .بنابراين {درصورتيکه
سيستم کنترل فکری نتواند کار خود را بنحو احسن انجام دهد} روبرو شدن اعضؤ با جامعه ،و حتي روبرو شدن با افکار متفاوت
از افکار درون فرقه ای ميتواند باعث تضعيؾ اعتقادات آنها و شکسته شدن وضعيت رواني ای شود که اعضؤ در آن قرار داده
شده اند .بنابراين گروههای تروريستي در جامعه ای ميتوانند به نحو احسن عمل کنند که آن جامعه بيشرين نقاط اشتراک جهانبيني
2
را با گروه داشته باشد {مشابه افؽانستان و يا بخشهائي از پاکستان برای القاعده} ".
اگر چه بعضي از فرقه ها مثل القاعده بدليل مشابهت های عقيدتي با جامعه ای که در آن حضور دارند (مثل افؽانستان تحت
حکومت طالبان و يا حضور در مناطقي از پاکستان که تحت نفوذ طالبان پاکستان است) احتياج مبرمي به ايجاد انزوای فيزيکي
کامل از جامعه ندارند و ميتوانند به انزوای رواني اعضؤ خود در ساير کشورها رضايت دهند ،اما مدل و مراحلي که مجاهدين
برای منزوی کردن کامل اعضؤ خود از دنيای بيرون بکار گرفتند را ميتوان در اؼلب فرقه های مخرب مشاهده نمود و در نتيجه
ضروريست که قدری درباره آن صحبت شود.
مراحل منزوی کردن اعضأ از جامعه توسط مجاهدين:
 - 1حرفه ای کردن اعضأ :عضويت در درون فرقه يک کار نيمه وقت نيست ،بلکه يک زندگي است که تمام وقت و فکر
دريج و گاها" در همان برخورد اول
انسان را به خود معطوؾ ميسازد .فرقه های مخرب افراد تازه جذب شده را بت
مجبور ميکنند که از زندگي گذشته خود ،کار ،تحصيل ،و خانواده جدا شده و تبديل به عضو حرفه ای فرقه شوند.
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وابستگي مالي :اعضؤ تازه جذب شده تحت عناوين مختلؾ تشويق ميشوند که تمام دار و ندار خود را به فرقه داده و
درآمد و کار مستقلي در دنيای بيرون نداشته باشند ،در نتيجه دير يا زود آنها حتي برای شخصي ترين و اساسي ترين
نياز های مادی خود وابسته به فرقه ميشوند.
خانه های جمعي :فرقه ها به بهانه های مختلؾ افراد را تشويق ميکنند که زندگي عادی ،خانه و خانواده را ترک کرده
و يک زندگي مشترک را ابساير اعضؤ شروع نمايند .از جمله داليلي که آنها برای اعضؤ ميآورند ميتوان موارد زير
را ذکر نمود -1 :دالئل امنيتي :دشمن در کمين فرقه و اعضؤ آنست و آنها نميتوانند امنيت افراد را در دنيای بيرون و
خانه شخصيشان تامين نمايند -2 .دالئل مالي :از آنجا که فرد جذب شده به يکباره و يا بتدريج تمام اموال و درآمد خود
را به فرقه ميدهد ،نميتواند متقبل هزينه زندگي جدا از فرقه شده و مجبور ميشود که زندگي در خانه های جمعي را
انتخاب کند -3 .بعضي وقتها فرقه ها خيلي صريح و روشن خواست خود را در خصوص زندگي در خانه های جمعي
بيان ميکنند و به اعضؤ ميگويند که اين تنها راهي است که آنها ميتوانند خود را از «کثافات درون جامعه» پاک کرده و
مثال" «انقالبي» شده و باقي بمانند ،با اخالق «بورژوازی» خود برخورد کرده و خود رامثال" «مارکسيست» و يا
«مجاهد» سازند.
انزوای کامل :فرقه ها به بهانه های مختلؾ مثل حفظ اسرار درون فرقه ،امنيت فرقه و افرادش ،و يا قوانين خانه های
جمعي ،افراد را وادار ميکنند که تمام ارتباطات خود با دنيای بيرون را يا کامال" قطع کرده و يا آنرا تحت کنترل کامل
فرقه قرار دهند .بدين ترتيب آنها مجبور ميشوند حتي برای تماس با اوليؤ خود از مسئول فرقه ای خويش اجازه بگيرند.
انزوای رواني :فرقه ها ،حتي آنهائيکه شانس آنرا دارند که منطقه ای بدور وايزوله از دنيای بيرون را بخود
اختصاص داده و مثل پايگاه اشرؾ مجاهدين يک انزوای کامل فيزيکي از دنيای بيرون را برای اعضؤ خود بوجود
آورند ،هنوز احتياج دارند که اعضؤ خود را به داليل مختلؾ به دنيای بيرون بفرستند ،در نتيجه تنها انزوای فيزيکي
برای اين گروه ها کافي نيست و همه فرقه ها محتاج انزوای رواني و ساختن ديوارهای نا مرئي و محکم رواني برای
جدا کردن اعضؤ از بقيه افراد جامعه هستند( .توجه شود که حتي در انزوای مطلق فيزيکي ،بدون انزوای رواني ،فرد
ميتواند با حتي ديدن يک گل سرخ ،يک بوی آشنا و يا يک وزش باد خاطره آور ،به ياد خانواده و زندگي گذشته افتاده
و ستونهای عقيدتي فرقه ايش به لرزش در آيند .درنتيجه انزوای رواني بهر صورت از الزمات کنترل ذهن است).
فرقه ها از طريق ايجاد شک و ترس بيمار گونه در اعضؤ از دنيای بيرون ميتوانند پي چنين ديواری را در ذهن آنها
بسازند.

توضيح مفصل تر هريک از موارد فوق:

حرفه ای بودن:
برای حظور در فرقه ما بايد اصطالح جديدی را بجای عضويت در فرقه ،بوجود آورده و استفاده کنيم و آن «زندگي فرقه
ايست»  ،چرا که عضويت بيشتر بمعني عضويت در يک حزب و يا يک کلوپ و انجمن است ،عضويت صفتي است که بخشي از
هويت يک فرد را ميسازد و نه تمامي آنرا ،مثال" سياسي بودن و يا تمايل سياسي او را نشان ميدهد ،عضويت همچنين ميتواند
نشانگر بخشي از فعاليتهای روزمره فرد باشد و نه تمامي آن .عضويت ميتواند در نقطه ای شروع شده و در نقطه ای به اراده
فرد و يا پس از گذر از يک مرحله به پايان برسد .اما عضويت در فرقه هيچيک از اين معاني را ندارد .اوال" ازنقطه شروع و يا
بتدريج نشانگر تمامي هويت فرد (و نه تنها بخشي از آن) ميشود ،تمامي وقت او را به خود اختصاص ميدهد و مادام العمر است.
درست به همين دليل است که بسياری از فرقه های مخرب آنرا تولد مجدد فرد و شروع زندگي نو ميخوانند .در اين نقطه است که
من عضويت در فرقه را اصطالح درستي ندانسته و ترجيح ميدهم بجای آن از اصطالح زندگي فرقه ای استفاده کنم.
حرفه ای بودن مجاهدين و يا آنطور که آنها در ادبيات خود از آن ياد ميکنند «عنصر حرفه ای» در کتابهای مجاهدين اينگونه
تعريؾ شده است" :عنصر حرفه ای يعني آن عنصری که زندگيش متن و حاشيه ندارد تا مبارزه در حاشيه قرار گرفته باشد.
زندگيش يک متن دارد ،در آن متن هم مبارزه نوشته شده ،حياتش عقيده هست و جهاد .اگر اينطور نباشد ،عناصری مثال فرض
بکنيد که شؽلي داشته باشند و فقط هفته ای يک نصؾ روز اي چهارتا تا نصؾ روز بيايند در انقالب شرکت کنند ،اين عناصر
توان بوجود آوردن سازمان رهبری کننده را ندارند .ممکن است شرکت کنند ،ولي سازمانهای رهبری کننده استخوان بنديشان
بايستي از عناصر حرفه ای شکل گرفته باشد واال در شرايط فشار پس ميزنند ،نميتوانند حتي مسائل را درست درک کنند،
وابستگي های به زندگي و حرفه ای نبودن و همه چيز را در راه خدا نگذاشتن امکان نميدهد که ايدئولوژی درست فهميده شود.
3
مخصوصا" آن سازماني که ميخواهد ايدئولوژی را خوب بفهمد و ارائه کند".
بحث عنصر حرفه ای در دوران شاه در سازمان مجاهدين مطرح شد ،يعني دوراني که هنوز سازمان تبديل به يک فرقه مخرب
نشده بود ،بنابراين در آندوران تنها اعضؤ و بخصوص اعضؤ رده باال مجبور بودند بين زندگي حرفه ای در سازمان و زندگي
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شخصي يکي را انتخاب نمايند ،شايد بهمين دليل يکي از سه عضو اوليه بنيانگذار سازمان که نخواست حرفه ای شود مجبور شد
آنرا ترک کند و امروزه ميبينيم که حتي وجودش توسط مجاهدين انکار ميشود .بعد از انقالب سال پنجاه و هفت حرفه ای شدن
اعض رده باال باقي نماند و بسرعت شرط عضويت همگان شد و تا سال  1360حتي شرط سمپات بودن گرديد.
أ
تنها منحصر به
(در آنزمان سازمان به هواداران نيمه حرفه ای اصطالحا" «هوادار» ميگفت و به هواداران حرفه ای «سمپات» ميگفت ).در
سال  1360پس از آن که سازمان عمليات تروريستي خود بر عليه جمهوری اسالمي را شروع کرد ،موسي خياباني جانشين
مسعود رجوی در داخل کشور در آؼاز شروع سال تحصيلي در بيانيه ای خطاب به دانش آموزان هوادار سازمان چنين گفت":
فرزندان آزاده و انقالبي خلق اينک شما در ؼياب هزاران همدرس و همکالس خود که به شهادت رسيده اند و يا در زندانها و يا
در آوارگي و در بدری و يا در پايگاههای مقاومت نظاره گر و نگران شما هستند چه خواهيد کرد؟ راه هم درسان و همرزمان
شهيد خود را دنبال کنيد ... .فراموش نکنيد که امسال درس اول هر کالس درس آزادی و کوشش برای سرنگون کردن رژيم
خميني در سر لوحه وظائؾ هر دانش آموز مبارز و انقالبي قرار دارد ... .شما بخوبي ميدانيد که در يک نگرش انقالبي درس و
تحصيل نميتوانند به خودی خود و في نفسه يک ارزش مقدس و هدؾ ؼائي تالش و کوشش انسان به حساب بيآيند بلکه دانش،
سواد و تحصيل وقتي مقدس و مطلوب است که در خدمت پيشرفت جامعه و تعالي انسان قرار گيرد و اينهم تنها وقتي ميسر است
که در جامعه يک نظام مترقي و مردمي حاکم باشد ".آنچه که در اين پيام برجسته است نوع منطقي است که سازمان بکار ميبرد
ارزه،
تا خواست خود از اعضؤ و هواداران را توجيه نمايد .از يکسو خواست سازماني خود و عمليات تروريستي خويش را مب
«انقالب» و «مقاومت» معرفي کرده و آنرا دليلي ميداند که همه زندگي روزمره منجمله تحصيل را تعطيل کرده و به صفوؾ
آنها بپيوندند و از طرؾ ديگر سعي ميکند از عواطؾ کودکان محصل نسبت به همکالسيهای کشته شده شان در راه مجاهدين
بهره گرفته و آنها را ترؼيب به ادامه راه ايشان کند .اما بهر صورت آنچه که در اين پيام مشخص است بعد از  1360ديگر حتي
هواداران سازمان چه بنا به تجويز سازمان و چه بدليل ضروريات مبارزه مسلحانه و عمليات تروريستي که آنها خواه و ناخواه
درگيرش ميشدند چاره ای نداشتند مگر اينکه خانه و خانواده را ترک کرده و بطور کامل در خدمت مجاهدين قرار گيرند.
پيام موسي خياباني در آنزمان محدود به اعضؤ و هواداران داخل کشور سازمان نشده و حتي ما هواداران خارج از کشوری هم
در آنزمان مجبور شديم بين کار و تحصيل از يکطرؾ و سمپات سازمان بودن از طرؾ ديگر ،يکي را انتخاب نمائيم .در آنزمان
من يکي از اعضؤ انجمن دانشجويان مسلمان (انجمن هوادار سازمان در خارج از کشور) بودم ،بر طبق خطي که از طرؾ
سازمان به ما داده شد ،ما مجبور بوديم با تمام اعضؤ و هواداران انجمن صحبت کرده و از آنها بخواهيم که بطور حرفه ای و
تمام وقت در کنار انجمن قرار گيرند .ما برای پاسخ گوئي به اين درخواست با مشگالت بسياری درگير بوديم ،قبل از هر چيز
هواداری علني از سازمان بمعني اين بود که ما ديگر نميتوانستيم پولي از ايران دريافت نمائيم و اين بمعني ندادن شهريه و
نداشتن درآمد ماهانه بود ،بسياری از هواداران دانشجو و دانش آموز بودند ،بعضي مثل من متاهل بوده و بچه کوچک داشتند و
ميبايست کار کنند تا بتوانند هزينه خانه و خانواده را هم تامين نمايند .شايد برای دانشجويان و دانش آموزان مجرد زندگي در
پايگاه کوچک انجمن در شهرهای مختلؾ ممکن بود ،اما برای افراد متاهل هنوز اين امکان وجود نداشت و آنها ميبايست خانه
جدا داشته باشند و در نتيجه ميبايست درآمدی ميداشتند که بتوانند هزينه آن خانه را تامين نمايند .عالوه بر اين اگر چه سازمان
چنين درخواستي را مصرانه مطرح کرده بود ،اما هنوز فعاليتهای سازمان در خارج از کشور بگونه ای نبود که وقت خالي ما را
پر کند و ترک کار و تحصيل ،ما را با اين مشگل هم روبرو ميکرد که با وقت آزاد خود چه کنيم؟ البته سئوال اخير بسرعت از
طرؾ سازمان بعد از خرداد  1360و انتقال اعضؤ و رهبری سازمان بخارج از کشور جواب گرفت ،چرا که تامين هزينه های
سازمان بسرعت بر دوش هواداران افتاد و ما عالوه بر کارهای تبليؽاتي و کارهای سياسي و جانبي مثل چاپ نشريه سازمان و
توزيع آن ميبايست بسرعت راههائي پيدا م يکرديم که بتوانيم پاسخگوی هزينه های سرسام آور سازمان شويم( .توجه شود که در
آنزمان هنوز سازمان در شرايطي نبود که بتواند از عراق و عربستان و اسرائيل کمک مالي بگيرد و مجبور بود برای مخارجش
وابسته به کار و فعاليتهای هواداران باشد ).به اين ترتيب اکثر ما تمام وقت شده و کار روزانه ما ايستادن در خيابانها ،شعار دادن
بر عليه جمهوری اسالمي و گرفتن کمک مالي از مردم رهگذر شد.
اگر چه سازمان با منطق «انقالب»« ،مقاوم ت» و «مبارزه» از هواداران خود خواست که تمام وقت و حرفه ای شوند ،اما اين
محدود به مجاهدين نيست و فرقه های ديگر هم به بهانه های مختلؾ از هوادارن خود در مرحله ای و گاها" از همان برخورد
اول ميخواهند که کار و زندگي را رها کرده و بطور تمام وقت و حرفه ای در خدمت فرقه قرار گيرند .حتي هواداران ديويد
کوروش و جيم جونز هم که نميتوانستند مدعي شرکت در انقالب باشند در مرحله ای مجبور شدند زندگي روزمره را بکناری
نهاده و زندگي حرفه ای در فرقه را آؼاز کرده و در پايگاه مانت کارمل کوروش و يا شهر جيمز ،جيم جونز زندگي کنند .دليلي
که به هواداران ديويد کوروش برای ترک کار و تحصيل گفته ميشد عبارت بود از" :جهت فهم کتاب مقدس و تجربه آن در عمل
آنها ميبايست به مانت کارمل رفته و مقيم آنجا شده تا بتوانند بطور روزانه در کالسهای درس ديويد کوروش شرکت کرده  ،که
بتوانند روزی عهده دار مسئوليتي بزرگ شوند و در نتيجه آنها ميبايست به نشانه امتحان قابليت خود و همچنين امضؤ عضويت
آي.
خويش در گروه ،حرفه ،کار ،خانه و زندگي و دوستان و اقوام خود را ترک کرده و به عضويت آن گروه در ند
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"ليوينگستن فاگن يکي از افرادی بود که با تمام خانواده خود منجمله مادرش راهي مانت کارمل شد{ ... .دليل ديويد کوروش و يا
ديويديها برای طرح چنين خواسته ای از هواداران اين بود که  }:آنها در نوک و يا لبه آخرين وحي خداوند هستند ،در مرحله ای
که پايان تاريخ رقم خواهد خورد و آنها بايد در چنين جرياني نقش خاص و برجسته ای را ايفا نمايند ،و تمام اينها از زبان ديويد
کوروش به آنها گفته ميشد { .در نتيجه آنها ميبايست در تمامي لحظات در کنار وی بوده و آخرين وحي های الهي را از او دريافت
4
نمايند".
واقعيت امر علي رؼم هر توجيهي که رهبران فرقه مطرح ميکنند ،اينستکه وادار کردن هواداران و اعضؤ برای ترک زندگي
عادی ،شؽل و حرفه و درس و مشق بهترين حقه ايست که ميتواند آنها را از زندگي عادی و جامعه جدا کرده و اولين قدم آنها
در آؼاز زندگي ای نوين ايشان ،در انزوای کامل از جامعه و گذشته خود است.
وابستگي مالي:
فکر کنم اين مرحله از به انزوا کشيدن کامل اعضؤ از جامعه نتيجه بالفصل مرحله قبلي باشد .چرا که وقتي آنها هوادار و يا
عضو جديد را وادار ميکنند که شؽل و کار و کاسبي خود را رها کرده و عضو تمام وقت و حرفه ای فرقه شود ،مال و اموال
خود را به گروه بدهد ،5فرد بخت برگشته ديگر امکان زندگي مستقل را نخواهد داشت و چاره ای ندارد مگر اينکه بطور کامل
حتي برای رفع نيازهای شخصي و روزمره خود ،از خوراک و پوشاک گرفته تا مسکن و دارو ،وابسته به فرقه شود.
در مجاهدين که ايدئولوژيشان ترکيبي از اسالم و مارکسيسم بود ،از روز اول آشنائي ،بما آموزش داده ميشد که «مالکيت» ؼلط
و حرام است .بنابراين از همان نخستين مرحله ما تشويق ميشديم و حتي بعدها مجبور بوديم که تمام دار و ندار خود ،شايد بؽير
از لوازم شخصي خويش را به سازمان بدهيم .يادم است در آندوران (حدود سالهای  )60 – 59يکي از سئواالتي که همواره از
طرؾ هواداران جديد مطرح ميشد اين بود که آيا آنها حق دارند هديه ای از پدر و مادر و اقوام خود دريافت کرده و آنرا برای
خود نگه دارند و يا خير؟ در همان مراحل اوليه عضويت در سازمان احساس گناه «داشتن» در سازمان بگونه ای بود که من از
داشتن دو دست کت و شلوار احساس گناه شديدی ميکردم و نهايتا" بنوعي از شر يکدست آنها رها شدم و قدری احساس آرامش
کردم( .البته کت و شلوار من به درد کسي نميخورد و فکر کنم به دور انداخته شد ).بعد ها وقتي که من به بخش سياسي سازمان
منتقل شدم و مجبور بودم که به مالقات مقامات سياسي بروم ،آرزوی نگه داشتن همان کت و شلوار را کرده و نهايتا" مجبور شدم
از يک دست دوم فروشي کت و شلواری برای مالقاتهای سياسي خريداری کنم .بعد ها ،البته وضع فرق کرد و به افراد سياسي
بودجه کافي برای خريد شيک ترين لباسها داده ميشد .البته باز اين سازمان بود که تصميم ميگرفت که چه کسي به چه لباسي و به
چه قيمتي نياز دارد و همچون خوراک و مسکن کنترل کامل در دست سازمان بود .قانون حاکم اينبود که ما هر چه داريم حتي
پول خوردهای توی جيبمان متعلق به سازمان است و ما بطور کامل و مطلق وابسته به سازمان ميباشيم.
وابتسگي مالي برای فرقه ها کار ميکند .6نتيجه بالفصل وابستگي مطلق مالي اينستکه فرد مجبور ميشود زندگي خصوصي،
مستقل و عادی خود را ترک گفته و به ساير اعضؤ فرقه پيوسته و زندگي در پايگاههای جمعي را شروع نمايد .اين برای بسياری
نقطه آؼاز انزوای کامل آنها از دنيای بيرون فرقه است .در مورد من بعد از سال  ،1361بعد از آنکه م ا تمام اندوخته خود را به
سازمان داديم و ديگر از ايران پولي برای ما نرسيد و همزمان من مجبور شدم تدريس نيمه وقت خود را هم ترک نمايم ،ديگر
برای ما چاره ای وجود نداشت مگر آنکه مثل بقيه زندگي شخصي را ترک گفته و ساکن پايگاه های جمعي سازمان در خارج از
کشور شويم.

خانه های جمعي ،پايگاه فرقه:
خانه های جمعي يا پايگاههای فرقه ای ،شايد مهمترين عامل در شکل گيری يک فرقه است ،وجود آن از ضروريات بقا و
پيشرفت فرقه است ،اهميت آن برای يک فرقه مخرب بحديست که من ميتوانم مدعي شوم که بدون وجود خانه های جمعي ،يک
فرقه بيشتر يک کلوب خصوصي است تا يک فرقه مخرب و تندرو .پايگاه فرقه های مخرب هم جذاب هستند و هم وحشت آفرين.
حتي برای رهبران فرقه ها آنها هم دارای منافع هستند و هم دردسر.
همچون ساير فرقه ها مجاهدين هم بيشترين اعضؤ خود را از طريق دعوت آنها به خانه های جمعي خود جذب کرده اند ،با
دعوت آنها به پايگاههای خويش آنها ميتوانند جذابيتهای فرقه ای خود مثل «بي ارزش بودن ماديات»« ،وجود نوعي از روابط
برادرانه و وحدت گرايانه»  ،و همانطور که رجوی به آن افتخار نمود ،و مانسون حتي فرقه خود را به آن نام خواند ،نوعي از
گذاشت و در شرايطي که چنين ارزشهائي در جامعه مادی امروز کمياب هستند ،افراد را به خود جذب
ه
«خانواده» را به نمايش
نمايند .ديدن چنين روابطي بخصوص برای کساني که از روابط مادی و جامعه سرمايه داری گريزان هستند و يا کساني که بنا به
داليل مختلؾ منجمله دوری از شهر و ديار خويش دچار کمبود عواطؾ و روابط موجود در خانواده هستند ،بسيار جذاب ميباشند.
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برای مثال بسياری از ما هواداران مجاهدين در خارج از کشور ،که از طرفي بدور از خانه و خانواده ،دچار کمبودهای عاطفي
بوده و از طرؾ ديگر گريزان از روابط روز افزون مادی دوران شاه بوديم ،ديدن روابط موجود در پايگاههای مجاهدين در
خارج از کشور بسيار جذاب بوده و بخودی خود يکي از عوامل جذب بسياری به اين گروه بود .حتي بعد از انقالب ،در شرايطي
که همه چيز منجمله روابط اجتماعي ،ارزشها ،و فرهنگ جامعه روبه تؽيير بود و بسياری از ما احساس گيجي و گمشدگي
ميکرديم ،پايگاه های آنان محل امني برای پناه بردن بود .البته بايد متذکر شوم که تمام اين جذابيتها تا زمانيستکه فرد در دوران
ماه عسل فرقه ای و يا باصطالح در دوران جذب شدن به فرقه است ،چرا که حتي بعد از چند هفته پس از جذب به فرقه ،فرد
قادر خواهد بود آنطرؾ سکه زندگي در خانه های جمعي را ديده و لمس نمايد .طرؾ خوؾ آفرين آنرا ،نبودن هيچگونه آزادی،
نداشتن هيچگونه حيطه شخصي و خصوصي ،وابستگي مطلق مالي ،کنترل خواب و خوراک و نبود وقت آزاد ،نداشتن وقتي که
فرد بتواند با خود تنها بوده و فکر کند که چه دارد ميکند و بکجا دارد ميرود ،و بتدريج درک و فهم نبود عشق و عواطؾ فردی
و شخصي ،و روبرو شدن با اين واقعيت که تمام عواطؾ ديگران نسبت به او از رهبر فرقه ميگذرد .بعد از گذر از دوران ماه
اری مطلق ،و دوران نظارت کامل ديگران
عسل فرقه ای ،دوران قوانين سخت و انعطاؾ ناپذير ،دوران اسرار آميز و مخفي ک
بر کوچکترين حرکات فرد و احتماال" رقابتهای افراد در جذب توجه رهبر فرقه فرا ميرسد .و مجموعه اين واقعيتهای خانه های
فرقه ايست که نه تنها آنروی سکه زندگي در خانه های جمعي است ،بلکه يکتا واقعيت معني خانه های جمعي فرقه ايست.
بعنوان يکنمونه از زندگي در پايگاه های فرقه ای ،تيم ماديگان ( ) Tim Madiganدر کتاب خود تحت عنوان «هيچ شيطاني
رانبين ( ») See No Evilزندگي در پايگاه فرقه ديويد کوروش را چنين توصيؾ ميکند " :زندگي در مانت کارمل ( Mount
{ ) Carmelپايگاه اصلي فرقه ديويد کوروش در واکوی تگزاس آمريکا} آنگونه که در روزنامه ها منعکس شده است ميتواند
مستقيما" از دستور العمل بهترين شيوه های کنترل ذهن گرفته شده باشد .کوروش از افراد خود بطور توانفرسائي کار ميکشيد،
آنها را گرسنه  ،و در انزوای {آن پايگاه از دنيای بيرون} در ابهام و گيجي نگه م يداشت .همسران از يکديگر جدا زندگي
ميکردند  ...کوروش تنها چشمه دريافت و پرداخت عواطؾ بود .رهبر تا بعد از ظهر ميخوابيد و وقتي بيدار ميشد آماده بود که
وفته
آموزشهای خسته کننده و طوالني مدت کتاب مقدس خود را شروع کند ،و اين در حالي بود که بقيه از کار روزانه خسته و ک
بودند .گاها" وی به نواختن قطعه ای از موزيک راک به آنها استراحتي ميداد و مجددا" آموزشهای خود را شروع ميکرد .يک
عضو سابق ميگويد« :در آنجا هيچکس وقت فکر کردن نداشت « ،»،او به کسي وقتي برای فکر کردن به اينکه ما چه داريم
ميکنيم نميداد .همه چيز مثل اين بود که بنگ بنگ ،چکشي که بر مؽز کوبيده ميشد{ » ،فراموش نشود که کار سخت ،نبود وقت
آزاد ،کمبود خواب ،تؽيير رفتار افراد ،از الزامات انزوای فرد از دنيای بيرون بلحاظ رواني هستند }.بتدريج موثر بودن
روشهای ديويد کوروش خود را نشان ميدادند .پيروان روح و جسم خود را تسليم رهبر فرقه کردند .يک عضو سابق ديگر
ميگويد« :ديگر تمام دلخوشي ،انگيزه و زندگي تو اين ميشود که دست او {کوروش} به عنوان تائيد و تشويق بر سر تو بخورد».
انگلند و مک کورميک ( ) England and McCormickنوشته اند« :او در کتاب مقدس و فصلهای مختلؾ آن جلو و عقب
ميرفت ،از نقطه ای به نقطه ديگر ميپريد ،و مرجع های مختلؾ آنرا پشت سر هم ذکر ميکرد .قبل از آنکه شنونده بتواند چيزی
را که او گفته فهم کند ،مطلب بعدی گفته شده است ،او يک چيز ديگری بود ،حضور در کالس درس او باال و پايين رفتن
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ک بتوان آنرا توصيؾ نمود و تکرار کرد که فرد چه شنيده و چه فرا گرفته"».
وحشتناکي داشت ،و بعد از جلسه ؼير ممکن بود ه

خانه های جمعي و يا پايگاه های مجاهدين:
بهانه مجاهدين برای بوجود آوردن خانه های جمعي سازمان در يکي از کتابهای آموزشي آنان چنين توضيح داده شده است:8
روحي عملي و پيدا کردن انضباط تشکيالتي ،آشنا شدن با مشکالت و مسائل فردی ،و در عين
ه
"خانه های جمعي :برای باال بردن
حال تاثير پذيرفتن از يکديگر ،سازمان بعد از جمع بندی سال  ، 46عليرؼم تمامي مشکالت و مسائلي که اين طرح داشت ،آنرا
پذيرفت و به موقع اجرا گذاشت .طبيعي بود که اين طرح باعث ميشد اطالعات افراد باال رفته ،و هم چنين در برخورد با خانواده
مسائلي را ايجاد نمايد (مخصوصا" برای کسانيکه در تهران زندگي ميکردند و مواضع مبارزاتي و سازمانيشان نيز برای خانواده
مشخص نبود)  ،ولي در عين حال سازمان پذيرفت به علت ضرورت اين مسئله و نقاط قوتي که در برداشت  ،با تضادها و
اشکاالت آن در جريان عمل برخورد نمايد .در جريان عمل نيز نشان داده شد که اين بهترين شکل زندگي  ،در رابطه با يک
فعاليت تشکيالتي  -سازماني است .سازمان توانست از اين رهگذر تجربيات ذيقيمتي در زمينه شناخت افراد ( بطور اخص در
زمينه مسائل خصلتي و بروز و نمود آن در مناسبات تشکيالتي )  ،حل تضادهای درون سازماني ،ارتقؤ وحدت تشکيالتي ،باال
9
بردن روحيه عملي و کسب خصلتهای انقالبي و  ...بدست آورد" .
با دقت روی مطلب فوق و فهم داليل سازمان برای تشکيل خانه های جمعي ميتوان نتيجه گرفت که داليل آنها عبارت بودند از:
 -1جدا کردن افراد از خانواده و دوستانشان (علي رؼم مسائلي که برای افراد مقيم تهران ايجاد ميکرده است -2 ).افراد با هويت
خود نه بعنوان ويژگي خويش بلکه بعنوان يک مسئله و مشگل که بايد حل شده و از دست آن رها شوند روبرو ميشدند و تشويق
Page 5 of 11

ميشدند که بجای هويت فردی پذيرای يک هويت جمعي شوند -3 .جهت تؽيير شخصيت افراد و يا به زبان ديگر همان کنترل ذهن
و شستشوی مؽزی افراد -4 .از بين بردن زندگي خصوصي و شخصي -5 .برای کنترل روابط و ارتباطات افراد با دنيای
بيرون تحت عناوين امنيتي .توجه شود که وقتي کسي ساکن يک خانه جمعي ميشود حتي اگر دوست و قوم و خويشي در بيرون
از گروه داشته باشد (باز تحت عنوان مسائل امنيتي) نميتواند آدرس و تلفن خود را به آنها داده ،نميتواند ايشان را به خانه خود
دعوت نمايد و رفته رفته ،حتي اگر گروه از وی نخواهد ،او مجبور ميشود روابط خود را با دنيای بيرون کم و کمتر کند .و در
دنباله آن همانطور که ضرب المثل خودمان ميگويد «از دل برود هر آنکس که از ديده برود» ،کم کم وی به دنيای بيرون فکر
نميکند و دنيای بيرون هم او را فراموش خواهد کرد .در نتيجه ميبينيم که چگونه زندگي در خانه جمعي ميتواند بخودی خود،
حتي بدون کمک مقرارات و قوانين چنين زندگي ای باعث شود که رفته رفته فرد از احساسات خود جدا شده و در نتيجه نتواند به
اعتقادات قبل از فرقه خود بازگردد.
انزوای رواني :ترس ( ، ) Phobiaشک و ترديد بيمار گونه ( ،) Paranoiaانزجار ( ) Disgustو مخفي کاری
(:) Secrecy
همانطور که در بخش های گذشته ديديم دکترين فرقه های مخرب ،ايدئولوژی ای است «سياه و سفيد» که نتيجه بالفصل چنين
عقيده ای ،دشمن قهار ديدن بقيه دنياست .عقيده ای که ميتواند بذر ترس ،شک و ترديد بيمار گونه و انزجار از ؼير را در دل
اعضؤ کاشته و روز به روز آنرا تناورتر و پربارتر نمايد .از طرؾ ديگر داشتن چنين دشمن قهاری به رهبران فرقه ها کمک
ميکند که وجود يک مخفي کاری مخوؾ را در درون تشکيالت خود توجيه نمايند ،نوعي از مخفي کاری که روز به روز افزوده
ميگردد و سرانجام خود فرقه را هم در خود فرو ميبرد بطوريکه هر رده تشکيالتي بايد مسائل و موضوعاتي را از رده های
پائين تر خود مخفي سازد .از آنجا که درباره مخفي کاری تشکيالتي در بخشهای گذشته مفصال" صحبت شده است در اينجا
صحبتي از آن نخواهد شد و بحث اين فصل به توضيح پيرامون ترس و شک و ترديد و انزجار بيمار گونه محدود ميشود.
مجموعه ابزاری که رهبران فرقه ه ا برای ايجاد انزوای رواني اعضؤ خود از دنيای خارج بکار ميگيرند .نوعي از انزواست که
همانگونه که توضيح داده شد از ضروريات کنترل ذهن است.

شک و ترديد بيمار گونه (:) Paranoia
اگر ما در ويکوپديا ( ) Wikipedia.orgبه دنبال معني شک و ترديد بيمار گونه و يا پارانويا ( ) Paranoiaبگرديم معني آنرا
چنين مييابيم " :پارانويا يک شيوه فکر کردن مملو از نگراني و تشويش ،و يا ترس است .اؼلب بدون وجود منطقي در تائيد آن
که در واقع منبعث از توهم و تخيل است تا واقعيت .تفکر پارانويدی معموال" شامل نوعي از خود آزاری ميشود که ناشي از اين
عقيده است که تهديد و خطری متوجه فرد ميباشد .ريشه اين لؽت از لؽت يوناني ( ) παράνοιαبمعني ديوانگي و يا دقيقتر
بگوئيم «به خارج افتادن فکر» ( ) para = outside; nous = mindاست ... .يک ويژگي مهم تفکر پارانويدی  ،خود محوری
است ،به اين معني که فرد پارانويد خود را در هسته و مرکز شرايطي ميبيند که خطرناک و يا تهديد کننده ميباشد و او تمام
اتفاقات را که حتي رابطه ای در دنيای واقع با آن موضوع ندارند را بگونه ای تفسير ميکند که تائيد کننده شک و ترديدش است.
قد است که تحت بازجوئي ،و مراقبت است .10دو ويژگي
اخيرا" استفاده پزشکي اين لؽت شامل مواردی ميشود که فرد مبتلي معت
محوری اين حالت و يا بيماری عبارتند از:
 - 1فرد معتقد است که حادثه ناگواری برای او در حال رخ دادن است و يا اتفاق خواهد افتاد.
11
 - 2فرد فکر ميکند که تهديد کننده او در خيال صدمه زدن به اوست".
يکي از نتايج نگرش «سياه و سفيد» رهبران فرقه ها اينستکه آنها فکر ميکنند که تمام دنيا در جنگ با آنها و افکارشان است.
البته برای بعضي از فرقه های تروريست مثل القاعده چنين تصوری بدور از واقعيت نيست ،حتي در مورد مجاهدين هم در
حاليکه آنها مدعي داشتن دوستاني در دنيای ؼرب بوده و هستند ،اما از آنجا که در درون فرقه اينچنين تبليػ ميشد که ايدئولوژی
واقعي آنها ضد امپرياليسم و ضد استثمار است ،مجاهدين تمام دنيای ؼرب را همچون حکومت ايران دشمن خود ديده که نهايتا"
در پي نابودی سازمان است .درنتيجه ما بعنوان اعضؤ مجاهدين همواره اين شک و ترديد بيمارگونه را نسبت به تمام افراد خارج
از فرقه حتي سياستمداران در ظاهر هوادار خود داشتيم و بمحض اينکه کسي در چشم ما نگاه ميکرد بالفاصله به اين فکر
ميافتدايم که او چه خيالي درباره ما دارد؟ همانطور که در بخشهای گذشته توضيح داده شد ،رهبران فرقه خود را در مرکز جهان
ديده و هر اتفاقي را بگونه ای تفسير ميکنند که گوئي دليل اصلي آن اتفاق وجود ايشان (يا بر عليه و يا بندرت بنفع آنان) بوده
است .بنابراين هرگاه سران دنيا گرد هم جمع ميشدند و يا رهبران حکومت ايران جلسه ای داشتند بحث اينبود که حتما" در آنجلسه
حداقل يکي از محورهای اصلي ،بحث مجاهدين بوده است .در چنين دستگاه فکری ای هر فردی را که ميديديم حتي اگر وی بما
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محبت ميکرد ،بالفاصله شک و ترديد و تفسير ما را بر ميانگيخت که وی چرا و با چه انديشه ای چنان کاری را کرده است؟ و
ميباش؟
د
طبعا" فکر بعدی اينبود که وی جاسوس و مامور چه دولت و کشوری
پارانويا نه تنها از نتايج ديد سياه و سفيد فرقه ايست ،بلکه تشديد کننده آنهم ميباشد ،عارضه ايست که از آؼاز جذب يک فرد به
يک فرقه مخرب ،حتي قبل از آنکه وی با دکترين فرقه آشنا شود ،در دل و ضمير آگاه و ناآگاه وی توسط رهبر فرقه کاشته
ميشود .بذری مخرب که بعد از کاشته شدن روزبروز تناورتر و پربارتر ميشود و حتي بعد از جدائي فرد از فرقه برای مدتها و
شايد برای هميشه با وی خواهد بود .وجود چنين شک و ترديدی نسبت به دنيای بيرون از ضروريات بوجود آمدن انزوای رواني
است چرا که مانع از اين ميشود که فرد بتواند به کسي بؽير از اعضؤ فرقه اعتماد کرده و به حرؾ آنها گوش کند ،عواطؾ آنها
عال کردن احساسات عادی قبل از فرقه خود باشد .پارانويا باعث ميشود که فرد خود را
نسبت به خود را واقعي دانسته و در پي ؾ
و آنچه که در دلش ميگذرد را از همه حتي کساني از دنيای خارج که در ميان آنها زندگي ميکند پنهان کرده و در حاليکه بطور
فيزيکي در بين آنهاست ،بلحاظ رواني جدا از آنها باقي بماند .بنابراين پارانويا حربه بسيار موثری در دست رهبران فرقه است
که احساسات فرد را حتي اگر در دنيای خارج از فرقه زندگي ميکند منجمد کرده و مانع از آن شوند که آن احساسات وی باعث
رجعت افکار و عقايد ماقبل فرقه در فرد شوند.
ترس بيمار گونه و يا فوبيا (:) Phobia
مجددا" اگر به دنبال معني اين لؽت در ويکوپديا بگرديم به تعريؾ زير برخورد خواهيم کرد " :فوبيا از لؽت يوناني ( φόβος,
 ) phóbosبمعني ترس و يا ترس بيمارگونه منشعب شده است .ترسي است ؼير عقالني ،شديد و دائمي از يک شرايط خاص
(برای مثال از بلندی) ،از يکنوع فعاليت ،از چيزی (مثل موش و يا مار) و يا از کسي .برجسته ترين ويژگي اين برهم خوردن
رواني که شديد و ؼير عقالني است ،يک خواسته ؼير منطقي جهت اجتناب از روبرو شدن با مورد ترس و خوؾ است .وقتي که
ترس ؼير قابل کنترل باشد ،و مخدوش کننده زندگي روزمره فرد باشد ،در اينصورت بلحاظ پزشکي فرد بعنوان يک بيمار دچار
تشويش رواني شناخته ميشود .12بطور عام پذيرفته شده است که فوبيا محصول ترکيب يک اتفاق ناگوار بيروني و يک فرضيه
دروني است .بسياری از انواع فوبيا محصول يک واقعه ناگوار شايد در دوران کودکي فرد است که به آنها فوبيای نوع ناشي از
يک ضايعه ( ) traumaticميگويند .فوبيای اجتماعي ( ) agoraphobiaداليل پيچيده تری دارند که کامال" شناخته شده نيستند.
بعضي ميگويند که ارثي بوده و شايد بدليل ترشح موادی شيميائي در مؽز هستند و يا ترکيبي از تجربياتي در زندگي که در فرد
13
اظطراب رواني ايجاد کرده و وی را دچار حمله های رواني ميکند".
غير عقالني بودن نخستين ويژگي فوبيا:
تفاوت بين فوبيا و ترس معمولي به نظر من در دو چيز است :نخست آنکه فوبيا يک ترس ؼير منطقي و ؼيرعقالني است ،14دوم
اينکه فوبيا ترسي است آميخته با انزجار و نفرت  .درست به دليل ؼير عقالني بودن فوبيا ،نميتوان آنرا با دليل و برهان رفع نمود
و در نتيجه مداوای آن بسيار مشگل است .وقتي کسي نسبت به موش فوبيا دارد و يا از عنکبوت ميترسد ،دليل منطقي و عقالني
ای برای اين ترس خود ندارد ،چرا که هيچيک نميتوانند صدمه ای جدی به او وارد آورند ،با اينحال فردی که نسبت به اين دو
موجود فوبيا دارد در مواجه با آنها حالتي رواني از خود نشان ميدهد که معموال" افراد در روياروئي با خطری مهلک از خود
ممکن است نشان دهند .اين ؼير منطقي بودن ترس مانع از اين ميشود که آنها عقالني به موضوع فکر کرده و در پي حل آن
باشند.
در کتابي درباره فرقه ها ما ميخوانيم " :بسياری از فرقه های مخرب بخصوص در آمريکا از فوبيا و پارانويا استفاده ميکنند تا
مانع از اين شوند که اعضؤ آنها با اقوام و دوستان خود ارتباط داشته باشند .آنها به اين پيروان ميگويند که «اقوام شما ميخواهند
ک راه درست ،راه مسيح و يا راه خوشبختي را ترک کنيد... » .
شما را به ربايند و شستشوی مؽزيتان بدهند ،تا مجبور شويد ه
يک عضو سابق يک فرقه ميگويد« :آنها بمن اجازه نميدادند که آنجا را ترک کنم ،بمن ميگفتند که بسياری پس از ترک اينجا
15
نتوانستند بازگردند .رهبر گروه بمن ميگفت که اؼلب مواقع شيطان از طريق پدر و مادران شما کار ميکند"».
حتي فرقه هائي که در حال نبرد و جنگ بر عليه حکومت و يا گروه خاصي نيستند ،باز راهي و توجيهي پيدا کرده و دنيای
بيرون از فرقه را دشمن قلمداد نموده و نطفه فوبيا و پارانويا را در ذهن پيروان خود ميکارند .استيون حسن که خود يک عضو
سابق فرقه ميباشد در خصوص تاثير فوبيا و پارانويا روی خودش ميگويد" :بمن آموزش داده شده بود که به خانواده خود نگويم
که کجا زندگي ميکنم ،حتي نامه های من به شهر ديگری رفته و بعد دوباره برای من پست ميشد ... .رهبران فرقه آنچنان در من
خوؾ «ياری دهندگان ضد فرقه ( ») deprogrammersرا کاشته بودند که من معتقد شده بودم که حيات معنوی من از جانب
آنها در خطر هميشگي است .دائما" بمن داستانهای وحشتناکي در خصوص اين افراد گفته ميشد .من کم کم به اين اعتقاد رسيده
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بودم که روزی توسط آنها ربوده خواهم شد ،کتک خواهم خورد و شکنجه خواهم شد .بمن گفته ميشد که آنها سربازان شيطان
هستند که ميخواهند انسانها را شکسته و اعتقاد ايشان به خدا را نابود سازند ... .ترس از دنيای خارج ،بخصوص از پدر و مادر،
در ذهن ما با مته سوراخ شده بود .اگر چه من در آنزمان قادر به تشخيص اين نبودم اما هربار که آنها اين داستانها را برای من
16
تعريؾ ميکردند ؼلظت آن بيشتر و بيشتر ميشد".
پارانويا و فوبيا نه تنها ابزاری هستند در دست رهبران فرقه در ايزوله کردن اعضؤ از دنيای بيرون بلکه ميتوانند نقش مانعي
برای ترک آنها از فرقه را هم ايفا نمايند .برای اعضؤ مجاهدين زمانيکه بفکر ترک سازمان ميافتادند ،نه تنها فکرهائي مثل اينکه
از کجا کار گير بيآورند و کجا زندگي کنند ،مشگلشان است ،بلکه بزرگترين مسئله شان اين بوده و هست که در مقابل حکومت
گون ای در دلهای آنان کاشته شده
ايران چگونه به تنهائي از خود دفاع نمايند .چرا که در اثر سالها تبليػ در سازمان ترس بيمار ه
که گوئي تمام کار و فعاليت حکومت ايران (حداقل در خارج از کشور) حول مبارزه با اعضؤ سازمان شکل گرفته است .گرچه
فوبيا و پارانويای اعضؤ از تماميت دنيای بيرون ميباشد ،اما بيش از هر چيز بذر ترس از حکومت ايران در دلهای آنان کاشته
شده است .از اينکه توسط حکومت ربوده شده و شکنجه شوند و يا توسط سازمان «خائن و جاسوس» خوانده شوند .در اين مورد
گزارش رند چنين ميگويد" :رسانه های مجاهدين روی نوعي از انزوای اعضؤ سرمايه گذاری کرده بودند که توسط سازمان با
کاشته شدن احساس ترس و پارانويا از دنيای خارج و بخصوص ايران و حکومت اسالمي بوجود آمده بود .رسانه های مجاهدين
اؼلب از کساني که از آنها حمايت نميکنند و يا آنها را ترک کرده اند ،انتقاد کرده و آنها را دشمن ،خائن و «ماموران ايران»
17
ميخوانند".
اعض گروه ارتباط برقرار کنند
أ
رهبران فرقه ها حتي ميتوانند اين ترس و شک و ترديد بيمار گونه را به افرادی که ميخواهند با
و يا به چيز خاصي و يا شرايطي گره بزنند (  .) anchor itمن از يک عضو سابق يک فرقه مخرب شنيدم که فوبيای وی به
زنگ تلفن گره خورده بود و هر گاه وی صدای زنگ تلفن را ميشنيد ،دچار اضطراب شده و فکر ميکرد کسي ميخواهد بيايد و
او را بربايد .درمجاهدين اين شک و ترديد و ترس ما به افراد ريش دار که سمبل ماموران حکومت معرفي شده بودند گره خورده
بود و خود بخود حتي در مقابل خارجياني که ريش داشتند هم احساس آرامش نميکرديم.

انزجار دومين ويژگي فوبيا:
دومين ويژگي فوبيا ،انزجار است .بنظر من فوبيا ترکيبي از ترس ؼير منطقي و انزجار ميباشد .اين دو عنصر دست در دست
يکديگر مانع از اين ميشوند که فرد بتواند واقعيت را آنگونه که هست ديده و در نتيجه او را از مورد فوبيا ،کسي که دشمن
خوانده ميشود منزوی و جدا ميکنند .شدت فوبيا به حدی است که نه تنها فرد را از مورد فوبيا منزوی و جدا ميسازد ،بلکه رفته
رفته وی را از هر کس که شباهت و يا نزديکي ای هم با مورد فوبيا داشته باشد دور و منزوی ميکند .اگر آنها انسان باشند،
ايشان را دشمن ،ضد بشر ،و ؼير انسان خوانده و شکنجه و کشتار آنان را همچون کشتن يک موش ،عنکبوت و يا مار سمي نه
تنها مباح ميشمارد بلکه الزم ميداند.
در مجاهدين اعتقاد بر اين بود که «دوست دشمن من ،دشمن من است» ،بنابراين نه تنها امپرياليسم و حکومت ايران بعنوان
دشمن شناخته ميشدند ،بلکه هر کس که نزديکي ای به هر لحاظ به اين دو داشت هم بعنوان دشمن شناخته ميشد .اما با دشمن
شناخته شدن آنها ،دوستان و يا نزديکان ايشان هم دشمن شناخته ميشدند  ،بدين ترتيب ميتوانيد حدس بزنيد که پايان اين حلقات
زنجير بکجا ختم ميشد و ميشود .درست است به اين ترتيب کم کم همه ،تمام دنيای بيرون از فرقه ،حتي مردم عادی ،بعنوان
دشمن شناخته ميشدند .اين تا حدی بود که عادی بودن در درون مجاهدين تبديل به يک ناسزا و فحش شده بود و وقتي به کسي
گفته ميشد که تو مثل يک آدم عادی رفتار ميکني ،شدت ناسزا به حدی بود که مثال" در دنيای بيرون شما بکسي بگوئيد «حيوان»
و در درون مجاهدين ناسزائي قبل از بکار گيری کلمه «بريده» بعنوان بدترين دشنام و ناسزا بود .مجاهدين برای ايجاد چنين
احساسي در ضمير آگاه و ناآگاه اعضؤ و هواداران خويش اينگونه تبليػ ميکردند که مردم عادی در اثر آموزشهای دوران شاه و
بعد از شاه فاسد شده و قابل اعتماد نيستند .در يک کتاب کوچک تحت عنوان «رهنمودهائي به جوانان انقالبي» چنين به نو
جوانان هوادار سازمان آموزش داده ميشد{ " :در دوران شاه} دستگاه ارتباط جمعي ،راديو ،تلويزيون ،سينما و مطبوعات همه
سعي ميکردند اذهان مردم و مخصوصا" سرمايه های اصلي اين آب و خاک ،يعني جوانان را فاسد کنند{ .گرچه اين کتاب در
سال اول بعد از انقالب نوشته شده و در مورد دوران شاه صحبت ميکند ،اما اين مطالب بعدا" با قدری تؽيير در مورد حکومت
بعد از انقالب گفته ميشد .آنچه که مهم است در اثر اين آموزش يک عضو و يا هوادار مجاهدين افراد خارج از سازمان را تحت
آموزشهای فاسد ديده و در نتيجه به آنها بشکل افراد درجه دو ،اگر نه مادون انسان نگاه ميکنند  }.جواناني که در اين نظام رشد
ميکردند ؼالبا" تحميق و تخدير شده و فاسد بودند 18".در همين کتاب و همين صفحه ،سازمان هواداران خود را چنين تعريؾ
ميکند" :جوانان هوشيار و انقالبي ميهن ما که بخوبي درک کرده بودند بايد دل به قهرمانان واقعي ببندند و دريچه ذهن خودشان
را بسوی افراد انقالبي باز کنند  ...اشعار و سرودهای انقالبي را در سينه حفظ کردند ،برگ های اعالميه را به بهای شالق و
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خاطر
شکنجه و اعدام مانند برگ زر دست به دست گرداندند و مهمتر از همه ،زندگينامه ،خصوصيات انقالبيون و مجاهدين را ب
سپردند و باين ترتيب معيار و مالک جديدی برای "چگونه بودن"" ،چگونه زندگي کردن" و مهمتر از همه "چگونه مردن"
برايشان مطرح شد( ".بر گرفته از صفحات شش و هفت همان کتاب) اين نقطه آؼاز جدا کردن «ما» از «بقيه» ،ورود به دنيای
سياه و سفيد« ،ما در مقابل آنها» « ،اي با ما ،يا بر عليه ما» بود .آنهائيکه حتي شامل خانواده و دوستان قديمي ميشد ،آنهائيکه
ديگر انساني ،و حداقل انساني مثل «ما» فرض نميشدند و ما ميبايست بيشتر به آنها همچون حيواناتي نگاه کنيم که در بند ؼرائز
حيواني خود بوده و شايسته داشتن حقوق انساني نيستند.

پارانويا ،فوبيا و انزجار و نفرت  :کليد انزوای رواني  -بودن در جامعه و در عين حال جدا ماندن از آن است:
چگونه يک فرقه و يا رهبر آن ميتواند اجازه دهد که پيروش در جامعه بزرگ ،ميان مردم عادی زندگي کرده ،کار و فعاليت کند،
مانند آنان عادی رفتار نموده و حتي تظاهر هب داشتن روابط عادی کند و در عين حال نگران اين نباشد که آنها بنا به اصطالح
مجاهدين «عادی» شده و از فرقه جدا شوند .رمز در جدا کردن «ما» از بقيه است .مجاهدين تحت عنوان «جامعه فاسد و در بند
ؼرائز حيواني» ،القاعده تحت عنوان «جهيليه» يا جامعه جاهل ،فرقه های مارکسيستي تحت عنوان «جامعه بورژوازی» و
احتماال" فرقه های ديگر با شعارهائي ديگر و با مضموني مشابه بقيه را فاسد و مادون دانسته و به اين ترتيب مانع از اين ميشوند
که اعضؤ ،خود را حداقل بلحاظ عاطفي و فکری به ؼير خود نزديک ساخته و از آنان تاثير بپذيرند .وقتي آنها توانستند ،حداقل
در ذهن پيروان ،آنها را از بقيه جدا کنند ،بذر فوبيا و پارنويا نسبت به ؼير را در دل ايشان بکارند ،پيروان را برتر و ؼير پيرو
را پست تر بکنند ،عمال" فرد را وارد نوعي از انزوای رواني کرده اند .چنين انزوائي باعث ميشود که حتي اگر فرد در ميان
ديگران مجبور به زندگي و فعاليت باشد ،خود را از آنها نديده و چه بلحاظ عاطفي و چه بلحاظ فکری سدی عبور ناپذير بين خود
و آنها بگذارد .بدينوسيله است که فرقه ها ميتوانند اجازه دهند که اعضؤيشان ميان مردم عادی زندگي کرده و در عين حال از آنها
تاثير نپذيرند.
اينک چگونه چنين چيزی ممکن است ،شما بايد در نظر داشته باشيد که وقتي کسي تحت سحر فوبيا و پارانوياست،
جهت فهم ه
در اينجا ترس و شک و ترديد بيمار گونه نسبت به حتي مردم عادی و نحوه زندگي و رفتار آنان ،ديگر نميتواند آنها را از خود و
خود را از آنها ببيند .اگر حتي آنها را دشمن نبيند ،حداقل نميتواند آنها را انساني چون خود و ساير اعضؤ فرقه ببيند .از روابط
عادی آنها بيزار خواهد بود ،خنده ها و گريه هايشان ،ؼم و شاديشان ،برای چنين کسي بيمعني است ،ظاهری و پوشالي است.
داشتباشد  .جيسون برک () Jason Burke
درست و ؼلطشان ،درست و ؼلط وی نيست و نميتواند برای او هيچ ارزشي ه
درکتاب القاعده ،اين تمايالت عطا يکي از اعضؤ القاعده را زمانيکه در آلمان زندگي ميکرد را چنين توصيؾ مينمايد " :او
نميتوانست خود را همانند ديگران ببيند و ميخواست خويش را به هر شکلي که ميتوانست از بقيه جدا سازد .دوستان قديمي وی
رفتار او را چنين توصيؾ ميکنند« :او خود را در يک انزوای فيزيکي و رواني از بقيه نگه ميداشت .زندگي و فرهنگي را
19
اختيار کرده بود که ترد دوجانبه را بهمراه ميآورد و وی را چه بلحاظ مذهبي و سياسي راديکالتر ميساخت".
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