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 ؛ شستشوی مؽزی بخش دهم 

! «انقالب ضد بورژوائي»دانش مقدس؛ 

:  چنين توضيح ميدهد« دانش مقدس»در مورد « رفرم فکری»رابرت ليفتن در کتاب 

يک مأل مطلق گرا و منزوی از دنيای بيرون بر پايه يک سری اصول خشک پي ريزی (:  Sacred Science)دانش مقدس "

نظم دهنده به موجوديت »ن محيط را از دنيای بيرون از خودش بر پايه يکسری ديدگاههای اخالقي ميشود، به اين وسيله ميتوان آ

يکسری اصول ؼير قابل  طرحبا يک گروه کوچک مثل يک فرقه مخرب را  ميتوان  بعبارت ديگر} . جدا ساخت«  انساني

اين تقدس را ميتوان در ممنوعيت { .جدا کردج بطور مطلق از دنيای خار (تحت عنوان علمي و يا الهي بودن آن اصول)انعطاؾ 

در حاليکه چنين دگمهائي خود را برتر از . ديد ( چه بطور خاص و چه بطور عام) {گروه}بزير سئوال بردن اصول پايه ای 

از دنيای منزوی }در آن مأل و يا محيط اما با اينحال { ميدانندعقالني و منطقي  هایچارچوب خود را فراتر از }منطق ميدانند 

مدعي منطقي بودن و بطور مطلق و صد  {رهبران و يا اداره کنندگان آن مأل} بشکل اؼراق آميزی ،بطور همزمان ،{بيرون

تبديل به يک مطلق { و يا يک جهانبيني فرقه ای}به اين ترتيب يک ديدگاه اخالقي . نظرات خود ميشوندبودن « علمي»درصد 

انگ فساد ميخورد هد که از آن انتقاد کند، و يا برای آن آلترناتيوی مطرح نمايد، نه تنها و کسي که بخود جرات د. علمي ميشود

به اين ترتيب، فيلسوؾ شاهان  .حرؾ ميزند« ؼير علمي»و حرفهايش بي ربط خوانده ميشود، بلکه گفته ميشود که او 

با علم ؼني طبيعي { تئوريها و ايدئولوژيهايشان} ايدئولوژيهای مطلق گرای مدرن، به اقتدار خود مشروعيتي بر پايه منطبق بودن

دارد  مثل استالين و يا مائو و يا رهبران فرقه های مارکسيستي در اينجا وی اشاره با ديکتاتورهائي} 1."و وارث آن بودن، ميدهند

هستند و شک بردار علمي { لنينيسم و يا مائويسم و يا تروتسکيسم-مارکسيسم، مارکسيست)که مدعي هستند ايدئولوژی آنها 

مجاهدين هم با طرح اينکه آنها از بخشهای  .آنها حق دارند که ديکتاتوری خود  را بر جامعه اعمال نمايند بهمين دليلنميباشند و 

نظراتشان برای خاموش کردن مخالفان و منتقدان « علمي بودن»از همين استدالل " علمي ماريکسيسم استفاده کرده اند، دقيقا

  { .يکردنداستفاده م

: سوزاندن گذشته

مارکسيسم را قبول داشته و آنرا به « بخش علمي»يکي از ادعا های مجاهدين از بدو تاسيس سازمان اين بوده و هست که آنها 

بخشي از اين بسته بندی باصطالح علمي . از آن بهره گرفته اند« اسالم»خود افزوده و يا در فهم « اسالمي»ايدئولوژی 

در نتيجه وقتي که آنها مبارزه  . «نبرد طبقاتي»و « يالکتيک تاريخيد»مجاهدين نيز به آن معتقدند، عبارتند از  مارکسيستي که

ادعايشان اين بود که انجام چنين حرکتي برطبق دانش  ت و هويت گذشته ما را آؼاز کردندخود بر عليه شخصي« ضد بورژوائي»

اجازه دهيد دوباره من به خاطراتم بازگشته و اين مرحله از انقالب ايدئولوژيک  .و علم و طبيعت و در نتيجه امر پروردگار است

:  خوانده شد را از آنجا دنبال نمائيم« مرحله ضد بورژوائي انقالب ايدئولوژيک»را که 

يدی از انقالب شنيديم که مرحله جد{ مسئول و نماينده مجاهدين در انگلستان}بعد از رفتن رجوی به عراق، ما از خواهر طاهره " 

بعد از شنيدن سخنراني مفصل او و يکي ديگر از مسئوالن . شروع شده است« مرحله ضد بورژوائي»ايدئولوژيک تحت عنوان 

در مدت اقامت مجاهدين در اروپا و ( اعضؤ قديمي و جديد سازمان)که روی نوار پر شده بود، ما فهميديم که بسياری از ما 

باطالق »در نتيجه همه ما، البته بؽير از رهبری در سطوح مختلؾ در . فاصله گرفته ايمؼرب، از هويت مجاهديني خود 

منظور اين بود که گرچه بخاطر مالحظات سياسي ما ميبايست تظاهر به بورژوا ليبرال بودن . ؼرق شده ايم« بورژوائي

باقي ميماند و تمايالت ضد بورژوائي  نخورده دست ميکرديم، اما همزمان ميبايست هويتمان بر پايه طبقاتي بنيانگذاران سازمان

در واقع اين بهانه ديگری بود برای زير }. در حاليکه ما عکس اينکار را کرده بوديم. خود را کماکان زنده و قوی نگه ميداشتيم

زير ذره  بنابراين همچون گذشته ما ميبايست خود را{ ضرب بردن شخصيت و هويت فردی ما، سرکوب آن و هويت زدائي از ما

کار همگان اين شد که فکر کرده و هر " در نتيجه مجددا. بين برده، تمايالت بورژوائي خود را يافته و آنها را گزارش ميکرديم

ديری نگذشت که داشتن هر چيزی . چه که بنظرشان عالمت بورژوا بودنشان بود را پيدا کرده و به مسئولين گزارش دهند

بما گفته شد که به اطراؾ خود . خوراک گرفته تا وسائل کار شروع شد و به همه چيز از لباس عالمت بورژوا بودن شد و حمله

. ميدهد را جمع آوری نموده و برای مسئول سازمان بفرستيمچيزی را که بوئي از بورژوا بودن و يا لوکس بودن  نگاه کرده و هر

ه، قلم و خود نويس و ديگر وسائل شخصي و کار و همه روانه بزودی کيسه های آشؽال پر شدند از لباسها و کفشهای استفاده شد

در پايگاه ها هيچ چيز در امان نبود، خوراک روزانه کم و بنوعي جيره بندی شد، وسائل نظافتي . دفتر کار خواهر طاهره شدند

فضای عجيبي . پايگاه شد مثل صابون و شامپو از حمامها جمع آوری شده و دريافت مجدد آنها مشروط به اجازه گرفتن از مسئول

بسياری برای نشان دادن انگيزه های ضد بورژوائي خود به هر چيزی که ميديدند، از اجناس عادی  .ها حاکم شده بودبر پايگاه
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تشويق  حمله به اشيؤ و ديگران تحت عنوان بورژوائي بودن،گرفته تا رفتار افراد حمله ميکردند و خواهر طاهره هم همه را در 

بشدت بخاطر استفاده از يک صابون مخصوص پوست، زير { همسر سابق من}در يکي از نشستهای ضد بورژوائي، آنا . ميکرد

وی . با او در آن زندگي ميکرديم پيدا کرده بود" گوئي وی آنرا در حمام خانه ای که ما مشترکا. ضرب حمله خواهر طاهره رفت

 د که هنوز بعضي از شما دلباخته اجناس لوکس خود هستيد و حاضر به دلبنظر ميرس»: آن صابون را بهمگان نشان داده و گفت

در همان نشست من هم بخاطر چشم بستن بروی تمايالت . آنای بيچاره از خجالت رنگش مثل کچ سفيد شد« .کندن از آنها نيستيد

ماجرا از اين قرار بود که آنا . من گفتطاهره دليل اصلي خشم آنروز خود را ب" البته بعدا. بورژوائي آنا مورد حمله قرار گرفتم

شود و  روکيدهو صورتش چ کرده بود و ترسش از اينکه پير شودگزارشي نوشته بود و در آن از عشق خود نسبت به من صحبت 

ي و يا بعبارت}نسبت به يکديگر داشتيم « عشق بورژوائي»بنابراين گناه هر جفت ما اين بود که هنوز . عالقه مرا از دست بدهد

در آن نشست طاهره نميخواست در اين خصوص صحبت کند، . {عشق دوطرفه نسبت به هم داشتيم که از رهبری عبور نميکرد

و يا عالقه و محبت نشان «  بورژوائي»مثل گذشت « بورژوائي ام»تمايالت ه ای بود که مرا بطور جدی بخاطر اما بدنبال بهان

ديری نگذشت که وی فرصتي را که دنبالش . زير ضرب ببرد سبت به همسرممله ننسبت به افراد ديگر، منج« بورژوائي»ن ددا

در يکي از نشستها نوار سخنراني مسئولي بدست ما . بود را پيدا کرد و زهر آگين ترين حمالت خود را بسوی من روانه نمود

تر درباره نظرات وی درباره مالکيت انتقاد شديد او نسبت به دک  2،رسيد که در آن وی درباره دکتر شريعتي صحبت کرده بود

در همان نشست طاهره از من . ضد استثمار نبوده است" او دکتر را متهم به بورژوا بودن ميکرد و اينکه او واقعا. خصوصي بود

من در جواب به ياد يکي از صحبتهای گذشته رجوی درباره پايگاه . درباره نظر من در خصوص پايگاه طبقاتي دکتر سئوال کرد

طبقاتي مهندس بازرگان افتادم؛ در آن بحث رجوی گفته بود از آنجا که انسان موجودی پيچيده است و دائم در حال تؽيير ميباشد، 

من هم با توجه به اين گفته و با اين تصور باطل که مجاهدين ممکن . ما نميتوانيم قاطعانه درباره پايگاه طبقاتي افراد صحبت کنيم

: رهبری خود را اليق احترام و عشق ورزيدن بدانند، قيافه ای فيلسوفانه بخود گرفته و در پاسخ گفتم است فرد ديگری ؼير از

راستش من فکر نميکنم در حد من باشد که درباره پايگاه طبقاتي فردی بخصوص دکتر شريعتي که من و بسياری از هواداران »

در آن موقع من متوجه نشدم، اما اين گفته من . «.م، صحبت کنمسازمان بدليل ياد گرفتن خيلي مطالب از اسالم مديونش هستي

طاهره با شنيدن اين جمالت حمله خود بسمت مرا شروع . درست مثل اين بود که من گلوله ای را در مؽز خود شليک کرده باشم

بگو پايگاه طبقاتي او چي  ما را مسخره نکن و» کرد و از نوک سر تا نوک انگشتان پايم را بزير سئوال کشيده و با تحکم گفت 

خوب من فکر ميکنم خرده بورژوازی بوده » : اينبار من که بشدت شوک زده شده بودم، آب دهانم را قورت داده و گفتم« بوده؟

از بدشانسي من خيلي ها به پيروی از من و شايد به دليل . بدنبال اين سئوال از من او از ديگران هم همين سئوال را کرد« .است

وقتي طاهره جواب بقيه افراد را شنيد، دوباره رو . ام و عالقه نسبت به من با اشاره به نظر من، جواب مرا تکرار کردنداحتر

او بورژوا بوده، ميتوني »: و بعد با صدای بلند فرياد زد« .نگاه کن همه اينها بچه گربه های ملوس تو شده اند»بمن کرد و گفت 

ده بورژوا نداريم، يا آدمها طرفدار استثمار هستند و يا مخالؾ آن، چيزی اين وسط وجود اينو بفهمي، ما چيزی بعنوان خر

در اينجا او از من خواست که با صدای بلند حرؾ او را مثل بچه مدرسه ايها تکرار کنم و بگويم که شريعتي بورژوا « .نداره

رست تشخيص دهم؟ پاسخ به اين سئوال زياد مشگل نبود و من بوده و بعد از من پرسيد که چرا نتوانسته ام پايگاه طبقاتي او را د

اين آؼاز « .بخاطر اينکه من هم يک بورژوا هستم»: با تجربه ای که داشتم براحتي توانستم آنرا حدس بزنم و در جواب گفتم

ها و داليلي دال بر  بدبختي من بود، چرا که بدنبال اين اقرار وی از من خواست که همه کارهايم را بزمين گذاشته و نمونه

در آن نشست هر وقت او ميخواست مرا صدا کند بر خالؾ گذشته و برخالؾ معمول . بورژوا بودن خود پيدا کرده و گزارش کنم

صدا ميکرد که بهمه ياد آور شود که من ( بني صدر)مرا با اسم فاميلم ( مسعود)بجای ناميدن من با اسم کوچکم  ،صدا کردن افراد

بعد از اين جلسه معمول وی شد که هر گاه از من . در رئيس جمهور اسبق هستم که منفور ترين نفر در سازمان بودفاميل بني ص

بدنبال . عصباني بود مرا با نام فاميلم، و هر گاه که ميخواست منتي گذاشته باشد با اسم کوچک و فاميل سر هم مرا صدا ميکرد

ود شيريني و چه برای نشان دادن فاصله خود با من، از وی تقليد کرده و مرا با وی بقيه، حتي افراد تحت مسئولم، چه برای خ

به اين ترتيب داشتن اسم فاميل بني صدر در سازمان برای من تبديل به نوعي شکنجه . اسم کوچک و فاميلم سرهم صدا ميکردند

ست خود را يک بورژوا ديده و تمام رفتار و بعد از آن نشست من ميباي. شد که هيچگاه پس از آن نتوانستم از دستش خالص شوم

بنابراين از آن پس اگر من نسبت به کسي از خود . افکار و کردار خود را با توجه به اين ديدگاه ديده، تفسير کرده و گزارش کنم

م نشان ميدادم، ميبايست آنرا ذکر کرده و توضيح ده« ادب»و حتي « کمک»، «توجه»، «همفکری»، «همدردی»، «محبت»

خودم « نگاه داشتن وی در زنجير بورژوائي»فرد مقابل و کسب منفعتي و يا « تحميق»برای « حقه بورژوائي»که آنها يک نوع 

در نتيجه من از ترسم سعي بسياری ميکردم که نسبت به ديگران هيچ انعطافي نشان نداده و بعکس کاری کنم که آنها . بوده است

خواندم که سعي ميکرده است با نشان دادن خوش « مدير بورژوا»نشستها من خود را يک در يکي از آن . از من منزجر شوند

در همان نشست يکي از تحت . رفتاری، افراد را گول زده و برای کسب منافع بيشتر آنها را بطور مضاعؾ استثمار نمايد

يفهمم در مهربان و فهميده است، اما حاال ممن هميشه فکر ميکردم که او چق»: مسئولين من در نيوکاسل، از جا برخواسته و گفت

روزی من مشؽول ... « .م که مقصود او را نميفهميدم که او با آن رفتار ميخواهد از ما بيشتر کار بکشدکه من چقدر احمق بود

که با چند )مان تلفن او قدری عجيب بود، چرا که بجای تلفن زدن از پايگاه محل کارش از خوابگاه . کار بودم که آنا بمن تلفن زد
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او در حاليکه بشدت گريه ميکرد گفت که از اين صحبتهای ضد . زنگ ميزد( نفر ديگر منجمله خود طاهره شريک بوديم

خوب فکر ميکني »: من در جواب گفتم. بورژوائي خسته شده و بيشتر از اين نميتواند ادامه دهد و ميخواهد سازمان را ترک کند

: وی در جواب گفت« .کنم بهتر است مشگلت را با خواهر طاهره مطرح کني و ببيني او چه ميگويدمن چکار ميتوانم بکنم؟ فکر 

بايد تصميم بگيری، من نميتونم تو را " منو اينبار ببخش، اينبار خودت مستقال»: من گفتم« .نه من ميخواهم نظر تو را بدانم»

نيدم که آنا نامه ای نوشته و سازمان را ترک کرده است، بدنبال آن روز بعد از مسئولم ش« .وادار به موندن و يا ترک سازمان کنم

در آن دوران من . محل استراحت ما تؽيير کرد و به خانه ای خاص هواداران منتقل شد که با هواداری ديگر آنرا شريک شويم

فکر ميکردم که اينهم يکي ديگر از  در آن موقع من. آنقدر ؼرق بدبختيهای خودم بودم که نتوانسته بودم ببينم بسر آنا چه ميآيد

مراحل احساسي آناست و بزودی از آن خارج ميشود و بعد گزارشي تند وانتقادی خواهد نوشت و مرا مقصر خواهد دانست که 

به اين ترتيب ميتوانم بگويم که من حتي ديگر به همسر . مثل يک همسر بورژوا او را در زنجير عشق خود حبس کرده بودم

بدنبال پيدا کردن نمونه های بورژوائي بودن خودم من هم از ديگران . عتماد نداشتم و از انتقادهای او هم وحشت داشتمخودم هم ا

درباره اينکه چه چيزهائي را دوست داشته و نداشته، و يا چه چيزهائي و يا عادتهائي را دارم و يا ندارم " تقليد کرده و مثال

اين آشؽالها چيه که تو مينويسي؟ تمايالت »: شورا طاهره مرا مخاطب قرار داد و گفت در يکي از نشستهای. گزارش مينوشتم

 ... « .بورژوائي تو خيلي پيچيده تر از اوني هستند که خود را در اين چيزهای ساده و روشن نشان بدهند

يگاه را ترک کردم و به پارکي من ديگر خسته و درمانده شده بودم و نميدانستم ديگر چکار بايد بکنم؟ مثل گذشته يکروز پا

فکر کنم کم مانده بود که از سازمان جدا شوم، ! نزديک آنجا پناهنده شدم که شايد با ديدن طبيعت درماني برای درد خود پيدا کنم

را که اينبار ميدانستم که اگر سازمان را ترک کنم، زندگي شخصي ام در خطر نخواهد بود و خانواده ام را از دست نخواهم داد، چ

در اين نقطه }. ... اما ديری نگذشت که دريافتم که اينکار به آن سادگي ها که فکر ميکردم نيست. آنا ديگر عضو سازمان نبود

از يکسو شخصيت گذشته ام که بمن گفته ميشد که : همانطور که در بخش قبلي توضيح دادم من تحت فشار دو نيروی متضاد بودم

از سوی ديگر اعتقاداتي بودند که تا آنزمان در درون سازمان در روح و روان من کاشته شده و  من است و« تمايالت ليبرالي»

که ديگر بيرون )چرا من در اين نقطه تسليم تمايالت شخصيتي خود و عشق به خانواده . ديگر بطور مستقل در من عمل ميکردند

در کتاب خود (  Festinger)نخست دليلي است که فستينگر . شتنشدم و کماکان در سازمان باقي ماندم دو دليل دا( سازمان بودند

بطور خالصه تا آنزمان من . داده است« ( When Prophecy fails)وقتي پيش بيني ها ؼلط از آب در ميآيند »تحت عنوان 

ا داده بودم که خوانده شدن، از مال و جان و روح خود به« مردمي»و « انقالبي»و « مجاهد»آنقدر برای بودن با مجاهدين، 

اما به اعتقاد من دليل دوم دليل مهمتر و اصلي تر بود و آن فشار . بسادگي نميتوانستم همه آنها را باطل و از دست رفته قبول کنم

فشار فوق العاده . ندعاطفي و هيجاني بود که در نقطه مقابل شخصيت گذشته و عواطؾ من نسبت به خانواده ام قرار گرفته بود

. سازمان که در ميان آنان تعدادی از دوستان نزديک خودم هم بودند« شهيد و شکنجه شده»اطؾ من نسبت به اعضؤ عو هيجاني

البته در کنار . بوجود آمده بود« ب ايدئولوژيکانقال»و همچنين هيجاناتي که در ما نسبت به سازمان و رهبری سازمان در خالل 

که من متهم به آن بودم نيز چيزی نبود که حتي توسط « تمايالت بورژوائي»اينها بايد توجه داشت که ترک سازمان بخاطر 

{  .شخصيت و اعتقادات گذشته من قابل قبول باشد

اگر چه من تا آنموقع بارها  .در آن زمان بيشترين آرزوی من اين بود که هر چه زودتر کشته شده و به دوستان قديمي ام بپيوندم

، اما هنوز رشته هائي مرا به گذشته وصل اصطالح پلهای پشت سرم را خراب کرده بودمبا گذشته ام خداحافظي کرده و ب

من برای آخرين بار ميخواستم با گذشته ام خداحافظي کرده و برای هميشه آنرا به . ميکردند که ميبايست پاره شده و نابود گردند

کاری قرباني با شستشو کننده در انجام اين امر توجه روی آگاهانه بودن پروسه شستشوی مؽزی و هم" مجددا}. فراموشي بسپارم

در آنجا آنا مرا ديد و گفت اينجا چکار ميکني؟ من آنچه از فکرم گذشته بود را . پارک را ترک کرده و به خوابگاه رفتم{ .شود

ی قديمي و خاطرات در اين نقطه من به عکسها. بوی گفتم، وی هيچ چيز نگفت چرا که ميدانست هر چه بگويد فايده ای ندارد

گذشته ام، عکسهای بچگي ام، مادر و پدرم، دوستان و خانواده ام، و نامه های آنان حمله کردم، شايد به اين ترتيب ميخواستم 

ميخواستم با پدرم که شايد تمايالت بورژوائي را بمن داده بود و با . با نابودی آنها، گذشته و خود قبلي ام را بدور بياندازم

 خشم با من ميديد که آنا .کنم خداحافظي هستند «ليبرالي» ميشد گفته که «گذشتم»و « مهرباني»، «ماليم»اطر تمايالت مادرم بخ

 دارم که ديد وقتي اما ميکرد، گريه آرام آرام و ميکرد نگاه مرا ميکنم، حمله آلبومها و گذشته خاطرات و عکسها به دارم ناراحتي و

 اما «.... نيستند، تو مال تنها و دارند تعلق هم من به عکسها آن » :گفت و شد تر شديد اش گريه يکنم،م پاره هم را ازدواجمان آلبوم

 بودند نگران همه پايگاه در .کردم ترک را خانه و ريخته آشؽال بزرگ کيسه يک در را آنها همه نميشنيدم، را او حرفهای ديگر من

 اين از ديگری چيز يا و ام کرده خودکشي يا و ام، کرده ترک را سازمان وارده یفشارها تحت منهم شايد است؟ آمده من برسر چه که

 را ام گذشته خاطرات حاوی آشؽال کيسه ،گزارش آن بهمراه و نوشته طاهره برای مفصلي گزارش رفته خود کار محل به من .قبيل

 از و بسوزان را اينها و آمدی خوش سازمان به گفت و بازگرداند بمن را آشؽال کيسه وی که نگذشت چندی .فرستادم او برای

 3."شو راحت دستشان
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: مؽزی شستشوی خدمت در گناه احساس

  :همآؼوشي و عشق شدن خوانده گناه :مطلق پاکي و خلوص انتظار

 اين دهنش اعالم و واقعي خواسته بلکه نيآيد، بوجود وفاداری و عالقه و اعتماد مردان و زنان بين که نبود اين تنها حزب هدؾ "

 شايد آن، ديگر شکل بهر وچه شوهر و زن بين چه جنسي لذت .شود نابود و محو جنسي عمل داشتن از لذتي گونه هر که بود

 که ای کميته تائيد به ميبايست حزب اعضؤ ازدواجهای درخواستهای تمام .ميشد خوانده دشمن حزب در افراد، بين عشق از بيشتر

 بهم زوجين که ميرسيد بنظر اگر اما بود، نشده اعالم واضح بطور هيچگاه چه اگر و .ميرسيد بود، شده تشکيل منظور اين برای

 به خدمت برای فرزنداني زوجين که بود اين ازدواج برای قبول قابل دليل تنها .ميشد رد "حتما ازدواج درخواست دارند عالقه

 از اعضؤ تمام بخورد مستقيم ؼير بطور اما بود، نشده يانب روشن و واضح بطور هيچگاه چيزی چنين باز چه اگر .بيآورند حزب

 تحت بود آمده بوجود حزب در گروهي حتي .ببينند آور تهو و منفور عملي بعنوان را جنسي رابطه گونه هر که ميشد داده بچگي

 جنسي ؼريزه ميکرد سعي حزب ... .ميکرد تبليػ زنان و مردان برای را جنسي عمل کامل ترک که جوانان سکس ضد گروه عنوان

 در حداقل امر اين انجام در و ... .سازد آور انزجار و کثيؾ آنرا حداقل بکند، را کاری چنين نميتواند اگر يا و سازد نابود بکل را

 1984 اورول جورج ."بود آميز موفقيت حزب کوشش زنان، مورد

 اطاعت و ذهن، کنترل و گذاری تاثير های شيوه گيری بکار طريق از خود پيروان محدود تؽيير به آنها، رهبران و مخرب های فرقه

 از رهائي يا و خلوص مثل ينياوعن تحت آنها .«!چيز همه يا و چيز هيچ يا» :اينست همواره آنها شعار نيستند؛ قانع آنها معمولي

 قرار گناه احساس فشار تحت را خود پيروان ... ،«یبورژوائ تمايالت» ،«خودخواهانه اررفت» ،«شيطاني های وسوسه و رفتار»

 های فرقه رهبران باز ميدهند، تؽيير را خود آنها وقتي حتي و ميکنند، شخصيتي کامل تؽيير پذيرش به مجبور را ايشان و داده

 دارد، وجود تؽيير برای جائي ماداميکه :گفت بما ای سخنراني در يکبار رجوی .ميشوند بيشتر تؽيير خواهان و نشده راضي مخرب

 برای «ايدئولوژيک انقالب» و شما خود از انتقاد و گناهان به اقرار بنابراين ايد، نشده گناه بي و مطهر و پاک و خالص هنوز شما

 وی منظور البته} .يافت خواهند ادامه ايد نشده کامل «موحد» يک شما زمانيکه تا اينها .است نيافته پايان شما شدن خالص به کمک

  .{پروردگار با نا و بود خودش با ما کامل وحدت به رسيدن

  :ميدهد توضيح چنين «فکری رفرم» مراحل از يکي بعنوان «پاکي و خلوص برای انتظار» مورد در ليفتن

 و تيز ای بگونه دنيا ايدئولوژيک، های گرائي مطلق تمام همانند فکری، کنترل مأل در :پاکي و خلوص برای درخواست يا انتظار"

 خودشان اعمال و احساسات عقايد، خالص، و پاک البته، .است شده تقسيم مطلق شيطاني و مطلق خوب پاک، نا و پاک بين بران

 پاک نا و بد دهند، قرار خود کنترل تحت آنرا نتوانند که ديگری چيز هر و است؛ مطلق کار روش و ايدئولوژی يک به رسيدن جهت

« سمومی»و « لکه ها» تمام .بود نخواهد مصون آنان اخالقي قضاوت بسيال از ای انساني چيز هيچ نظامي، چنين در .بود خواهد

 4."که ممکن است موجب نا پاکي گردند، بايد يافته شده و نا بود گردند

جهت حصول کنترل کامل روی فرد بايد فعاليتها و زندگي جنسي او، »: يک ايده مشترک بين تمام فرقه های مخرب اينستکه

داشتن چنين ايده ای برای حصول منظور آنها ممکن « .آورد در کنترل خود به ت شخصي اش راعالوه بر عواطؾ و هيجانا

هر چه باشد اعمال جنسي و احساس ؼريزی توليد مثل، در کنار ؼريزه بقا و يا صيانت نفس، دو ؼريزه پايه ! است بي دليل نباشد

رفتار ... واع موجوات در کنار نفس کشيدن، خوردن، خوابيدن، ما انسانها، بعنوان يکي از ان. در تمام حيوانات هستندو اصلي ای 

داشتن نياز جنسي بخودی خود رتبه و يا مقام انسانيت ما را پائين نميآورد و نداشتن آن ما را . مشابه جنسي با تمام حيوانات داريم

آنچه که برای فرقه های مخرب مهم است همانگونه که در بخش قبلي کتاب توضيح دادم، . انساني برتر، خوبتر و يا پاکتر نميکند

نخست آنها کنترل مالي و مادی خود را به اعضؤ تحميل ميکنند، از آنها . اينستکه، پيروانشان تحت کنترل کامل آنها باشند

نها خود را به آ و برنامه زندگي ميخواهند که شؽل و تحصيل خود را رها نموده و دار و ندار خود را به فرقه بدهند، بعد نظم

تحميل کرده و آنها را ساکن خانه های تيمي ميکنند که بتوانند کنترل کامل رفتاری روی آنها داشته باشند، کنترلهائي همانند کنترل 

روی خورد و خوراک و پوشاک و خواب آنها، سپس نوبت کنترل روی اطالعات و ارتباطات آنها از و با دنيای خارج فرا 

نها با دوستان و اقوام خود، و به اين ترتيب همانگونه که ليفتن توضيح داده، آنها را در مأل ئي ميرسد، کنترل روی ارتباطات آ

اما فرقه ها در عين حال ميدانند که حتي با انجام تمام اينکارها، هنوز . منزوی و ايزوله از دنيای خارج محبوس ميسازند" کامال

ا که هنوز آنها کنترلي روی افکار، تصورات، خواستها و آرزوهای افراد چر. مطلق و کامل نشده است قربانيان کنترل آنها روی

و آنها ميدانند که ماداميکه کنترل آنها مطلق و کامل نيست، همواره راه و امکاني برای برگشت افراد به گذشته خود وجود . ندارند

د نقش جرقه نميتوان ، هر يکاست باقي مانده که در ايشان زنده قربانيان بخشي از شخصيت گذشته و يا يک احساس قديمي. دارد

در . در فرقه ساخته و پرداخته شده استد که نشو شخصيتيو يا شخصيت گذشته آنها را احيؤ نموده و قاتل « خود»ای را داشته و 
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مرزهای نتيجه رهبران فرقه های مخرب برای تکميل کار خود سعي ميکنند با ايجاد هيجانات فوق العاده در فرد، به آخرين 

شخصيتي و خصوصي قرباني حمله کرده و احساسات و ؼرائز و هيجانات وی نسبت به زوج و يا زوجه اش را که با نيازهای 

به بهانه کثيؾ و آلوده بودن ؼرائز و نيازهای جنسي، رهبران . جنسي ترکيب شده است را هم تحت کنترل و فرمان خود در آورند

اب و خيالها، آرزوها و تصورات قرباني خود شده و حاکميت خود بر جسم و روح و روان وی فرقه ها ميتوانند وارد افکار، خو

.  را کامل سازند

و به عبارت ديگر « موريانه سربازها»از آنجا که هدؾ نهائي رهبران فرقه های مخرب، تبديل پيروان به " از طرؾ ديگر مجددا

عشق و ازدواج، در اين مسير از نظر آنان موانع بزرگي بر سر راه ، ؼرائز جنسي، استمطلق آنان با رهبری فرقه « وحدت»

هر چه باشد، عشق و ازدواج، خيلي بيشتر از راهي مشروع . محقق شدن خواستهايشان است که بايد از سر راه برداشته شوند

سات، خواستها و حتي برای پاسخگوئي به نيازهای جنسي دو فرد است، ازدواج راهي است برای يگانه کردن دو نفر در احسا

اگر چه نيازها و خواستها جنسي، يکي از ترکيبات اصلي شرايط عشق : " گيبن در اين خصوص ميگويد. شايد افکار و اعتقادات

عاشق بودن يک . به يکديگر است، اما نبايد اين اشتباه را مرتکب شده و عشق را تنها به ؼرائز جنسي خالصه نمائيم{ زوجين}

ص ميباشد چرا که به همان اندازه که ميخواهد به نيازهای جنسي دو فرد پاسخ گويد، در جستجوی ايجاد وحدت احساس پاک و خال

کساني که وحدت با وجود، آفرينش و جهان را تجربه کرده اند و همزمان عشق به فرد ديگری را هم آزموده . بين آنان نيز ميباشد

بنابراين برای رسيدن به وحدت مطلق با فرقه و رهبری  5."انه با يکديگر هستنداند، ميدانند که اين دو احساس خيلي مشابه و يگ

آن تمام احساسات مشابه که حاکي از وحدت با فرد و يا چيز ديگريست، مثل خواست جنسي، عشق و ازدواج، بايد تحت کنترل 

. نابود و محو شوند" قرار گرفته و نهايتا

: چند نمونه از کنترل جنسي در فرقه ها

آنها اجازه دهيد چند نمونه از کنترل جنسي در فرقه های ديگر را در « انقالب ايدئولوژيک»بل از بازگشت به نمونه مجاهدين و ق

:  اينجا بيآورم

 مائو نميتوانست" در چين بعنوان يک کشور طبعا :چين در دوران انقالب فرهنگي مائو: فرقه کيش شخصيتي مائو -1

سعي ميکردند، ويژگيهای زنانه و يا مردانه، عشق و ازدواج و  آنها اما بعوض د،بکل ممنوع نمايعمل جنسي را 

از آنجا که مائو : "يانگ چنگ در قوهای وحشي مينويسد. بيآورنداحساسات افراد نسبت به يکديگر را تحت کنترل 

که نسل من داشت  ميخواست دختران تبديل به سربازاني برای وی شوند، داشتن ويژگيهای زنانه برای سالها، زماني

در آندوران بسياری از دختران سعي ميکردند، همانند مردان صحبت کرده، قدم بزنند، و . رشد ميکرد ممنوع شده بود

بهر صورت شرايط بگونه ای شده بود که . همانند آنان مهاجم و خشن بوده و هر کس که چنين نبود را مسخره ميکردند

برای نمونه ما نميتوانستيم لباسي مگر لباسهای بي قواره و گشاد که شامل . دهدکسي نميتوانست زن بودن خود را نشان 

  6."کاپشن و شلواری آبي و يا خاکستری و يا سبز رنگ ميشد به بر کنيم

مائو کرده است بازگو مينمايد که چگونه عشق و ازدواج « انقالب فرهنگي»ليفتن هم در مصاحبه هائي که با قربانيان 

مرتجع »اگر يک دوست دختر : " وی از زبان يکي از اين قربانيان نقل ميکند. رل حزب قرار گرفته بودافراد تحت کنت

بنظر ميرسيد که ممکن است مانع رشد دانش جوئي شود، به او گفته ميشد که رابطه اش را با آن دختر « و عقب مانده

در اهداؾ حزبي و }د مشوق يکديگر در پيشرفت بوده و بنظر ميرسيد که ميتوانن« مترقي»اما اگر هر دو . قطع نمايد

بهر صورت افراد تشويق ميشدند که با يکديگر . ... دوستي آنها را تائيد ميکرد ،باشند گروه{ مائو و انقالب فرهنگي

رابطه جنسي نداشته باشند، چرا که گفته ميشد که روابط جنسي انرژی آنها برای پيشرفت در مسير رفرم فکری را کم 

حتي يکشنبه ها که روز آزاد افراد بود، . ... امکان داشتن روابط عاشقانه بهر صورت خيلي محدود شده بود .ميکند

هم " به اين اختصاص داده ميشد که افراد کارهای انجام نداده در خالل هفته خود را باز بيني نموده و گاها" معموال

يا بازيها و يا رقصهائي که بنوعي به پيامهای ايدئولوژيکي تفريحاتي برای ما در نظر گرفته ميشد، مثل ديدن فيلمي و 

  7."مارکسيستي مربوط ميشدند

اگر پسری از دختری خوشش ميآمد، ميبايست از حزب : " ليفتن همچنين مصاحبه خود با گريس وئو را نقل ميکند

داد، پسر به دختر پيشنهاد سئوال ميکرد که آيا درست است که او وی را دوست داشته باشد؟ بعد اگر حزب اجازه مي

، سه هفته بعد آنها به همه اعالم ميکردند که معشوق يکديگر «خيلي خوب»ايجاد رابطه را ميکرد، اگر دختر ميگفت 

در اينجا دختر ميبايست از . اما اگر دختر راضي نميشد، پسر با او بيشتر صحبت ميکرد که راضي اش کند. هستند

را رد ميکرد، حزب با او « مترقي»اگر او يک مرد ... ارتباط با اوست افتخار کند، خواهان « مترقي»اينکه يک پسر 
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وارد صحبت ميشد که متقاعدش نمايد، اگر او دليل قانع کننده ای برای حزب ميآورد، حزب از پسر ميخواست که 

" ای همه بود، اما بعداخيلي از دختران باردار که ميشدند، در دوران اوليه خبر مهمي بر. ... نظرش را تؽيير دهد

آنها ميگفتند که ما دير يا زود ازدواج خواهيم کرد، بنابراين چه اهميتي دارد که باردار شده ايم؟ به اين . امری عادی شد

فکر کنم آنچه که ما درباره چين در دوران انقالب  8."شده بود{ خشک و بي روح}ترتيب عشق يکنوع کار و حرفه 

شابه حال و روز تمام فرقه های مارکسيتسي باشد کما اينکه مشابه اين عبارات را ميتوان در فرهنگي ميخوانيم خيلي م

 Inside" )آشکار کردن درون"در کتاب خاطرات وی تحت عنوان (  Alexandra Stein)خاطرات الکساندر اشتاين 

out  )ديد. 

چرا "در کتابي تحت عنوان  :سریجنسي و چند هم نمونه همزمان ترک روابط: و شاخه ديويديهاديويد کوروش  -2

نويسندگان کتاب جيمز تابور و يوجين گلگر " واکو؟ فرقه ها و مبارزه برای بدست آوردن آزادی مذهب در آمريکا

کوشش بسياری کرده اند که منطقي برای رفتار عجيب و ؼريب ديويد کوروش پيدا کرده و او را يک فرد مذهبي و 

در اين . رهبر فرقه مخرب و مسئول تباهي و مرگ هوادارانش تصوير نمايند موسس يک نوع مذهب جديد و نه يک

روابط جنسي شاخه ديويديها، شامل يک ترکيب عجيب، ترک روابط جنسي از يکسو و چند : "کتاب ما ميخوانيم

که آنجا اگر چه ديويد کوروش روابط جنسي خود با همسران اعضؤ گروهش را از . ... همسری از سوی ديگر ميشد

نميدانست، اما پاسخ او در مقابل دوربينها « زنا»ازدواجهای آنها را باطل اعالم نموده بود، ( ش –ه ) 1368در سال 

برای نمونه تمام افراد مستقر در مانت کارمل ميدانستند که مايانا، نوزاد دختر جودی شنايدر . منحرؾ کننده بود" کامال

رزند ديويد کوروش است و يا جيناين باندز همسر يکي ديگر از پيروان ؾ{ همسر شنايدر معاون اول ديويد کوروش}

کوروش آنچنان از حاکميت دنيای خارج هراسناک بود و . کوروش بنام دونالد باندز روابط جنسي با ديويد کوروش دارد

ه حتي اينکه آنها ممکن است در روابط دروني گروه دخالت کرده و حتي فرزندان کوروش را از او بگيرند، ک

برای نمونه ديويد تيبودو به ازدواج ميشل جونز در . ازدواجهای قالبي بين زنان گروه و مردان منتخب ترتيب ميداد

دنيای خارج نميتواند کارهائي که ما : کوروش اين رفتار دوگانه خود را اينگونه توجيه ميکرد و ميگفت... آورده شد، 

اما در ميان پيروانش او از روابط جنسي خود صحبت . اس همدردی نمايددر اينجا ميکنيم را فهم کرده و با ما احس

کوروش اصرار داشت که چه بلحاظ مذهبي و چه بلحاظ عملي، . ... ميکرد و آنها را بلحاظ مذهبي توجيه مينمود

خود ديويد  البته اين قانون فقط خاص پيروان بود و}. پيروان مذکر وی بايد داشتن هر گونه روابط جنسي را ترک کنند

کوروش را شامل نميشد، کما اينکه در مجاهدين و يا در ميان پيروان حسن صباح هم خود رجوی و خود حسن صباح 

ديويد کوروش به پيروانش { يکسال قبل از مجاهدين" تقريبا}( ه ش) 1368در تابستان ... { .از اين قانون مستثني بودند

نخست همه اعضؤ مزدوج بايد از زوجين خود جدا شوند و : ر مبني آنهاداد که ب« وحي های دريافتي جديدی»خبر از 

و دوم آنکه تمام فرزندان کنوني و آينده  وی موقعيت ويژه ای در . هيچگونه رابطه جنسي ای با هم نداشته باشند

ور ن»اين آموزشهای جديد توسط وی . حکومت پروردگار که بزودی در اسرائيل بر پا خواهد شد، خواهند داشت

 9."وحي شده ناميده شد« جديد

کوروش : "هدؾ اصلي تمام رهبران فرقه های مخرب در کنترل روابط جنسي پيروانشان را ميتوان در همان کتاب ديد

چقدر روابط جنسي روی زندگي روزمره انسانها تاثير ميگذارد و تا چه ميزان اينگونه به گروه آموزش ميداد که 

البته منظور وی نفاق } .نان آنها را تبديل به خميره ای برای نفاق و تزوير و ريا ميکندروابط نزديک ميان مردان و ز

و تزوير و ريا نسبت به رهبر فرقه يعني خودش است، وگرنه همانطور که در قبل هم ديده شد فرقه ها از نشان دادن 

آموزشي تورات، کوروش يکي از زنان يکبار در يک نشست { .نفاق و تزوير و ريا نسبت به دنيای بيرون ابائي ندارند

وی از همه . را مجبور کرد تا جلوی همه دامن خود را باال بزند و پاها و زير پوش خود را به همگان نشان دهد

خواست که برای لحظاتي او را نگاه کرده و سپس از مردان پرسيد که چند نفر از آنها بلحاظ جنسي تحريک شده و 

وی با . ه هيچيک از آنها دليل مشروعي برای داشتن تمايل جنسي نسبت به آن زن نداشتندذهنشان منحرؾ شد در حاليک

چنين کارهائي ميخواست به آنها نشان دهد که ؼرائژ جنسي انسان تا چه ميزان نيروئي عنان گسيخته است که ميتواند 

ه بعنوان پيشتازان اين دوران بايد وی تاکيد کرد که گرو. ... روابط انساني را به سمت تزوير و تخريب هدايت نمايد

اکثر پيروان اين آموزش را پذيرفته و از آن پس مردان و زنان در خوابگاههای جداگانه . شوند خالص و پاک و مطهر

توجه داشته باشيد که هدؾ نويسندگان اين کتاب توجيه کارکردهای ديويد  کوروش و تاکيد روی " مجددا} 10."خفتند

البته آنان بکل منکر شستشوی مؽزی افراد توسط رهبر فرقه . جام دستورات ديويد کوروش استاختيار اعضؤ برای ان

{ .ميباشند
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در اينجا من نميخواهم وارد اين بحث شوم که آيا نويسندگان کتاب حق داشته اند که مدعي شوند که اعضؤ گروه دارای 

در خصوص . ه کوروش ديکته ميشده و يا نهلکه بوسيبوده و دانسته و مختارانه تن به کارهائي ميداده اند « اختيار»

در اينجا ميخواهم . اراده آزاد و اختيار اعضؤ فرقه های مخرب من بطور مفصل در بخش آينده صحبت خواهم کرد

منظور خود را از منع روابط جنسي و « اخالقيات مذهبي»نشان دهم که کوروش خيلي واضح و آشکار تحت عنوان 

او بطور واضح ميگويد که نزديکي بين زنان و مردان آنها را از او . وابط بين افراد را بيان ميکندکنترل احساسات و ر

دور کرده و آنها را قادر ميسازد که به او دروغ گفته و يا به عبارتي از او فاصله گرفته و بقول رجوی ( رهبر فرقه)

ک و دوستانه بين افراد بخصوص روابط خيلي در فرقه ها هر نوع از روابط نزدي. «رهبری يگانه نشوند»ها با 

نزديک بين مزدوجين برای فرقه و رهبريش خطرناک است و ميتواند شکننده روابط مثلثي موجود در فرقه باشد که بر 

وقتي عشق و دوستي بين افراد وجود . طبق آن هر رابطه ای با هر کس و هر چيزی بايد از رهبر فرقه عبور نمايد

چنين . در ميان ميگذارندا با يکديگر حرؾ خواهند زد و افکار، شکها، و سئواالت خود را به يکديگر داشته باشد، آنه

بنابراين . ميخواند« نفاق و تزوير و ريا»چيزی ميتواند منجر به مخالفت با رهبر فرقه شود، چيزی که کوروش آنرا 

روابطي همچون، عشق، . ای هميشه منع نمايندرهبران فرقه ها بايد داشتن هر گونه روابط نزديک بين افراد را بر

تحت کنترل بوده و از رهبر فرقه " ازدواج و روابط جنسي، مگر آنکه آنان بتوانند مطمئن شوند که چنين روابطي کامال

يکي از جداشدگان فرقه ديويد کوروش مارک برولت توضيح ميدهد که چگونه کوروش سعي . عبور نموده است

: وی ميگويد. يروان خود از خوردن و خوابيدن تا روابط جنسي شان را تحت کنترل خود در آوردميکرده تمام رفتار پ

من چنين چيزی را . حقوق اوليه انساني اعضؤ خود را نقض ميکرد( نام واقعي ديويد کوروش)بطور معمول هاول " 

. روز اعضؤ هيچ چيز نخورند چندين بار او به همه دستور داد که برای يک تا دو. نخست در خورد و خوراک ديدم

در مجاهدين هم تاريخچه آنان را ورق بزنيد و مشاهده کنيد که چند بار آنها اعالم اعتصاب ؼذا کرده و برای چه مدت }

تا آنجا که من به . اعضؤ، بخصوص اعضؤ رده پائين خود را مجبور به تحمل گرسنگي و نخوردن هيچ چيز کرده اند

بهانه های متفاوت هر سال ما چند روزی و حتي برای مدت يکماه مستقل از روزه ماه  ياد ميآورم بطور معمول به

در يک ( ديويد کوروش)ورنون ( ه ش) 1368در تيرماه ... { .رمضان، اعتصاب ؼذا داشته و از خوردن محروم بوديم

تران و زنان گروه رابطه و بعنوان بره خدا تنها وی حق دارد با دخ. کالس درس تورات اعالم کرد که او بره خداست

او گفت که به زنان مدتي فرصت ميدهد که خود را با وحي دريافتي . تنها او ميتواند توليد مثل نمايد. جنسي داشته باشد

هاوول گفت که همه به . در نقطه ای از کالس درس هاوول مشاهده کرد که زنان مزدوج ؼمگين هستند. منطبق سازند

از شنيدن اين حرؾ يکه خورد، هاوول گفت شری از اين دستور جديد خيلي خشنود شری . شری جوول نگاه کنند

و اکنون نوبت زنان { بدليل روابط جنسي با ديويد کوروش}است، چرا که او برای سالها از خود فداکاری نشان داده 

هاوول به . برد در واقع شری جوول از اين کالس درس خيلي لذت. مزدوج ديگرست که از خود فداکاری نشان دهند

." ... اين دستور جديد با کسي صحبت نکنند همه دستور داد که در مورد

کوروش هم سعي ميکرد که زنانگي زنان را از آنها گرفته، آنها را همچون مردان  ،درست همانند مائو و رجوی ها

وقتي هاوول تصميم گرفت که " :در اينمورد برولت ميگويد. کندوادار به کارهای مردانه و فراگيری آموزشهای نظامي 

جيدن . همه ما بايد آموزشهای فيزيکي و نظامي ببينيم، زنان و دختران هم مجبور شدند وارد فراگيری اين تعاليم شوند

وندال و شري جوول از اين دستور انگيزه گرفته و سرودهای رزمي برای هنگام آموزشها سرودند، سرودهائي شامل 

اين سرودها تا آنجا که من آنها را به ياد ميآورم اشاراتي داشت به کشتن بابلي ها، دشمنان . دستورات شاخه ديويديها

همانطور که گفته شد، ديويد کوروش خود را با کوروش نقل شده در تورات مقايسه کرده که با بابلي }. ورنون هاوول

شری و { .دشمنان خود را بابلي ميخوانددر نتيجه وی نيز . ها جنگيد و يهوديان را از اسارت بردگي آنها نجات داد

جيدن زنان را وادار به قدم رو کردن و دويدن و يک دو کردنهای نظامي ميکردند، و همانند سربازها به آنها بچپ چپ 

شری و يا . و به راست راست ميگفتند و همزمان آنها را وادار به خواندن سرودهای سروده شده خودشان ميکردند

اين آموزشها روزانه از ... خواندند و بقيه بايد در پاسخ خط بعدی را با صدای بلند جواب ميگفتند، جيدن يک خط را مي

مردان هم صبحها ميبايست اين تعليمات را ديده و برای بقيه روز در گير ....ساعت پنج و نيم صبح شروع ميشد و 

ضمن هاوول دستور داده بود که ديوارهای  در. ساختن ساختمانها و يا ساختن کليسای جديد در مونت کارمل ميشدند

بعضي از زنان مثل شری و جيدن هم در . قرارگاه بطور بيست و چهارساعته در هفت روز هفته نگهباني شوند

 11."نگهباني دادن شرکت ميکردند

ي سنتي نظر موني ها نسبت به ازدواج خيل " :ی آننمونه کنترل ازدواجها در درون فرقه و در خدمت رهبر: موني ها -3

در اين فرقه ترکيب . «ريشه تمام بديهاست»بسياری از اعضؤ موني معتقدند که روابط جنسي . تر از ساير فرقه هاست

فقط بخاطر آوردن « زندگي مشترک»احساس گناه بخاطر روابط جنسي گذشته با تصوير تابلو گونه ازدواج بعنوان 
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موني ها توسط فرقه به نظم در آورده شده و اؼلب توسط  ازدواج در ميان." است{ فرقه }برای « معصوم»کودکان 

يکي از ازدواجهای دستجمعي موني ها چنين توسط آنها . رهبری درباره آنها تصميم گرفته ميشود و انجام ميگيرد

صدها جوان که آمرزش کشيش مون شامل حالشان شد در يک ازدواج دستجمعي که توسط مون »: توصيؾ شده است

به اين ترتيب . دست يافتند« کودکان خدا»در اين مراسم اين افراد به موقعيت . به عقد يکديگر در آمدندبرگزار گرديد 

نفری شدند که در کتاب مقدس پيشگوئي شده است که جزو نجات يافتگان در آخرت  144000آنها نفراتي از 

 12"«.هستند

سي و نه تن پيروان مارشال اپل وايت  :ضؤنمونه ترک روابط جنسي و مقطوع النسل کردن اع: دروازه های بهشت -4

(Marshall Applewhite  ) فرقه دروازه های بهشت افرادی بودند با هوش، متعهد که رفته رفته بسمتي رفتند که

اختيار کامل خود را به گروئي دادند که معتقد بود روح آنان توسط يک سفينه فضائي به ماورأ ستاره دنباله دار حيل 

ممکن است چنين نظريه ای بنظر خيلي عجيب و ؼريب بيايد، اما با اينحال . سفر خواهند کرد(  Hale-Bopp)بوپ 

، مارشال اپل وايت شصت و (ه ش) 1376در پنجم فروردين . تمام آن افراد تحصيل کرده معتقد به چنين عقيده ای شدند

آمريکا خودکشي کردند تا به چنين آرزوئي شش ساله و سي و نه نفر از پيروانش در پايگاه رنچو سانتای کاليفرنيای 

ايدئولوژی خود را که ترکيبي بود از ستاره شناسي مسيحي ( ه ش)اپل وايت از سالهای دهه پنجاه . جامه عمل بپوشانند

او به پيروان خود قول ميداد که پس از مرگ، روح ايشان به مقام . و تخيالت فضائي تدوين، ترويج و تدريس ميکرد

قؤ خواهد يافت، وی آنها را تشويق ميکرد که تمام روابط خود با جامعه مدرن و ؼرائز و خواستهای انساني باالئي ارت

يک سوم " اعضؤ فرقه دروازه های بهشت نه تنها از داشتن روابط جنسي پرهيز ميکردند، بلکه تقريبا. را قطع نمايند

 13."کردند مردان به تبعيت از شخص اپل وايت خود را مقطوع النسل

 :نمونه روابط جنسي در خدمت رهبری، روابط جنسي آزاد بدون عشق و ازدواج: فرقه خانواده و يا کودکان خدا -5

در فرقه کودکان خدا، تشکيل خانواده . ديويد برک که بعدها بنام موسي و يا ديويد و يا مو خوانده شد رهبر اين فرقه بود

در اين فرقه زنان تشويق ميشدند که نقش  14.ل درستي نبودبدليل اينکه گروه خانواده واقعي محسوب ميشد، عم

 15.ايفا نمايند« مسيح»فاحشگان را برای خشنودی 

  16.در فرقه حسن صباح هم مردان عضو گيری شده برای عمليات انتحاری مقطوع النسل ميشدند :پيروان حسن صباح -6

ان ابن طاهر اشاره ای به مقطوع النسل گرچه در داست« الموت»هم در کتاب خود تحت عنوان (  Bartol)بارتول 

. کردن افراد نميکند، اما در جابجای کتاب نشان ميدهد که تا چه حد عشق، ازدواج و سکس گناه آلود و تابو بوده است

صحبت در باره زن و عمل جنسي  ،يکي از سخترين قوانين»: در جائي از کتاب مسئول ابن طاهر به وی ميگويد

ما که قرار است جزو فدائيان شويد، بايد تنها هدفتان فداکاری و شهادت بخاطر هدؾ مقدسمان ش. ... بطور کلي است

( حسن صباح)درست بهمين دليل است که سيدنا  . بنابراين شما بايد از مردم عادی بهرجهت متفاوت باشيد. باشد

و يا ... « .اعمال جنسي آلوده سازيد دستورصريح و قاطع داده است که شما هيچگاه نبايد ازدواج کرده و  يا خود را به

  17«.شويددر خيال و تصور هم در گير اعمال جنسي »حتي 

 :عشق، ازدواج، روابط جنسي و طالقها: انقالب ايدئولوژيک مجاهدين

احساس ناراحتي وجدان و احساس گناه  و ، {از دشمن}در دنيای ما نبايد هيچ هيجان و احساسي مگر ترس، انتقام، نفرت "

همين االن ما داريم عادات . هر گونه احساس و هيجان ديگری بايد نابود گردد. وجود داشته باشد{ بر دشمن حزب}وزی پير

ما تمام روابط بين فرزندان و اوليؤشان را از بين . فکری را که از دوران ماقبل انقالب همچنان باقي مانده است را ميشکنيم

ديگر هيچ فردی جرأت نميکند که به . ، و بين مردان با دوستانشان را محو کرده ايمبرده ايم، روابط بين مردان و هسمرانشان

اما در آينده ديگر همسری و دوستي وجود نخواهد داشت که به وی اعتماد . فرزند خود، همسرش، و يا دوستش اعتماد نمايد

. نند تخم مرؼي که از مرؼها گرفته ميشودکودکان از بدو تولد از مادرانشان گرفته خواهند شد، درست ما. بشود و يا نشود

ما لذت بردن جنسي . های جيره بندینتوليد مثل يک مراسمي ميشود مثل تمديد کار. ؼريزه جنسي بکل نابود و محو خواهد شد

جورج ." {رهبر حزب}ديگر هيچگونه عشقي وجود نخواهد داشت مگر عشق به برادر بزرگ . ... را بکل از بين خواهيم برد

 1984ل اورو

در " بؽير از افرادی مثل من که به هنگام پيوستن به مجاهدين مزدوج بوده و اؼلب با همسرانشان به آنها پيوستند؛ ازدواج اساسا

سازمان از طرؾ رهبری و مسئولين ترتيب داده ميشد، اين آنها بودند که دو نفر را برای يکديگر انتخاب ميکردند و بعد از 

حتي اگر در اين ميان کسي ميتوانست به خود جرأت داده و زوج . مراسم ساده ازدواج را بر پا مينمودند معرفي آنها به همديگر،
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داشتن دوست دختر و يا دوست پسر حتي برای . خود را خويشتن انتخاب نمايد، هنوز برای ازدواج محتاج اجازه سازمان بود

ژيک سازمان کوشش بسياری کرد که اينرا برای اعضؤ و هواداران حتي قبل از انقالب ايدئولو. هواداران تشکيالتي ممنوع بود

 1361از سال . جا بياندازد که مسئولين آنها حتي در امور شخصي و خصوصي و جنسي به آنها نزديکتر هستند تا همسرانشان

در آن . ود نيز بنويسيمآنها ما را آموزش ميدادند که بطور هفتگي از خود گزارشي نوشته و در آن حتي درباره مشگالت جنسي خ

سالها هنوز عشق، ازدواج و روابط جنسي در سازمان محکوم نشده بود و حتي در يک مورد رجوی ازدواج را  وظيفه مذهبي 

افرد دانست و از مجردها و کساني که زوج خود را در مبارزات مسلحانه از دست داده بودند، خواست که هر چه زودتر ازدواج 

 به همسرانشان که خواهراني يا برادران که ميخورد چشم به مواردی ، تشکيالتي درگزارشهای: "نجا گفترجوی در آ. نمايند

 عمر، پايان تا که ميدهند ترجيح ، پس اين از که اند گفته خود مسئولين به عاطفي تاثرات شدت از" بعضا اند، رسيده شهادت

 و مصلحين ی همه و( ع) اطهار ی ائمه و( ص) پيامبر و نيست درستي و انقالبي نظر نقطه هيچوجه به اين اما...  بمانند مجرد

 همسرانشان که برادراني و خواهران به ، ساليانه بندی جمع در سازمان عليهذا. اند کرده رد را آن نيز جهان انقالبي راهبران

 ما. ميکند توصيه ، امکان صورت در را مختارانه ازدواج مجردمان خواهران يا برادران ساير به اينکه  کما  -اند شده شهيد

 نه و کنيم تلقي خود مبارزاتي زندگاني از بخشي را زناشوئي زندگي خود، ايدئولوژيکي راهبران سنت به و قرآن اساس بر بايستي

 چشم به مجاهدی زوجهای اسامي ، ما ی گذشته سال شهدای فهرست در که است ذکر قابل رابطه همين در. آن از جدا ای زائده

 شب در قاسم حضرت ازدواج ، مفهوم اکنون ما ، ترتيب اين به. بود نگذشته ازدواجشان از بيشتر هفته 3 يا 2" بعضا که ميخورد

 دامادش که ميدانست چه اگر نمود، جاری خود دختر با را او ازدواج عقد" شخصا( ع) حسين حضرت. ميفهميم بهتر را عاشورا

البته اين در شرايطي بود که  18".نبودند مختلؾ ی مقوله دو از شهادت آن و ازدواج ينا که زيرا. طپيد خواهد نخو در فردا

ن زمان خيال ازدواج با اج کرده بود و شايد از همارجوی خود، چند ماه پس از کشته شدن همسر اولش با همسر دومش ازدو

 . در سر داشتنيز همسر سومش را 

ن تحت نام فروغ جاويدان و يا مرصاد، و شکست آنان و از دست دادن بيش از بعد از آخرين عمليات نظامي مجاهدين در ايرا

تمام کساني . يکسوم افرادشان، مجاهدين ناگهان با يک افسردگي جمعي بخصوص در ميان مسئولين و اعضؤ رده باال روبرو شدند

زديکي بؽداد ميديدند، بدون هيچ چشم که اميدوار بودند که بزودی پيروزمندانه وارد تهران شوند، خود را شکست خورده در ن

و اميد خود را  همسران خود را از دست داده  خيلي از آنان. هاستانداز روشني نسبت به آينده و اينکه چه چيزی در انتظار آن

ق به برای اينکه روزی به ايران برگردند را هم از دست داده بودند، چرا که بنظر ميرسيد بزودی پيمان صلح بين ايران و عرا

د و اين به معني پايان همکاری مجاهدين با عراقيها، گرفتن کمک از آنها، و اجازه عبور از مرز ايران و عراق يرسخواهد امضؤ 

. و انجام عمليات تروريستي در خاک ايران بود و همه اينها بمعني اين بود که آنها برای هميشه در عراق محبوس خواهند شد

نااميدی و افسردگي، به تمام فرماندهان دستور داده شد که يک فضای شادی و سرور و پيروزی در جهت روياروئي با اين حالت 

خود رجوی در اولين سخنراني خويش با اعضؤ پس از آن عمليات، اعالم کرد که ما برنده آن نبرد بوده و . پايگاهها بوجود آورند

ان انقالب را کشته ايم و حکومت ايران را بي آينده کرده ايم و آنها نه بازنده آن، چرا که ما بيش از پنجاه هزار نفر از پاسدار

پارلمانهای اروپا  از نمايندگاندوست سازمان و شايد بعضي  خبرنگاران خارجياگر چه بعضي از . بزودی سرنگون خواهند شد

ايران رفتيم و قرار بود ظرؾ دو هفته و آمريکا ممکن بود اين ادعا را قبول نمايند، اما ما اعضؤ که ميدانستيم به چه منظور به 

در تهران باشيم و اکنون در عراق نيازمند بخشش و رحمت صدام حسين ديکتاتور آن کشور هستيم بسختي ميتوانستيم ادعای 

خود بسياری از اعضؤ عزا دار همسران، فرزندان، اوليؤ، و يا برادران و خواهران و دوستان . برنده بودن آن نبرد را قبول نمائيم

چرا که در آن نبرد از جوانان زير هجده سال تا پدر بزرگها و مادر بزرگهای شصت ساله شرکت کرده و بسياری بدون . بودند

شايد برای اولين بار رجوی احساس بنا به اين دالئل، . داشتن کوچکترين آمادگيهای نظامي در همان روزهای اول کشته شده بودند

در مرحله اول او دستور داد که تمام . تقادی ندارند و او بايد برای رفع اين مشگل کاری کندکرد که پيروانش به حرؾ او اع

ناگهان افراد از . داين دستوری بود که ميبايست بالفاصله اجرا شو. مسئولين رده باال که مجرد هستند بفوريت ازدواج نمايند

ه با مجروح ديگری و يا فرد سالم همسر از دست داده ای ازدواج شدند کمختلؾ به اينجا و آنجا فرستاده شهرهای بيمارستانها و 

در تمام پايگاهها مراسم ازدواج بر پا شد، حتي من که هنوز از همسرم جدا نشده بودم، اما بدليل شرايط موجود همديگر را . نمايند

گرفتم که هر چه زودتر يا همسرم را  دستوری( او از سازمان جدا شده بود و من هم به کشوری ديگر منتقل شده بودم)نميديديم 

.  پيش خود بيآورم و يا از او جدا شده و با يکي از خواهران سازماني ازدواج نمايم

چرا که تعداد زنان مجاهدين يکسوم  ؛بلکه مشگالت جديدی را ايجاد کرد ، نه تنها به سازمان کمکي نکرداين ازدواجهای اجباری

بخصوص که در اين . بود و در نتيجه در برابر هر مرد متاهل، سازمان ميبايست با مشگل دو مرد مجرد روبرو گردد مردان

با خانواده هايشان و شادی هر چند ظاهری و مصنوعي آنها  خويش دوران مجردها هر هفته ميبايست شاهد جمع شدن مسئولين

ت و بخصوص اين احساس که وی مسئول شکست و کشته شدن اينهمه رجوی برای رها کردن خود از تمام اين مشگال. باشند

انقالب ايدئولوژيک  آؼاز مرحله نويني ازو وی همين کار را با اعالم  ي دادمافراد بوده است ميبايست کار ضرب العجلي انجام 



Page 10 of 19 

 

نداخت، و بدنبال آن وی تمام تقصير شکست را از روی دوش خود برداشته و به دوش اعضؤ و بخصوص فرماندهان ا. انجام داد

به اين . دستور داد که همه از زوجهای خود جدا شوند و نقطه پاياني گذاشت برای عشق، ازدواج و روابط جنسي در سازمان

به دنبال آن برای از بين بردن کانونهای خانوادگي، به بهانه جنگ عراق و . ترتيب همه مجرد شدند و مسئله افراد مجرد حل شد

اعضؤ خواست که فرزندان خود را به ايران، اروپا و آمريکا بفرستند که يا نزد اقوامشان زندگي کنند و يا به  آمريکا، از تمام

به اين ترتيب حتي جمع شدن های آخر هفته برای ديدن فرزندان هم منتفي شد و تمام . 19هواداری در اروپا و آمريکا سپرده شوند

.  و همسرش بدهند رجویرا تنها به اعضؤ موظؾ شدند که تمام عشق و وفاداری خود 

جهت توضيح اينکه رجوی چگونه همه را وادار به تن دادن به اين فرمان کرد و چگونه اوج شستشوی مؽزی مجاهدين تحت 

: عنوان انقالب ايدئولوژيک عملي شد، اجازه دهيد که به کتاب خاطرات خود بازگشته و داستان را از آنجا دنبال نمايم

! دليل شکست ما در فروغ بوده است« داشتن حائل»

مريم، مسئول اول 

اين اولين بار بود که من ميشنيدم که . سازمان فرا خوانده شديم« مرکزی ورایش»ما به يک جلسه خاص  1378در مهر ماه " 

. شد ی نزديک محل اقامت رجوی برگزارجلسه در يکي از پايگاهها. وجود خارجي دارد و منهم عضوش هستم ورائيشچنين 

. کند، از همه ما خواست که از جا برخواسته و ايستاده به حرؾ او گوش دهيمشوکه طبق معمول رجوی، وقتي ميخواست ما را 

برخالؾ سخنرانيهای وی، اينبار حرفهای او خيلي خالصه . سپس کاؼذی را در دست گرفته و از روی آن شروع کرد به خواندن

« مسئول اول»را بعنوان « خواهر مريم رجوی»، او رهبر انقالب ايرانو  مجاهدين رهبر ايدئولوژيکبعنوان . و روشن بود

او بعنوان مسئول اول سازمان  تسليم انقالبياين مسئوليت همه مجاهدين است که خود را »و ادامه داد که . مجاهدين معرفي نمود

الب ايدئولوژيک اين مرحله که منبعث از اين به اين ترتيب انق»: وی سپس گفت« .و معاون فرماندهي ارتش آزدايبخش بکنند

موقعيت مريم است به اوج بلوغ خود خواهد رسيد و سرچشمه خيرات و برکات بسياری برای مجاهدين و مردم عزيزمان خواهد 

در خاتمه وی گفت که اميدوار است که تمام شکستها و خطاهای او در دوراني که وی مسئول اول سازمان بوده است « .شد

بعد از خواندن اين مطالب، او کاؼذ مربوطه را به مريم داد و مريم در . وده شود و وی مسئوليت تمام آنها را بگردن ميگيردبخش

شروع کرد به دست زدن و ما هم به تبعيت از او شروع  در اين زمان مسعود. حاليکه گريه ميکرد آنرا  به صورتش چسباند

.  کرديم به دست زدن

توجه کنيد به تاثير شوکه کردن افراد و دادن يک خبر مهم در چند " لطفا" مجددا }را به شک و ابهام انداخت  صحبتهای او همه ما

ت و اشتباه خود بعضي ها با شنيدن جمله آخر او فکر کردند که او اقرار به شکس{ .لحظه و هيجاني که اين امر ميتواند ايجاد کند

من آرزو ميکردم که چنين چيزی واقعيت داشت، اما جمله اول پيام او . ا دارداز قدرت ر گيریو کناره  کرده و قصد استعفا

به اين . حکايت از اين ميکرد که وی با چنين تصميمي در واقع موقعيت خود را نه تنها يک پله بلکه هزاران پله باالتر برده است

ود کرده بود، هزاران مرتبه باالتر از هر کس سياسي به مقام يک رهبر ايدئولوژيک صعاجرائي و ترتيب او از مقام يک رهبر 

.  ديگری در سازمان

بعد از او مريم صحبت کرد و گفت تنها به اين دليل ميتواند اين مسئوليت بزرگ را پذيرا شود که مسعود را بعنوان رهبر 

خواهری خواست که به ابتدا از . بعد از او رجوی شروع کرد به صحبت کردن با ما. ايدئولوژيک خود در باالی سرش دارد

زن بيچاره هاج و واج از اين " روی صحنه کنار او و مريم برود، در آنجا از او پرسيد که آيا او ميتواند مسعود را ببيند؟ طبعا

در اينجا مسعود از همسر او خواست که وی نيز به آنجا و پيش آنان برود . سئوال که جوابش روشن بنظر ميرسيد، پاسخ داد بلي

از او پرسيد که آيا وی ميتواند " گونه ای ايستاد که همسر او حائلي شود بين خودش و آن خواهر، در اين نقطه مجدداو بعد ب

هاج و واج و  نميتوانست منظور مسعود را فهميده و پاسخ مناسب را بدهد،که مسعود را ببيند؟ در اينجا باز زن بخت برگشته 

ه بلحاظ آرايش صحنه توسط مسعود، همه ما ميتوانستيم منظور او را متوجه شده و ک بود در حالياين  و .بالجواب باقي ماند

بعد از او مسعود يکي از . به قهقه خنديدنمقابل هاج و واج بودن زن شروع کردند جواب سئوال را دريابيم و در نتيجه جمع در 

وجه نميشديم اين بود که اين سرنوشت و نسخه ايست آنچه که ما در آن نقطه مت. برادران را صدا کرده و همين کار را با او کرد

در نشست بعدی برای اعضؤ بخش ما مسئولمان همين سئوال را . برای مشگل همه ما و نه تنها آن چند نفر که بروی صحنه رفتند

ديده و همين علت ديگر همه ما ميدانستيم که همه ما حائلي داشته ايم که نتوانسته ايم رهبری ايدئولوژيک خود را . از من کرد

ن چندين روز در اينباره فکر کرده م. در نتيجه همه مسئول شده بوديم که حائل خود را پيدا نمائيم. شکست ما در فروغ بوده است

اين . حائل من برای نديدن رهبری ايدئولوژيک بوده است« تمايالت ليبرالي و خود خواهي من»که  و به اين نتيجه رسيده بودم

شروع  را بمبي از خنده بود برای بقيه و بدنبال آن مسخره کردنها و حمالت همگان از هر طرؾ بسمت من حرؾ من همچون
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هر . من تعجب زده از عکس العمل حضار فکر ميکردم حائل من خيلي بدتر و جديتر از بقيه است و برداشتن آن مشگلتر. ردک

و بي حائل شوند، اما من چگونه ميتوانم خود و شخصيتم را چه باشد آناني که حائلشان همسرانشان است ميتوانند طالق گرفته 

طالق داده و از آنها جدا شوم؟  

من هر چه بيشتر فکر ميکردم از . برای چند روز آينده بمن گفته شد که هيچ کاری نکرده و تنها فکر کرده و گزارش بنويسم

نها حائلي بوده اند بين ايشان و رهبری، اما من همه صحبت از همسرانشان ميکردند و اينکه چگونه آ. جواب دورتر ميشدم

هر چه باشد من بر انگيزه ها و وسوسه های داشتن يک خانواده عادی و فضای خانوادگي ؼالب . نميتوانستم آنا را حائل خود ببينم

تحت مسئولينم را  بعد از چند روز درمانده گزارش دو تن از. شده بودم و بين خانواده و سازمان دومي را انتخاب کرده بودم

بنظرم آمد که اين تنها راه . ميخواندم که عنوان کرده بودند که همسرانشان حائل آنها بوده اند و در خواست طالق کرده بودند

.  خالصي من هم باشد و بنابراين گزارشي نوشته و من هم گفتم که حائلم همسرم بوده و درخواست طالق کردم

مرا صدا کرده و دستور داد که بعنوان نماينده سازمان و شورا به ونزوئال سفر کرده و  ،مدر حين نوشتن اين گزارش مسئول

از آنجا که هنوز بخشي از بدن من بدليل ناراحتي کمر در کچ بود و . مقاومت را در کنفرانسي که در آنجا بر پاست نمايندگي کنم

او حرؾ مرا رد کرد و . ری به اين کنفرانس فرستاده شودجلوی حرکت مرا ميگرفت از او خواستم که اگر ممکن است کس ديگ

در اينجا من با توجه به اينکه ميبايست در لندن متوقؾ شده و از سفارت ونزوئال ويزا . گفت تو نفر مناسب هستي و بايد بروی

م و ميخواهند مرا ببينند؟ مسئولم آنها خواهند فهميد که من در آنجا هست" بگيرم پرسيدم که در لندن با آنا و بچه ها چه کنم؟ مطمئنا

من فکر کردم که او دارد مرا آزمايش « .خوب چه مانعي دارد؟ برو و برای يکي دو روز هم پيش آنها باش»: در پاسخ گفت

در اين نقطه او فکر کرد که من باالخره حائل خود را پيدا کرده ام، « خوب بدليل انقالب ايدئولوژيک؟»: ميکند و در نتيجه گفتم

بعد پيش محدثين مسئول بخش سياسي رفته و بدنبال وی محدثين مرا احضار . در نتيجه گفت خوب دست نگهدار تا من سئوال کنم

کرد و از من پرسيد که چگونه به اين نتيجه رسيده ام که همسرم حائل من بوده است؟ من نميتوانستم دروغ بگويم و به او گفتم که 

تو بايد خودت به اين نتيجه ميرسيدی، با اين حال مبارک »: وی گفت. م به اين نتيجه رسيده امبا خواندن گزارشات تحت مسئولين

بعد از من خواست که حلقه ازدواجم را درآورده و به او بدهم و گفت در لندن جهت اجتناب از ديدن آنا و بچه ها، بعوض « .است

. هي ونزوئال شدمبه اين ترتيب من کچ بدنم را پاره کرده و را. رفتن به پايگاه سازمان به هتل برو و بکسي نگو که آنجا هستي

به ما گفته شده . بؽداد ما فکر ميکرديم که دست آورد خيلي خوبي از سفر خود به ونزوئال و مالت داشته ايم در مراجعت به.... 

تيجه ما فکر ميکرديم که موفقيت ما در آن در ن. بود که نتيجه انقالب افراد را ميتوان در کارکرد آنها و دستآوردهای ماديشان ديد

اما بر خالؾ انتظار ما در بؽداد هيچکس از دست آوردهای ما . دو کشور نتيجه و ميوه انقالب ايدئولوژيک آن مرحله است

فضای پايگاهي که ما در آن مستقر بوديم خيلي فرق کرده و در مجموع خيلي . دشو حتي توجهي هم به آنها ن نکرد استقبالي

نه کسي با کسي حرفي ميزد، نه ميشد صدای خنده ای را از کسي شنيد، کسي به آنصورت کار . بود اضطراب آورن و سنگي

بولتن خبری روزانه از دهها صفحه به . سئواالت و گزارشات نفرات ما در اروپا و آمريکا همه بدون جواب مانده بودند. نميکرد

د را ميکردند که با يکديگر روبرو نشده و حرفي بينشان رد و بدل نشود، افراد تمام کوشش خو. چند صفحه مختصر شده بود

فضا بهرسو که . بحال خود بگريندخيلي ها بدنبال پيدا کردن اطاق خالي ای بودند که برای ساعتها خود را در آن زنداني کرده و 

بوديم اين بود که در آنجا چه اتفاقي و سئوال ما که تازه به آنجا بازگشته . و مظطرب فضائي بود افسرده و ؼمگيننگاه ميکرديم 

افتاده است؟ 

تنها صحبت مشروع که ميتوانست گوش شنوائي برای . بنظر ميرسيد که همه در جريان مرحله جديد انقالب ايدئولوژيک هستند

ز ديگر برای ؼير از آن هيچ چي. شنيدن پيدا کند، بحث درباره انقالب ايدئولوژيک و رد و بدل کردن تجارب در اين زمينه بود

ما شگفت زده به هر سو نگاه ميکرديم . هيچکس مهم نبود، بنظر ميرسيد اتفاقي افتاده و دنيای خارج برای همگان نابود شده است

و بدنبال پاسخ بوديم؟ چرا همه اينطوری شده اند؟ چرا آنها نميتوانند مثل ما انقالب کرده، حائل خود را يافته و از شرش رهاشده 

اولين مرحله از يک پروسه و طالق اينهمه درد آزاد شوند؟ چيزی که هنوز بما گفته نشده بود، اين بود که يافتن حائل و از تحمل 

 طالق ايدئولوژيکبعد از ديدن حائل، افراد ميبايست او را . را ديده بوديم آتش فشانطوالني است، ما تنها نوک يک کوه پر درد 

حتي افراد مجرد ميبايست حائل خود را طالق دهند، در حاليکه بطور مادی . بدهند، چيزی که همه در اين مرحله درگيرش بودند

به آنها گفته شده بود که هر زن و يا مردی را که آنها در مرحله ای ديده و نسبت به وی . هيچکسي را برای طالق دادن نداشتند

.  احساسي پيدا کرده اند حائل آنهاست و بايد وی را طالق دهند

و آماده رفتن به قرارگاه اشرؾ جهت شرکت در نشست ايدئولوژيک با حضور  ردهد که لباسهايمان را جمع کروزی بما گفته ش

.  رهبری شويم
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من طالق را تنها راه حل  ،در مورد خودم. در آن مرحله هنوز من نميتوانستم دليلي برای آنهمه ؼم و اندوه و درد و رنج پيدا کنم

آنا هنوز جوان بود و . و کودکانم را از شرايط بؽرنج و سختي که در آن بودند نجات دهدطالق ميتوانست آنا همسرم . ميديدم

ميتوانست دوباره ازدواج کرده و زندگي جديدی را آؼاز نمايد و بچه ها هم ميتوانستند زندگي آرام، با ثبات و خوشبختي را داشته 

بلکه طالق احساسات و هيجانات ک طالق رسمي و قانوني نبود، بعدها من فهميدم که آنچه سازمان از ما ميخواست تنها ي. باشند

من ميبايست آنها را در قلب و . ما نسبت به گذشته، همسرمان و خانواده مان بود، طالقي که به آن طالق ايدئولوژيک ميگفتند

عي شده بودند که من روحم طالق ميدادم، در واقع من ميبايست چند قدم جلوتر رفته و از آنان بخاطر اينکه حائل و مان

.  نميتوانستم رهبر ايدئولوژيک خود را ديده و در وی حل شوم متنفر باشم

رجوی جلسه را به عنوان رهبر ايدئولوژيک همگان با اين دستور شروع کرد که هر کس که تا آنزمان حلقه ازدواج خود را 

.  20ه ما را از همسرانمان اعالم نموددر آنجا وی طالق هم. تسليم تشکيالت نکرده بالفاصله اينکار را بکند

نشستهای آن برای مدت يکهفته . تا آنزمان من در آن شرکت کرده بودم آن نشست عجيبترين و دردناکترين نشست سازماني بود که

 ادامه داشت، اما همه ما احساس خود نسبت به زمان و مکان را از دست داده و تا آنجا که من ميدانم و ميفهمم، نشستهايش

از همان لحظه اول ميشد فهميد که آن نشست متفاوت از بقيه نشستهاست، اگر چه . روزها، هفته ها و بلکه ماهها طول کشيد

ؼير از فردی که روی سن داشت صحبت ميکرد و يا صحبتهای خود  داشتند، بسختي ميشد صدائي به صدها عضو در آن شرکت

چند گاه، بؽضي ترکيده ميشد و بدنبالش صدای بلند هق هق گريه فضای ساکت  البته هراز. رجوی و يا مريم چيزی از کسي شنيد

. آنجا را فرا ميگرفت و اين صدا عالمت اين بود که فرد ديگری از ميان جمعيت انقالب کرده و ميخواهد جلوی جمع صحبت کند

انقالب خود صحبت کرده و به سئواالت آنها  بدنبال اين ابراز آمادگي وی به باالی سن پيش مسعود و مريم فرا خوانده ميشد تا از

در . در آن فضا، تنها زمان نفس کشيدن و بقولي آب دهان را ؼورت دادن زمان نوشيدن چای بود. و بعضؤ جمعيت جواب گويد

نکرده نام آناني که هنوز انقالب . کنار صندلي مسعود و مريم روی سن، تخته بزرگي بود که نام همه ما روی آن نوشته شده بود

رفتن روی سن و انقالب کردن اختياری بود، اما  ،در آؼاز. بودند برنگ قرمز و نام انقالب کرده ها برنگ سبز نوشته شده بود

رفته رفته از حالت اختياری خارج شد و شکل اجباری بخود گرفت، به اين معني که مريم اسم افراد را پنج تا پنج تا ميخواند و 

آنها ميبايست ميگفتند که در انقالبشان به چه حقيقتي رسيده اند؟ چه . فته و از خود و انقالبشان صحبت کنندآنها ميبايست به آنجا ر

حقيقتي را درباره خود و زندگي گذشته خويش کشؾ کرده اند؟ در اين نقطه بقيه آزاد بودند که از آن فرد سئوال کنند، او را متهم 

شنام داده و مسخره اش کنند، بعبارت ديگر آزاد بودند که با او هر گونه که ميخواهند رفتار سازند، به او انتقاد کنند و حتي به او د

در اينجا ديگر رده افراد مهم نبود و هر کس ميتوانست با هر کس ديگر هر گونه که ميخواهد صحبت کرده و او را به هر . نمايند

د انقالب کرده که نامشان با رنگ سبز نوشته شده بود و مجاهد واقعي در آنجا تنها دو نوع از افراد بودند، افرا. چيزی متهم سازد

در اين جلسه رجوی به ما گفت که تا شروع آن مرحله انقالب . محسوب ميشدند و افرادی که هنوز انقالب نکرده بودند، قرمزها

دئولوژيک وی را درک کرده و سازمان در واقع هيچ عضو حقيقي نداشته است، مگر مريم، که توانست موقعيت اي ،ايدئولوژيک

بقيه ما دريافت . او تنها کسي بود که بهای مجاهد شدن و مجاهد ماندن را پرداخت. او را بعنوان رهبر ايدئولوژيک خود بپذيرد

در حاليکه همه مسعود و مريم را زير . کننده مرحله اول انقالب ايدئولوژيک بوديم و هيچ بهائي برای عضو شدن خود نپرداختيم

حتي ديگران ما را تقدير ميکردند که قرباني شهوت و . شنام و اتهامات گوناگون برده بودند، ما تنها تماشاگر معرکه بوديمد

  21.حاال زمان آن رسيده که ما هم بهای مجاهد بودن را بپردازيم. خودخواهي رهبران خود شده ايم

يم که چرا ما معتقد به ايدئولوژی مجاهدين نبوده ايم، ما ميبايست بدنبال اين بحث همه ما ميبايست گزارشي نوشته و اثبات ميکرد

ترک روابط جنسي درمان اين درد ما . بوده ايم« ايدئولوژی جنسيت»نشان ميداديم که ما هم همچون بقيه مردم دنيا ؼرق در 

در همين مرحله ما ميبايست به . بودبنابراين اولين قدم در انقالب ايدئولوژيک اين مرحله ترک ابدی روابط جنسي . برای ابد بود

بلکه از او متنفر خود را طالق دهيم، (( در مورد مجردها)واقعي و يا خيالي )نقطه ای ميرسيديم که نه تنها همسر گذشته ی 

چرا که عشق ما به او آميخته به روابط جنسي بوده و باعث شده بود که ما در ايدئولوژی جنسيت ؼرق شده و همزمان از  شويم

برای اينکه ما بتوانيم چيزی را ديده و »: در اينجا مسعود به ما گفت. ... شويمدور  ژی مجاهدين و وصل شدن به رهبریايدئولو

برای فهم بيشتر ما بايد فدای بيشتر بکنيم و برای فهم يک مقوله ايدئولوژيک . فهم کنيم، ما بايد چيزی را که دوست داريم فدا کنيم

ابراهيم برای فهم خدا مجبور شد که برای قرباني کردن فرزند عزيزش اعالم آمادگي . ز خود را فدا نمائيمما بايد عزيز ترين چي

حال برای شما . مجبور شد نجابت خود را فدا کند و متهم به داشتن روابط نا مشروع شود{ مادر حضرت عيسي}و مريم . نمايد

جواب " سالمتي و زندگيتان است؟ مجددا. يلي قبل به سازمان داده ايدمهمترين چيز در زندگي چيست؟ ثروتتان است؟ خير آنرا خ

بنابراين در اين مرحله . چرا که در عمليات فروغ همه شما ثابت کرديد که حاضريد زندگي و سالمتي خود را فدا کنيد. منفي است

به همسرانتان است، چه آنها که عزيز ترين چيزی که شما داريد چيست؟ درست است عزيزترين چيز برای شما، عشقتان نسبت 

حتي اگر شما هنوز ازدواج نکرده . زنده هستند، چه آنها که مرده اند، چه آنهائي که واقعي هستند و يا تخيلي و مجازی ميباشند

؟ فدا کنيداما شما چگونه ميتوانيد اين عشق را . کسي را در قلب خود داريد، کسي که عشق خود را به او داده ايد" ايد، هنوز حتما
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برای فهم مريم در اين مقام شما بايد نخست همسران خود را . ... شما اينکار را با فهم مريم بعنوان مسئول اول ميتوانيد انجام دهيد

مگر . اين معما و مشگل شماست. ولي برای طالق ايدئولوژيک آنها شما بايد نخست مريم را فهم نمائيد. ايدئولوژيک طالق دهيد

شما نميتوانيد اين مشگل را با منطق و عقل حل نمائيد بلکه آنرا . ست و کدام دوم؟ پاسخ اينست که هيچيکنيست؟ کدام اول ا

همانطور که مشاهده ميشود، اينجا هدؾ و منظور بکنار نهادن عقلگرائي و منطق و چسبيدن به }. بايد با دل خود جواب گوئيد

آخر { .ندورت ابزار کار رهبر برای تؽيير شخصيت ما در آمده بودهيجانات و احساسات است که در اين زمان بطور مطلق بص

مگر ابراهيم با منطق ميتوانست راضي شود که فرزندش را سر ببرد؟ و يا حضرت مريم با کمک عقل ميتوانست باور کند که 

شعار ما از اين پس . نيدشما بايد خود را آماده پرداخت همه چيز خود ک( رجوی)بفرمان خدا باردار شده است؟ برای فهم مريم 

يا شما در . اگر ميخواهيد يک انقالبي و يک مجاهد باقي بمانيد، بايد همه چيز خود را بدهيد« .يا همه چيز و يا هيچ چيز است»

شما . اين مرحله انقالب ايدئولوژيک ميکنيد و همه چيز خود را ميدهيد و يا سازمان را ترک ميکنيد و يک هوادار ساده ميشويد

بعد شما ميتوانيد در فضای . کنيد و از نو متولد شويد، اينبار از مادر ايدئولوژيک خود، مريمد قبر جنسيت خود را ترک باي

« . ...توحيدی سازمان به پرواز در آئيد

او . وی گفت که هيچيک از ما تا کنون جايگاه مسعود را فهم نکرده ايم. بعد از مسعود نوبت مريم بود که برای ما صحبت کند

متفاوت گفت زنان بطور احساسي عمل ميکنند و مردان سعي ميکنند با منطق و عقل کار کنند، اما فهم ايدئولوژيک با هر دو اينها 

پرداخت کننده هستند، اما آنها بطور ؼريزی تا کنون پرداختشان به همسرانشان بوده و نه به " او گفت زنان معموال. است

امضؤ »سپس وی وارد بحث مفصلي شد تحت عنوان . ده که همه ما به سازمان پرداخت کنيمحاال زمان آن فرا رسي. سازمان

خود را از ميان خود انتخاب { ايدئولوژيک}دوران رهبران معصوم بسر آمده است و مردم بايد رهبران  مريم گفت. «معاصي

ايدئولوژيک خود امضؤ معاصي بدهيم و يا بعبارت  انجام اينکار به اين ترتيب بود که ما ميبايست به مسعود بعنوان رهبر. نمايند

ديگر هرگز به او شک نکنيم و به او اجازه دهيم . ديگر تمام گناهان و خطاهای او را بعنوان گناهان و خطاهای خود پذيرا شويم

ه ما بطور واقعي و از آن پس رابط.  22تصميم بگيردکه بجای ما در هر موردی، حتي مرگ و زندگي و يا مسائل شخصيمان 

حقيقي ميبايست با هر کس و هر چيز ديگری از مسعود عبور ميکرد به اين معني که دوست بداريم هر کسي را که او را دوست 

به ما گفته شد که اين . دارد و يا مسعود او را دوست دارد و دشمن بدانيم هر کس که دشمن اوست و يا مسعود او را دشمن ميداند

در اين نقطه صحبتهای مريم، مسعود همانند مسيح . ي است و خروج از آن بمعني فروختن و يا کشتن رهبريستيک رابطه مثلث

هر کس از شما »: بدنبال اين گفته، مسعود گفت« .هر کاری که ميکنيد مرا نفروشيد و مرا نکشيد»: از جای خود بلند شد و گفت

شما بايد با مريم  .ز آن مريم خواهد بود و روح و قلبش مال منکه انقالب ميکند و مجاهد ميشود، گوشت و استخوانش ا

دروني خود را بطور مرتب به او گزارش  ناقضاتتد و هيچ چيز را از او پنهان نکنيد، به او دروغ نگوئيد و تمام يروراست باش

ن نسبت به هر کس ديگر حتي خودتان م و. مريم بايد نزديکترين نفر به شما باشد و بايد به او بيش از هر کس اعتماد کنيد. نمائيد

شما را با ما به وحدت  ، اين رابطه. اين رابطه ايدئولوژيک شما با رهبريتان است. در قلب و روحتان بايد اولويت داشته باشم

« .ميرساند

خوانده شد برای  {بخوانيد شخصيت و هويت فرقه ای }  «ايدئولوژی مريم»بنام " بما گفته شد که اين ايدئولوژی جديد ما که بعدا

بخوانيد هويت و }  برای شکست ايدئولوژی گذشته و يا کهنه. در مقابل ايدئولوژی گذشته خواهد ساختما يک سپر دفاعي 

در آن . ، عالوه بر اين سپر دفاعي، افراد انقالب کرده بسياری بودند که حاضر به دادن کمک به ما بودند{ شخصيت فردی

که در مرحله انقالب بودند نشست و يا نشست های کناری که شبها بعد از نشست اصلي تشکيل ميشد، افراد انقالب کرده، افرادی 

را به زير حمله ميبردند، شخصيت آنها را جلوی همگان خرد ميکردند، به آنها فحش و ناسزا ميگفتند، به مسخره ميگرفتندشان و 

در آن نشستها به خيلي از زنان به دليل زنانگي شان حمله ميشد و به مردها به دليل . يکشيدندهر حرؾ آنها را به زير سئوال م

وقتي نوبت کسي ميشد که درباره خودش حرؾ بزند او همچون شکاری ميشد در ميان گله گرگها، از هر . ساس مردانگيشاناح

سو همه به او حمله ميکردند و سرانجام راهي برای او باقي نميگذاشتند مگر آنکه به زمين افتاده و با صدای بلند بحال خود 

...   23."بگريد

وازده ساعت نشست با مسعود و مريم در کنار همه، ما ميبايست در يک نشست خصوصي شامل د –هر روز بعد از حدود ده 

به اين ترتيب ما زمان خيلي کمي برای . شش ساعت شرکت نمائيم –اعضؤ بخش خود و با مسئوليت محدثين برای حدود پنج 

نطور که توسط ليفتن هم در وصؾ مصاحبه توجه داشته باشيد هما" لطفا}. خورد و خوراک، خواب، نماز و بقيه کارها داشتيم

عوامل موثر ويا شتابدهنده، در شکسته شدن بعضي از های او با قربانيان رفرم فکری چين آمده است، در شستشوی مؽزی، 

کم خوابي، نداشتن وقت آزاد، ای طوالني هيجان انگيز بدون وقفه، وادار کردن او به شرکت در نشستهعبارتند از شخصيت فرد، 

بعد از آنکه من مجبور شده بودم . در کنار همه اينها من بشدت از درد کمر رنج ميبردم{ ... معرض فشار همقطاران بودن، در

بخاطر سفر کچ کمر خود را بردارم و بعد از فعاليت و سفر طوالني به کشورهای ونزوئال و مالت، کمر درد من در بدترين شکل 

فده ساعتي، و کمبود استراحت هم مزيد بر علت شده بودند و ديگر حتي قويترين قرصهای نشستنهای طوالني شانزده، ه. خود بود
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خوشبختانه درد رواني آندوران بقدری بود که من بندرت به درد کمرم فکر ميکردم و . مسکن نميتوانستند درد مرا تخفيؾ دهند

ای انقالب کردن نميتوان از عقل و منطق کمک گرفت، من علي رؼم تمام راهنمائي هائي که ما ميشديم که بر. آنرا به ياد ميآوردم

اما هر چه بيشتر فکر ميکردم کمتر . «انقالب کنم»کماکان کوشش ميکردم که با عقل خود گره اين معما را گشوده و به اصطالح 

م از آنها تقليد بعضي اوقات سعي ميکردم به حرفهای ديگران گوش کرده و در توصيؾ احساسات گذشته خود. به جواب ميرسيدم

« حيوان»و « شيطان»، «افريته»، «ديو»بعضي افراد همسران خود را . انجام اينکار برايم ؼير ممکن بود ،اما اؼلب. نمايم

. ميخواندند و مدعي ميشدند که بازگشت به آنها مثل دوباره خوردن استفراغ خود و يا همبستر شدن با جسدی در حال ترکيدن است

من هر چقدر سعي . آنها نسبت به همسرانشان بوده که برای سالها آنها را از رهبر عزيزمان جدا نموده استاين عشق بي ارزش 

من بهيچ عنوان نميفهميدم که . خودم از رهبری بدانم« جدائي ايدئولوژيک»ميکردم نميتوانستم عشق خود به آنا را دليل و ريشه 

دم که چه بايد بکنم که بزير بوفکر ، عاجزانه تنها در اين "من عمدتا. ری شومتوانم عاشق رهبچگونه من با متنفر شدن از آنا مي

سعي ميکردم در دورترين نقطه ممکن از مسئول نشست چه در نشست اصلي و يا نشستهای و به همين دليل، سئوال کشيده نشوم؟ 

." کناری بنشينم که شايد از نگاه و نيش زبانهای آنها در امان بمانم

: ر شستشوی مؽزینقطه چرخش د

اينکه ديگران چه ميگويند و چه ميکنند را فراموش کرده و شروع کردم به فکر . م روزی من بر ترس خود ؼالب شدمسرانجا

به ياد آوردم که وقتي اولين بار شنيدم که او از همسرش جدا شده و همسر مسعود شده است، با . کردن به مريم و به لؽت عشق

اما آيا من معني عشق . يداند که عشق به همسر و فرزند و خانواده چيست که حاضر به جدائي شده استخود فکر کردم که او نم

معني عشق او به . معني آن چه بود؟ آيا من کسي را دوست دارم؟ در اين نقطه بي اختيار به ياد مادرم افتادم" را ميدانستم؟ واقعا

اد آوردم که او در سختترين شرايط وقتي مرا ميديد لبخندی بر لب ميآورد و من چه بود؟ چطور من ميتوانم آنرا تعريؾ کنم؟ به ي

. «پرداخت بدون چشم داشت و اما و اگر»آيا اين معني عشق است که من به دنبالش بودم؟ . از دل و جان خود پرداخت ميکرد

مادرم بي اختيار شروع کردم زار زار گريه  در اين زمان با بياد آوردن. فکر کردم که معني عشق را که دنبالش بودم پيدا کرده ام

ديگر احساس ميکردم که . اشکي که هيچگاه برای او از ترس اينکه بگويند وابسته به مادرم هستم در سوک مرگش نريختم. کردن

ن آزاد هستم هر چقدر که ميخواهم گريه کنم و هر چه که ميخواهم بگويم، چرا که ديگر ترس از دست دادن چيزی از قلب م

بکنار رفتن عقل و منطق گذشته و يا بعبارتي تسليم شدن شخصيت و خردگرائي گذشته و ؼالب شدن احساسات بر  }. گريخته بود

توجه شود که وقتي هيجانات در شستشوی مؽزی آزاد ميشوند و بر فرد، عقل و منطق او ؼالب ميگردند،  " لطفا -عقل و منطق 

در اين نقطه ناگهان صدای مسعود مرا { .را پيدا نمايند انبراحتي توسط شستشو کننده ميتوانند جهت مناسب برای انجام هدفش

حاال مسعود از . ... صحبت ميکرد، خواهری که جانشين من در بخش سياسي شده بود{ ارواني}وی درباره فهيمه . بخود آورد

من در آنموقع . همه ميپرسيد که آيا کسي چيزی دارد که بر عليه او و انقالبش بگويد و يا نه؟ کسي چيزی برای گفتن نداشت

" شده بود و بهمين دليل هم بعدا ولاانقالبها، انقالب او  و در ميان همهفهيمه انقالب کرده " فهميدم که قبال" نميدانستم ولي بعدا

من بدون آنکه بدانم چه ميخواهم بگويم، بي اختيار برای اولين بار دستم را بلند . بعنوان جانشين مسئول اول سازمان معرفي گرديد

ده از اعماق قبرش مروقته خيلي ه که ساکت، ساکت، يک مرد»: کرد و گفت ناگهان مسعود دست مرا ديد و همه را ساکت. کردم

در آندوران هر کس که هنوز انقالب نکرده بود، گفته ميشد که مرده ايست که در قبر جنسيت خود زندگي « !ميخواهد حرؾ بزند

در بخش ما جانشين  فهيمهمن خيلي ساده شروع کردم به گفتن اينکه وقتي . در اينجا مسعود از من خواست که حرؾ بزنم. ميکند

اما ناگهان حرفم قطع . ز فکر من گذشت، چرا که او نه تجربه و نه شناخت کافي برای انجام آن کار را داشتمن شد، چه چيزی ا

من . هيجانات روحي من بسرعت اضافه و اضافه تر شد و هق هق گريه ام بلند و بلندتر... شد و شروع کردم به گريه کردن و 

ه او زده شده بود فکر ميکردم، اينکه او بلحاظ عاطفي و ايدئولوژيکي بايد در اين نقطه به يکي از حرفهائي که در آن جلسه دربار

من به اين . همسرش را طالق دهد، اما از آنجا که شوهرش عضو سازمان نيست هنوز نميتواند بلحاظ قانوني وی را طالق دهد

انطور که فکر ميکردم، فکرم را بلند فکر ميکردم که وی چگونه ميتواند چنين کاری را بکند؟ بدون آنکه خودم متوجه باشم هم

و اجازه نداشتن اينکه او  با کسي همبستر شدن به عنوان همسراين چقدر برای او دردناک است؟ ». بلند به گوش همگان ميرساندم

ت بدتر اينکه فهيمه از همسرش کودکي داشت که حق نداش. اين بيشتر شبيه روسپيگری بود تا زناشوئي« .را دوست داشته باشد

هيچکس انتظار . بود در جلسه سکوت مطلقي برقرار شده. او را ترک کند، اما در عين حال نميبايست به او عشق مادری بورزد

در اينجا مسعود مرا . نگونه هيجان زده و در حال گريه کردن ببيند، بخصوص نه برای خودم، بلکه برای ديگرینداشت که مرا آ

وقتي من از عشق صحبت کردم، از من پرسيد که من عشق را چگونه تعريؾ ميکنم؟ من .. . ..متوقؾ کرد و از انقالبم پرسيد

وقتي او از من پرسيد که چرا . و در اينجا بي اختيار دوباره شروع کردم به گريه کردن« .بنظر من عشق يعني پرداخت»: گفتم

در تمام زندگي . م که هيچ چيز به هيچ کس نداده امخودم را ميبينوقتي من عشق را اينگونه تعريؾ ميکنم، »: گريه ميکنم، گفتم

  «...  .خود يک نمونه پرداخت واقعي بدون چشم داشت نميتوانم پيدا کنم
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من . وقتي منطق عوض ميشود چگونه نظر فرد در مورد خودش هم دستخوش تؽيير ميگردد در نقطه چرخش، توجه کنيد که

شخصيتي . براستي در آن نقطه خودم را و يا بهتر بگويم شخصيت گذشته خود را بدترين و فاسد ترين و خود خواه ترين ميديدم

وی منطق و در اينجا ميتوان ديد که چگونه هيجانات مستمر ميتوانند فرد را وادار کنند که  .بايد شکسته ميشد و از بين ميرفت که

برای نمونه . عقل خود را بکناری نهاده، و بلحاظ احساسي و عاطفي به همان نتايجي برسد که شستشوی کننده مؽز بدنبال آنست

ما اعضؤ و هواداران هيچ پرداخت و يا فداکاری ای برای سازمان : در اينجا من همچون ساير اعضؤ به اين نتيجه رسيديم که

چيزی که مسعود آنرا فدای مريم ميناميد و مريم آنرا فدای )ران همه چيز خود را برای ما فدا کرده اند نکرده ايم، در حاليکه رهب

چرا که ؼير از اين فدای همسر و خانواده و زنداني و شکنجه . مسعود و هردو منظورشان تصميم ازدواج آنها با يکديگر است

و در نتيجه .( ر که خود مسعود هم گفت انجام شده و پذيرفته شده بودشدن در زندان ديگر برای تمام اعضؤ امری عادی و همانطو

اين وارونه کردن حقيقت . مديون آنها هستيم( شرؾ و حيثيت انقالبي و دنيا و آخرت معنوی و ديني خود را)ما همه چيز خود را 

هم با ذکر مصاحبه هايش با  و منطق، تنها زير فشار شستشوی مؽزی عملي ميشود، چيزی که مثالهای مشابه اش را ليفتن

. چين در کتابش نقل کرده است« ریرفرم فک»قربانيان 

چند ساعت قبل از اين نقطه من حتي توان صحبت برای چند ثانيه در آن نشست را . من بي وقفه مشؽول صحبت کردن بودم" 

ا صحبت در منطق جديد و با تکيه به ام. صحبت با منطق عادی و عقل و شخصيت گذشته در آن نشست ؼير ممکن بود}نداشتم، 

احساس . حاال ديگر من احساس ميکردم که ميتوانم برای ساعتها صحبت کنم{ .هيجانات موجود ايجاد شده، ساده و روان مينمود

."  ميکردم که به منبعي از انرژی دست يافته ام، ميتوانم از عشق تؽذيه کرده و از آن انگيزه بگيرم

شکل ميگيرند و به شخص، هويت و  و يا چرخش چگونه منطق و عقايد جديد ناگهان در يک نقطه عطؾتوجه کنيد که " طفال

اگر چه اين نقطه عطؾ بود، اما نبايد فراموش کرد . شخصيتي جديد ميدهند و به او توان اينرا ميدهند که خيلي روان صحبت نمايد

ين شخصيت جديد توسط تؽييرات تدريجي و ايجاد که اين تؽيير حاصل يک جرقه و يا يک نشست نبوده است، بلکه پايه های ا

هيجانات مستمر، از مرحله اول انقالب ايدئولوژيک و حتي قبل از آن ذره ذره ساخته شده بودند و نتيجه نهائي هم حاصل ايجاد 

که شستشوی مؽزی بايد تاکيد نمايم " بنابراين مجددا. هيجانات قوی و مستمر آن مرحله از انقالب ايدئولوژيک و آن نشستها بود

ی است نتيجه مطلوب خود را همواره بعد از انجام مقدماتي که شامل استفاده از شيوه های منطقي و تاثير گذاری و کنترل فکر

. ميدهد

؟ آيا اين همان مسعود ماستي است که ما ميشناختيم. صبر کن، صبر کن ببينم»: در اين نقطه رجوی مرا متوقؾ کرد و گفت" 

بود که د رآن نشستها مسعود به من داده بود، به اين معني که ؼيرت انقالبي ندارم و به اندازه کافي از دشمنان  لقبي« ماست»}

آيا اين همان فرديست که برای سالها در قبر خود خفته بود؟ بنظر ميرسد که بکل تؽيير کرده و حاال برای  {.سازمان متنفر نيستم

در اين نقطه او به مريم برای گرفتن تائيد نگاه « !مورد عشق و معني آن آموزش ميدهد او دارد بما در! ما يک فيلسوؾ هم شده

" ... «.من فکر کنم که او انقالب کرده است»: کرد و گفت 

معني عشق در آن چارچوب يعني پرداخت، به اين معني بود که همه ما برای اثبات عشق خود به رهبری، بايد پرداخت نمائيم، 

اين . «تا آنجائي که ديگر هيچ چيز برای پرداخت نداشته باشيم»: ميگفت" ز خود، و يا آنطور که مريم معموالپرداخت همه چي

رجوی ها ميخواستند از ما، يعني افراد انقالب کرده  ،يکي از جمالت و يا نتايجي بود که در انقالب ايدئولوژيک آن مرحله

ولي از قلبمان در ميآمد، و در مورد من در آن نقطه في الواقع ميشد ديد که من البته اين ميبايست از درون خود ما، و بق. بشنوند

در اين نقطه خواهيم  .دارم با قلبم و يا بعبارتي با هيجانات و احساساتم صحبت ميکنم و نه اينکه حرفهای ديگران را تکرار نمايم

فرد بر شخصيت گذشته او ؼالب شود و ناگهان فرد ديد که چگونه اين تائيد شستشو کننده مؽز، کمک ميکند که شخصيت جديد 

رها شده از زير فشارهای سخت رواني و هيجاني وارد فضائي خلسه آور شده و حالتي پيدا کند که شبيه ترين حالت به استفاده از 

ل فلج من در حاکما اينکه من براستي در آن لحظات درد کمر و پايم را حس نميکردم، در حاليکه در واقعيت . مواد مخدر است

. ائين بودمشدن از کمر به پ

: پرواز در ميان ابرها

بعد از آن نشست من بدليل درد شديد کمرم ديگر نتوانستم در . من انقالب کرده بودم و انقالبم را رهبری تائيد کرده بود" 

انستم راه بروم و به پايگاه نميتو" نشستهای شبانه شرکت کنم و ديری نگذشت که آنقدر وضع کمرم خراب شد که ديگر مطلقا

زمانيکه من برای . ... ديگری منتقل شدم و دکترها تجويز کردند که هر چه زودتر برای يک عمل فوری به خارج فرستاده شوم

عمل کمرم به پاريس رسيدم، ديگر تمام احساسهای خودم از کمر به پائين را از دست داده بودم و همان شب برای يک عمل 

واقعيت اينستکه در يک شرايط عادی من هيچگاه نميتوانستم آنقدر درد را آنهم برای آن . .... عمل فرستاده شدم فوری به اطاق
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همه مدت تحمل کنم که به نقطه فلجي برسم، اما در آن شرايط من تنها درد را زماني حس ميکردم که ميخواستم از سالن نشست 

از عمل، من ميديدم که هيچ حسي از کمر به پائين ندارم و دکترها ميگفتند که  بعد. به سالن نهار خوری و يا به خوابگاه بروم

چرا که احساس ميکردم . ممکن است همينطور باقي بمانم، اما دانستن چنين چيزی در آن نقطه هيچ اهميتي برای من نداشت

 24 .".. .چيزی را بدست آورده ام که صدها بار مرا مفيد تر ميکند تا داشتن پا و کمر سالم

: واقعيتهای تلخناک انقالب ايدئولوژيک

کرده بودم و از دردها و فشارهای آن مرحله خالص شده بودم، اما ميتوانستم شرايط استيصالي و درماندگي  اگر چه من انقالب" 

در آندوران بوضوح ميشد تاثيرات مخرب انقالب ايدئولوژيک آن مرحله را . افرادی را ببينم که کماکان درگير اين ماجرا هستند

واهران برای اثبات طالق ايدئولوژيکيشان، انقالبشان و اينکه ديگر هيچ آنروزها خيلي از خ... . 25روی افراد کنار خود ديد

وابستگي و عشقي نسبت به همسر سابق خود ندارند، اعالم ميکردند که حاضرند با بدقيافه ترين، ضمخت ترين و بد اخالقترين 

چرا که گفته ميشد که عشق آنان  از مردها بعکس چنين سئوالي نميشد،. فرد روی زمين اگر سازمان فرمان دهد ازدواج کنند

نسبت به همسرانشان احساسي و عاطفي نيست و بيشتر از هر چيز ريشه در روابط جنسي دارد و در نتيجه آنها حاضرند با 

بعبارتي }. هرکسي هر چقدر زشت و بد اخالق، حتي يک گوني سيب زميني، ماداميکه از لحاظ جنسي ارضؤ شوند ازدواج نمايند

ت ثابت ميکردند که هيچ احساسي نسبت به همسرانشان ندارند و تمام عواطؾ و احساسات خود را به رهبری داده اند زنان ميبايس

در نشستي که { .و مردها ميبايست ثابت ميکردند که برای هميشه از روابط جنسي بيزار شده اند و برای تمام عمر از آن بريده اند

نداشتم، شنيدم که يکي از برادران، مستاصل از اينکه چه کند که انقالبش پذيرفته  من بدليل بستری بودن در بيمارستان حضور

شود، بعنوان ابتکاری بجای تکرار کردن داستان برادران در اثبات انقالب خويش از خواهران تقليد نموده و در نشست انقالب 

وی که شاهد خنده و قهقه . ازدواج نمايد...  اعالم نمود که حاضر است با هر کسي که سازمان فرمان دهد، حتي زشت ترين و

در آنزمان زنان برای اينکه نشان دهند که جايگاه ايدئولوژيک مسعود را فهم . حضار بخاطر اين گفته خود بود، قدمي فراتر رفت

را نسبت به کرده اند ميبايست ميگفتند که مسعود نسبت به آنان محرم ترين فرد است حتي محرم تر از همسرانشان و هر حقي 

. به عبارتي ميبايست ميپذيرفتند که آنان همسر هيچکس نيستند و نخواهند بود مگر مسعود(. حتي داشتن روابط جنسي)آنان دارد 

فرد نامبرده در تقليد از بعضي از " مجددا{ .چيزی شبيه گفته ديويد کوروش که همسر تمام اعضؤ را همسر خود خواند" تقريبا}

اين گفته وی در آن . نقالبشان، جهت نشان دادن اوج انقالب خويش گفت که خود را همسر مريم ميداندخواهران در توصيؾ ا

جلسه مثل امضؤ کردن حکم مرگ خودش بود، وی با بيان اين جمله، به ناگهان خشم همه منجمله خود مسعود را بر انگيخت و 

دند و اگر پا در مياني مريم نبود، بطور قطع وی در آنجلسه همه با داد و فرياد و بعضي ها با مشت و لگد بسوی او حمله ورش

.  کشته شده بود

در آندوران بعضي ها که بشدت در انقالب کردن گير کرده بودند برای خالصي از آن وضعيت و نشان دادن انقالبي بودن 

توسط " اعمال آنها که معموال. خودشان کاسه داؼتر از آش ميشدند و در چنين شرايطي بيشترين حمله را به قرباني ميکردند

رد افراد او در چندين مو ترس و وحشت و دلهره افراد در حال انقالب بودمسئولين هم تشويق و ترؼيب ميشد، بيشترين دليل 

هر }بعد از پايان هر دوره از نشستهای انقالب " معموال. کشاندمي انقالب نکرده را بسمت خودکشي های موفق و يا نا موفق 

و بعد از پايان آن دوره همان جلسات با حضور مريم و . ک تا دوهفته ای برای يک سطح تشکيالتي از اعضؤ تشکيل ميشددوره ي

افرادی که نتوانسته بودند انقالب کنند و { .مسعود و تعدادی از انقالب کرده های دوره های قبلي برای رده پائينتر تشکيل ميشد

جدا ميشدند، حتي به ساختمانهای ديگر منتقل ميشدند و بعضؤ حتي يونيفرم ارتش آزاديبخش  اميدی به انقالب آنان نبود، از بقيه

به نوعي ميتوان گفت که آنها در . خود را از دست ميدادند و به آنها گفته ميشد که حق صحبت و يا همنشيني با بقيه را ندارند

در آن نشست مسعود از يکي از . ... فتر خود مسعود برويمروزی بما گفته شد که به د. ... شرايط يک زنداني قرار ميگرفتند

امروز خودش را با تيػ ريش  ،ناصر يکي از فرماندهان»: فرد نامبرده گفت. افراد حاضر خواست که گزارش خود را بدهد

چند هفته در  وی يکي از کساني بود که نتوانسته بود انقالب کند و به وی گفته شده بود که برای" ظاهرا« .تراشي کشته است

وقتي که امروز خوراک »: فرد مربوطه اضافه کرد. ... بنگالي محبوس باقي مانده و هيچکاری نکند مگر فکر کردن و نوشتن

بعد ... مسعود خيلي عصباني بود و دائم بد و بيراه ميگفت « . ...ناصر را به بنگالش بردم ديدم که وی ؼرق به خونش است

يکجائي، آخر نميتوانستيم او »: فردی که خبر را آورده بود گفت« خاک کردين؟ و کجا اون»: پرسيدساکت شد و از فرد نامبرده 

الب از باالترينها بود بر ای فرار از سازمان و انق Mدر يک نمونه ديگر موسي که رده او ... « .را در قطعه شهدا خاک کنيم

بدليل خونريزی مؽزی، تعادل رواني خود را از دست داده  برخورد ميکرد که گوئي ايدئولوژيک، بعد از يک حادثه، به نوعي

در نشست ديگری با . وقتي که سازمان وی را برای معالجه به فرانسه فرستاد، او از آن فرصت استفاده کرده و فرار نمود. است

برای اينکه انقالبش  حضور مسعود من شنيدم که اسحاق يکي از کساني که من با وی در نيويورک و سازمان ملل کار کرده بودم

سالها بعد از دوستي شنيدم که او نيز در همان دوران نا اميد از اينکه انقالبش . پذيرفته شود اعتصاب ؼذای خشک کرده است

اينها چند نمونه از خودکشي است که من در جريان آنها قرار گرفتم، بنابراين حدس . قبول ميشود خود را بدار آويخته و کشته
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ارد بيشتری از خودکشي بدليل ناکامي در انقالب در آن سالها در سازمان رخ داده باشد که ما چيزی از آنها نشنيده ميزنم که مو

26."ايم
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. تنداگر چه آنها مدعي پيشتاز بودن در برابری جنسي هستند، اما در واقع آنها پيشتاز نابودی زنانگي و تبديل کردن زنان به مردان زن نما هس

. اخيرا من از يکي از اعضؤ شورای رهبری مجاهدين که از آنها جدا شده شنيدم که مجاهدين حتي زنان را تشويق به برداشتن رحم خود ميکنند
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17

 Vladimir Bartol; Alamut; translated from the Slovenian by Michael Biggins; published by SCALA house press; 2004; PP: 

84, 86 

ي ثعد از مرگ ميتُاويم جبلت است ثداويد کً در مجبٌديه در آغبز گفتً شدي ثُد کً مب مبدام کً زودي ٌستيم از داشته رَاثط جىسي محرَم ميجبشيم، ثً ايه معىي ک

ديد افراد ممکه است در خُاة َ خيبل خُد را کً رجُی " امب ثعدا. ثب حُريبن ثٍشتي ٌمبوطُر کً ثه الدن َ حسه صجبح قُلش را ميدادود راثطً داشتً ثبشيم

خير شمب ٌرگس وً مبدام کً زودي ٌستيد َ وً پس از مرگ وميتُاويد »: پس از مرگ در حبل داشته رَاثط جىسي تصُر ومبيىد در پبسخ يک سئُال کىىدي گفت

 «.يىيدشمب ٌر گس وجبيد درثبري آن فکر کردي َ رَيبی آورا ثت. ديگر رَاثط جىسي داشتً ثبشيد

18
 يکساله بندی جمع مسعودرجوی مجاهد برادر ايران، خلق مجاهدين سازمان نظامي  -سياسي عالي فرماندهي و اول مسئول داخلي گزارش  

اگر چه رجوی در اينجا ازدواج را وظيفه ديني افراد و بخشي از زندگي مبارزاتي .  181صفحه  1361 آبان -1982 نوامبر مسلحانه مقاومت

اين نمونه . ست، اما همانطور که خواهيم ديد چند سال بعد آنرا ممنوع کرد و نقطه پاياني بر عشق، ازدواج و روابط جنسي گذاشتآنان دان

ديگريست از اينکه برای فرقه ها و رهبران آنها اصول ايدئولوژيک و مذهبي تا آنجا که برای آنها مفيد هستند قابل قبول ميباشند و بمحض 

.  قابل منافع ايشان باشند نفي ميگردنداينکه در نقطه م

19
اعضؤ مجاهدين در عراق عالوه بر انزوای جؽرافيائي و ايدئولوژيکي، حتي بلحاظ : "در گزارش رند اين موضوع چنين گزارش شده است  

نت داده شده اند و اجازه خانواده ها و همسران سابق در ساختمانهای مختلؾ سکو. عاطفي و اجتماعي خيلي منزوی شده اند، حتي در جمع خود

قبل از حمله امريکا به عراق کودکان به بهانه حفظ آنها در مقابل حمالت نظامي به اروپا فرستاده شدند تا با پدر و يا . ندارند يکديگر را ببينند

سني که بتوانند سالح در دست گرفته و بعد از رسيدن به }. به عراق بازگردانده شدند" البته بعضي از اينها بعدا. مادر خوانده ای زندگي نمايند

اعضؤ تنها بطور آزادانه با مسئولين . محکوم است« روابط ليبرالي»در مجاهدين روابط نزديک دوستانه تحت عنوان { .برای مجاهدين بجنگند

خبر چينها همواره . هستندو در نتيجه برای داشتن هر گونه رابطه ديگری آنان محتاج اجازه مسئولين خود . خود ميتوانند صحبت نمايند

در خيلي موارد به خانواده های اعضؤ مجاهدين در ايران گفته شده که فرزندان آنها يا مرده و يا کشته شده . مواظب مکالمات بين افراد هستند

." اند

20
و ترک روابط جنسي  به عنوان بخشي از انقالب ايدئولوژيک، رجوی دستور طالق: " رند هم اين موضوع را چنين گزارش کرده است  

طالق اجباری زوجها را مجبور کرد که حلقه های خود را تحويل داده، زوج خود را نفي و طرد کرده و اعالم کنند . همه اعضؤ را اعالم نمود

مجاهدين .( ار نهدالبته اين قانون شامل ازدواج خود رجوی نميشد و الزم نبود که وی نيز روابط جنسي را بکن. )که هيچ عالقه ای به او ندارند

تکه منکر اين هستند که اين عمل اجباری بوده و ميگويند که اين اختياری بوده و همزمان بدون مقدمه انجام گرفته است و ميگويند واقعيت اينس

جباری در کار مجاهدين در آن شرايط به اين رسيدند که داشتن خانواده ديگر ؼير ممکن است و در نتيجه هر مجاهد به تنهائي بدون آنکه ا

 Waldman, 1994; Whewell, 2007; interview with former: برگرفته از . ) باشد تصميم گرفت که  به روابط خانوادگي خود پايان دهد

NCRI representative Alireza Jafarzadeh, June 2008   ) چنين انکاری قابل قبول نيست، بخصوص که در نظر داشته باشيم که مجاهدين

عالوه بر اين خانواده های عراقي با اين نظر که . چه حد در روابط بين زن و مرد سختگير هستند که در بخش بعدی به آن خواهيم پرداختتا 

."  نميشود زندگي خانوادگي در شرايط جنگي داشت مخالفت خواهند کرد

{ RAND; National Defense Research Institute; is a nonprofit research organisation providing objective analysis and effective 

solution that address the challenges facing the public and private sectors around the world. Its report; titled: ' The Mujahedin-

e Khalq in Iraq; A Policy Conundrum  2009' was sponsored by Office of the Secretary of Defense of the United States of 

America. The full report can be found in: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/ ; P: 71 

21
در تمام اين سالها : " چيز مشابه ای گفت" يگر را اعالم نمايد تقريباجالب است که وقتي ديويد کوروش هم ميخواست طالق اعضؤ از يکد  

را ميان خود به شرکت گذاشتند و برای شما اين امری عادی بود، بخاطر اينکه آنها م. رده اند که با من باشندهمسران من همه چيز را فدا ک

خوب حاال نوبت شماست که فداکاری . نکرده ايد{ با من بودن}دای شما هيچ چيزی را ؾ. شما در آنزمان نميبايست متحمل درد و رنجي شويد

:  برگرفته از." حاال چه احساسي داريد. کنيد

Tim Madigan; 'See No Evil; Blind Devotion and Bloodshed in David Koresh's Holy War'; published by the Summit Group; 

Fort Worth Texas; 1993; PP: 116, 121 

22
در مرحله اول انقالب ايدئولوژيک سازمان در بيانيه ای که به امضؤ شورای مرکزی سازمان رسيده بود، به امضؤ معاصي هم اشاره ای   

اما در اين مرحله اين امر جدی شده بود و ما ميبايست گناهان . شده بود، اما در آن مرحله هيچيک از ما معني آنرا نفهميده و آنرا جدی نگرفتيم

 حاليکه در »: در آن بيانيه چنين آمده بود. های رجوی را از ان خود دانسته و تمام تصميمات او را همانند تصميمات خود پذيرا شويمو خطا

 آزاد و آگاه شخصيت ی" کننده احيؤ" ما رهبری بودند، آزادی و آگاهي دشمن و"  شخصيت"  ی کننده سرکوب خميني و شاه ديکتاتورهای

 و ندارد پذيری نا اشتباه و گناهي بي و معصوميت کاذب ی داعيه يا عوامفريبي و ريا و تظاهر به نيازی دليل همين به" دقيقا و بوده ما انساني

 مجاهدين سازمان مرکزی شورای بيانيه «.ايم پذيرفته اش آينده و گذشته خطاهای ی همه و ها خوبي ی همه با آنرا ، آگاهي منتهای در ما

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/


Page 19 of 19 

 

                                                                                                                                                                                     
 و مريم فرخنده ازدواج به تهنيت با"  سياسي زندانيان و شهدا"  روز ايران مردم نوين انقالب آؼاز سر خرداد 30 الگردس چهارمين ايران خلق

 24صفحه  .باد گرامي مسعود

23
برای نمونه وقتي يکي از . در نشستهای انقالب فرهنگي چين فضای مشابه ای را تعريؾ ميکند" رفرم فکری"ليفتن هم در توضيح   

همه : "ن به نام وينست تحت فشار بوده که به گناهان خود اقرار کند، گناهاني که او هيچ چيز درباره شان نميدانست، ما چنين ميخوانيمزندانيا

خود را فهم کرده « گناهان» يخواندند و از او ميخواستند کهم« جاسوس»و « امپرياليست»زندانيان ميبايست به وينست حمله ميکردند، او را 

آنها ميگفتند اما تو دستگير شده ای و . ... وينست در پاسخ ميگفت که او جاسوس نبوده و تنها يک دکتر بوده است. ا اعتراؾ نمايدو به آنه

در مجاهدين بعدها به اين }خوانده ميشد « کوشش» اين شيوه عمل. ا دستگير نميکنددولت افراد بي گناه ر. ... دولت هيچگاه اشتباه نميکند

وقتي فردی در ديگ قرار . فته ميشد و اينگونه توصيؾ ميشد که اين به مانند اينستکه فردی را در ديگ آب جوش قرار دهندنشستها ديگ گ

« کمک»با اين هدؾ انجام ميگرفت که به قرباني « کوشش»{ .ميگرفت همه هر گونه که ميخواستند ميتوانستند با او حرؾ زده و رفتار نمايند

و اين تجربه ای بود که وينست بايد بارها بخصوص در مراحل اوليه زنداني شدنش با آن . ده و به آنها اقرار کندکند که خطاهای خود را دي

." ميشدروبرو 

Robert J. Lifton M.D.; 'Thought Reform; A Psychiatric Study of "Brainwashing" in China'; published by Gollancz; London 

1962; P: 21 

24
 Chapter Eight; unedited version of ‘Masoud; memoirs of an Iranian Rebel’; www.banisadr.info 

25
آن مرحله عبور « انقالب ايدئولوژيک»در خاطراتم من چندين نمونه را ذکر کرده ام که چه به حال و روز کساني آمد که نتوانستند از  

در اينجا، از آنجا که ذکر همه آنها ما را از بحث اصلي که شستشوی مؽزی است دور ميکند، من . عواقب دردناک آن روبرو شدند نمايند و با

اما به عالقه مندان توصيه ميکنم که آنها را از روی وب سايتم، فصل هشتم خاطرات مختصر نشده ام . تنها به ذکر يکي دو نمونه بسنده ميکنم

 .بخوانند(  www.banisadr.info)در آدرس 

26
 Chapter Eight; unedited version of ‘Masoud; memoirs of an Iranian Rebel’; www.banisadr.info 
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