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:   نهمبخش شستشوی مغزی 

 :شستشوی مغزی مقدمه

م؛ جهت تشخيص تفاوت بين کنترل ذهن و شستشوی مؽزی، يفکر صحبت کردکنترل درباره کنترل ذهن و يا  ما قبلي هایدر بخش

اؼلب « شستشوی مؽزی»اصطالح : " ميگويد« مبارزه با کنترل ذهن فرقه ها»استيون حسن در کتاب خود تحت عنوان 

با يکديگر متفاوتند و نبايد آنها را با " در واقع اين دو شيوه تقريبا. بکار گرفته ميشود« يا فکر کنترل ذهن»ادلي برای بصورت مع

توسط ادوارد ( ش –ه ) 1330شستشوی مؽزی اصطالحي است که در سال . کنترل ذهن، شستشوی مؽزی نيست. هم قاطي کرد

طالح را جهت توضيح تؽيير ناگهاني ارزشها و اخالقيات نظاميان امريکائي او اين اص. هانتر که يک خبرنگار بود مطرح شد

هانتر اين اصطالح . اينکه چگونه آنان معتقد شدند که مرتکب جنايات جنگي تخيلي شده اند. اسير شده در جنگ کره بکار گرفت

فرد تحت شستشوی . جبار همراه استبا ا" شستشوی مؽزی معموال. بدست آورد(  hsi nao -هسي نائو )را از ترجمه چيني آن 

در اينجا از همان آؼاز . است 1{بطور عام ميتوان گفت دشمن ارزشهای گذشته وی }مؽزی ميداند که وی در چنگال دشمن 

زنداني در آؼاز ممکن است خود فرد باشد، اما بتدريج خود فرد ديگر بصورت  }مشخص ميشود که چه کسي زنداني است، 

زندانبان هم  }و چه کسي زندانبان است { .، بلکه اين شخصيت گذشته اوست که تا ابد زنداني محسوب ميشودزنداني نخواهد بود

در آؼاز ممکن است افراد ديگر باشند، اما رفته رفته اين نقش بعهده شخصيت جديد فرد گذاشته ميشود که زندانبان خود گرديده و 

" معموال. در اين شرايط زنداني حداقل انتخاب و اختيار را داراست. {شخصيت و ارزشهای گذشته خود را به اسارت بکشد

شکنجه هم ميتواند بشکل فيزيکي باشد و هم بشکل رواني مثل نشستهای انتقادی درون فرقه های } برخوردهای بد و حتي شکنجه 

 2."در اين شيوه بکار گرفته ميشود{ مخرب 

 مستثنيکنترل ذهن و تاثير گذاری شيوه های ژگي شستشوی مؽزی را از دو وي ،همانطور که ديده ميشود بر طبق تعريؾ فوق

نقش اصلي . تعميم ميدهم هم روانيابزار ست که در شستشوی مؽزی بکار گرفته ميشود که من آنرا به ابزار اجبارینخست . ميکند

بطور طوالني مدت ادامه پيدا که وقتي شيوه های اجباری چه فيزيکي و يا رواني آن، ايجاد هيجانات شديد در فرد است، هيجاناتي 

با " برای نمونه در مجاهدين عمدتا. خواهيم ديد عامل تعيين کننده ای در تؽيير شخصيت فرد ميشوند" همانطور که بعدا کنند

 ند و بانحوه زندگي گذشته اش بوجود ميآوراستفاده از شيوه های رواني، هيجانات شديد منفي ای در فرد بر عليه شخصيت و 

دومين ويژگي شستشوی مؽزی . ندرا به شخصيت فرقه ای تبديل ميکن ممتد کردن آن هيجانات رفته رفته شخصيت گذشته او

آگاه است که مخدوش کننده ذهن و يا شستشوی کننده " به اين معني که شخص تحت شستشوی مؽزی کامال. آگاهانه بودن آنست

يني ميدانستند که هدؾ شکنجه گران آنها چيست و آنها ميخواهند که شخصيت زندانيان چ. چه دارد ميکند و چه قصدی داردفکر 

چيست و « انقالب ايدئولوژيک»بخوبي آگاه بوديم که هدؾ  در اين مرحله در مجاهدين هم ما. گذشته ايشان را تؽيير دهند

توجه کنيد که در مخدوش سازی " لطفا. است و يا تولد نوين «فرد جديد»بصراحت بما گفته ميشد که هدؾ آن تؽيير ما به يک 

هدؾ مخدوش کننده ذهن  چه دارد بسر وی ميآيد ويا فرد نميداند که" ذهن و يا در بکار گيری شيوه های تاثير گذاری معموال

ممکن است به وی گفته شود که هدؾ تؽيير بعضي از اخالقيات و يا ويژگيهای ناپسند وی است، اما . تؽيير کامل شخصيت اوست

.  ير کامل شخصيتي او و تؽيير او به يک فرد جديدنه تؽي

« تاثير گذاری»و « کنترل ذهن»قبل از شروع شستشوی مؽزی، قرباني با بکار گيری شيوه های مختلؾ در فرقه های مخرب، 

به  هستند و بايد« شيطاني»و حتي « ناپسند»، «بد»به نقطه ای رسيده که قبول کرده است که شخصيت و ويژگيهای فردی او 

تا اين نقطه وی قدم به قدم و ذره ذره . تبديل گردند« خداگونه» و يا« مجاهد گونه»،  «از جنس پرولتاريا»، «خوب»شخصيتي 

اين  به  قربانيانوقتي  .، او تؽيير کرده استبدون آنکه متوجه باشد که چه اتفاقي دارد ميافتد و او دارد تبديل به چه کسي ميشود

که در  ندقبول کرده ا آنها و 3ذره ذره تؽيير کرده اند اری از عقايد شخصيتي و هويتيشانرسند، بسيمرحله شستشوی مؽزی مي

به  انشده و بايد شخصيتش« شستشوی مؽزی« »سرمايه داری»، «امپرياليسم»، «شيطان»، «جامعه فاسد»گذشته بوسيله 

در نتيجه در مرحله شستشوی مؽزی، قرباني . تبديل شود« بي طبقه»و « پرولتری»، «خداگونه»، «خلقي»، «خوب»شخصيتي 

همکاری کرده  خوددر کنار شستشوی کننده مؽز قرار ميگيرد و در تؽيير خود با وی بر عليه شخصيت، افکار، احساسات گذشته 

. 4برتازه بدنيا آمده، و يا يک سرباز خوب برای ره او خواسته شده است، يک فرد جديد شود که از  تا اينکه تبديل به کسي

: شستشوی مغزی در چين دوران مائوفکری و يا  (رفرم) و مراحل مختلف اصالحتوجيه 

مائو تسه تونگ در يک سخنراني : " در توضيح تاريخچه مدرن شستشوی مؽزی در چين تحت حکومت مائو، ليفتن ميگويد

و « مجازات»شد، اصول پايه ای ايراد ( ش  –ه  1320) 1942در جمع اعضأ حزب کمونيست در سال " معروؾ خود که ابتدا

دو اصلي را که همواره بايد رعايت ... » : را که همواره در نوشتارهای بعدی تکرار شده است را چنين بيان نمود« درمان»
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«« .انسان را با معالجه بيماريهايش نجات ده»» و دوم، «« مجازات گذشته و هشدار برای آينده »» نخست، : کرد عبارتند از

ما بايد مواردی از گذشته را که . ت گذشته بدون در نظر گرفتن احساسات فردی و يا فکر حفظ چهره افراد بايد افشأ گردنداشتباها

. است«« مجازات گذشته و هشدار برای آينده »» اين معني . ... نا خوشآيند بوده اند را با شيوه های علمي برسي و انتقاد کنيم

هدؾ تمام اينها نجات . تقاد از کمبودها بمانند دکتريست که ميخواهد يک بيماری را درمان کنداما هدؾ ما از افشأ خطا ها و ان

اگر فردی آپانديس داشته باشد، دکتر آپانديس وی را عمل . شخص است، و نه اينکه وی را با معالجه خود بسمت مرگ بفرستيم

بت به معالجه بيماريهای ذهني و سياسي داشته باشيم، بلکه بايد ما نميتوانيم يک نگاه عجوالنه نس... ميکند و او را نجات ميدهد 

" 5«.يک نگاه نجاتبخش انسان از طريق درمان بيماريهايش داشته باشيم

( و يا در هر جای ديگر)در چين « جامعه قديم»ميگويند که {  مائويستها}داستان از اين قرار است که : "ليفتن اضافه ميکند که

؛ دليل اين فساد و شيطاني بودن، ؼلبه و حاکميت طبقات استثمارگر، زمين داران، سرمايه داران (هست)و يا شيطاني و فاسد بوده 

و يا « تاثيرات شيطاني»؛ هر کس که در چنين جامعه ای زندگي و رشد کرده باشد از (و يا هست)و يا بورژواها بر جامعه بوده 

رفرم و يا اصالح فکری ميتواند فرد را از شر چنين سمومي خالص کرده و آن تاثير گرفته است؛ تنها يک « سموم ايدئولوژيک»

وقتي اين بحث در مورد قشر روشنفکر چيني مطرح ميشود، اينهم گفته ميشود . کند« جامعه نو»در « انساني نو»او را تبديل به 

وا هستند، چرا که فقط افراد متعلق به چنين گرفته و يا حداقل متعلق به طبقه خرده بورژ تاثير« طبقه استثمارگر»که آنان نيز از 

اهداؾ »تاکيد دارد که بايد ايدئولوژی تمام طبقات را با { مائويستها}يک بحث مفصل فلسفي . طبقاتي امکان تحصيل را داشته اند

سيله کمونيستها همگون ساخت، و يا بعبارت ديگر، بايد اعتقادات فردی افراد را با حقايق موجود در جامعه که بو« شرايط مادی

با يک نوع خاص اين قواعد روبرو ( بهمراه همسلوليهای چيني شان)در زندانها، زندانيان ؼربي . محقق شده اند هماهنگ نمود

ايدئولوژی شيطاني، و عادات شيطاني بجا مانده از جامعه کهنه، افراد را به اين . تمام جرائم ريشه مشخص اجتماعي دارند: شدند

و لذت ببرند، چنين افکار و خواستاری هنوز بدرجاتي در ذهن  رنج و بدبختي ديگران ثروتمند شدهبقيمت  که سمت ميکشاند

بنابراين اگر ما بخواهيم تمام جرائم را ريشه کن کنيم و همزمان مجرمان را مجازات کنيم، ما بايد . بعضي از افراد وجود دارد

وانيم ايدئولوژی شيطاني را در ذهن افراد تؽيير داده و آنها را تبديل به يک شيوه های موثری را بکار گيريم که بوسيله آنها بت

 6."انسان نو اصالح شده تبديل نمائيم

اولين : "و يا شستشوی مؽزی چين در دوران مائو بوسيله ليفتن اينچنين توضيح داده شده است« اصالح فکری»مراحل مختلؾ 

حساس همبستگي و حل فرد در جمع را ميدهد، جمعي معتقد که سنگ بنای نويد يک ا( همبستگي بزرگ)مرحله اصالح فکری 

اين مرحله هويت گروهي دانشجويان مدرن را احيأ ميکند، و يک احساس رها شدگي از بهم ريختگي . يک هدؾ آرمانيست

به سادگي از بين  همه را متوجه اين ميکند که بهم ريختگي دروني« بسيج فکری». هيجاني دوران انتقال را بهمراه ميآورد

اولين شيوه اينست که به بيمار يک » : مائو در اينمورد ميگويد. در وجودشان ريشه گرفته است" نميرود، چرا که چرک آن عميقا

، بطوريکه بيمار هرسناک شده و از درون بشکند و ؼرق در عرق گردد؛ "تو مريضي"مهيج قوی بدهيم، سرشان داد بزنيم که 

به روشنفکر بايد يادآور شد که او دارای يک تناقض دروني  7«.ه ميتوان او را بطور کامل مداوا نموددر اين مرحله است ک

کمونيست هم علم و هم داروی بيماری « دکتر»اين احساس را به او ميدهد که { فرياد بيدار کننده}است؛ توضيحات عقالني همراه 

و خود را بطور کامل به دکتر مربوطه بسپارد و به او اطمينان کند، وی البته درمان مشگل است، اما اگر ا. او را در دست دارد

در مجاهدين چه در مرحله اول انقالب ايدئولوژيک و چه مراحل } 8."هويتي جديد پيدا خواهد کرد که بهتر از هميشه خواهد بود

 {.خواهيم ديد" همين استدالالت با عناويني مشابه مطرح ميشد که بعدا" بعدی تقريبا

عمل جراحي رواني : است{ ايدئولوژيکي}آؼازگر دوران نبرد ( بستن مأل و يا قطع ارتباطات با دنيای بيرون)مرحله دوم  "

ضروری برای معالجه بيماری روشنفکر، تجربه دردی را برای وی بهمراه خواهد آورد که از ضروريات محقق شدن جامعه 

اين مرحله از پروسه نوآموزی را ميتوان در نحوه خاص درگيريهای « {دخو}هتک حرمت منطقي ». آرماني نويد داده شده است

برای نمونه، { .مطرح ميشد« روسياه کردن خود»در مجاهدين همين مقوله تحت عنوان }. روشنفکران چيني فهم کرد{ دروني }

د، چرا که از چشم کمونيستها که پايه ای ترين نوع انتقاد است، تهديد پذير هستن« فرديت»روشنفکران چيني در مقابل اتهام 

خواهيم ديد که " بعدا}. تمام ويژگيهای ايدئولوژيک طبقه خرده بورژوا را از هر جهت شخصيتي در دل خود دارد« »فرديت»

در اين دستگاه { .تحت عنوان برخورد با فرديت و نفي و نابودی آن مطرح شد" يک مرحله انقالب ايدئولوژيک مجاهدين تماما

تحت عنوان ايدئولوژی مادون دموکراتيک  {شايد بشود اندويدواليسم را داشتن هويت فردی ترجمه کرد}  واليسمفکری اندويد

واضح است که « تعريؾ شده است، ايدئولوژی ای که تمايل به حرکت و فعاليت مستقل دارد و روی آزادی فردی تاکيد ميکند،

تمام شکلهای انديويدواليسم با فرديت، نفاق و ناخالصي  برابر . ... چنين تفکری از جانب ليبراليسم ؼربي در وی بوجود آمده

ليفتن در دنباله بيماريهای ديگر  9."دانسته شده و تمام آنها بدليل تناقضي که با منافع جمع دارند ؼير اخالقي دانسته شده اند

بجکتويسم يا ذهني گرائي، و سانتمانتليسم يا روشنفکران چيني بر طبق نظر مائو را بر ميشمارد بيماريهائي مثل ليبراليسم، وسا

 10.احساسات گرائي
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فرديت، ليبراليسم، ذهني }را تکميل ميکند  روشنفکر شخصيتي بيماریبرخورد با چهار ( تسليم و تولد مجدد)مرحله آخر " 

و همزمان با { ميبرند مشابه ترمي که مجاهدين بکار}در اين مرحله بطور سمبوليک روشنفکر ميچرخد { گرائي، و احساس گرائي

 11."ميکند تؽيير شخصيتي نگارش گزارشي موشکافانه و  کامل از خود، خويش را متعهد به نگرش جديد

:  بازگشت به مدل رياضي

فورمول رياضي ما برای : يادآوری نمايم" اجازه دهيد قبل از شروع اين بحث، مدل رياضي ذکر شده در بخشهای گذشته را مجددا

:  بارت بود ازتؽيير عقايد ع

Bn= Bo + ∑Bi + Fo × T ± E × T2              

اعتقاد جديد است که البته در اين بخش ديگر بحث ما درباره اعتقادات ساده و معمولي نيست بلکه بحث (  Bn)در اين فورمول 

تقاد قديمي معادل اعتقاد جديد اع(  Bo. )پيرامون اعتقادات پايه ای و شخصيتي است که شستشو کننده ذهن قصد تؽيير آنرا دارد

احساس گره خورده در اين (  Fo)مجموعه ساير اعتقادات محکم و شخصيتي تاثير گذار روی اعتقاد فوق ميباشند؛ (  Bi∑)است و 

مدت زمانيست (  T. ) هيجانات ايجاد شده توسط شستشوی کننده ذهن جهت تؽيير اعتقاد شخصيتي قديم است(  E)اعتقاد است و 

 . ساسات و هيجانات در ذهن فرد فعال ميباشندکه اح

در بخش تاثير گذاری و نفوذ ما ديديم که چگونه مخدوش کننده ذهن، بدون آنکه قربانيش آگاه باشد، با بکار گيری شيوه های تاثير 

ذره ذره را گذاری و روشهای عقالني بدون درگير شدن با احساسات و هيجانات و شخصيت گذشته فرد بعضي از اعتقادات وی 

در بخش گذشته يا بخش کنترل ذهن هم مشاهده کرديم که چگونه مخدوش کننده ذهن با منزوی کردن . تؽيير ميدهدو قدم به قدم 

فرد از مأل گذشته اش و تؽيير رفتاری در وی سعي ميکند که اثرات منفي احساساتي و شخصيتي روی اعتقادات فرقه ای ايجاد 

) در اين بخش تحت عنوان شستشوی مؽزی، مخدوش کننده ذهن به دنبال متؽيير آخر، يعني هيجانات  .شده در فرد را خنثي سازد

E  )ميرود وسعي ميکند با ايجاد هيجانات منفي شديد نسبت به اعتقادات شخصيتي گذشته فرد، آن اعتقادات را تؽيير دهد .

داشته باشد (  Bi∑)جهتي مخالؾ اعتقادات شخصيتي فرد ميتواند اگر (  E × T2)همانطور که در فورمول فوق مشاهده ميشود 

در اينجا شستشو . تؽيير دهنده حداقل بعضي از اعتقادات محکم و شخصيتي را در قرباني ايفا نمايد" نقش خنثي کننده و نهايتا

ميتوان آنرا موتور محرکه کننده ذهن در واقع با دو متؽيير کار ميکند، نخست هيجان است، که قدرتي فوق العاده دارد و در واقع 

ما را به انجام " انسان دانست، از هيجانات کم که ما را وادار به انچام کارهای معمولي روزمره ميکنند تا هيجانات عظيم که گاها

ر مشاهده ميشود، متؽيي(  E × T2)همانطور که در ترکيب . 12کارهائي فوق العاده، دور از انتظار و حتي اعجاب انگيز واميدارند

است که چون به قوه دو هم ميرسد تاثير مضاعفي خواهد داشت، به اين ترتيب که شستشو کننده ذهن وقتي در (  T) دوم زمان 

قرباني خود هيجاني را ايجاد کرد، به شيوه های مختلؾ سعي ميکند که حضور آن در فرد را تا حد ممکن ادامه دار کند و يا 

به اين ترتيب . مايد که از شدت آن کاسته نشود و همچنان در فرد فعال باقي بماندتحريک مين" هراز چندگاه آنرا مجددا

طوالني ادامه دار باشد آنچنان بزرگ ميشود که تحت هدايت " حاصلضرب يک هيجان فوق العاده و قوی که برای مدت نسبتا

به عبارت ديگر شخصيت وی را دستخوش  شستشو کننده مؽز ميتواند يک عقيده پايه ای و يا شخصيتي را در فرد تؽيير داده و

از آنجا که در اين مرحله هدؾ مخدوش کننده ذهن ديگر يک سوء استفاده معمولي از قرباني نيست و قصد دارد او . تؽيير نمايد

ي جراح عمل نسبت به يک فعلرا بطور بنياني تؽيير دهد، من اين مرحله را شتشوی مؽزی ناميده ام که في الواقع نزديکترين 

البته بايد توجه داشت که شستشو کننده مؽز قبل از رسيدن . است که ممکن است ذهن فرد را از گذشته خود بطور کامل پاک نمايد

به اين مرحله در مراحل گذشته توانسته بعضي از عقايد سطحي تر فرد را عوض نموده، او را حداقل در ظاهر بشکل يک فرد 

نکته ديگر قابل . ذهن توانسته شخصيت گذشته او را منفعل و تاثير گذاری آنرا خنثي سازد فرقه ای درآورده و در مرحله کنترل

ذکر اينستکه بعضي از رهبران فرقه ها حتي ممکن است در مرحله کنترل ذهن از پيروان خود بخواهند که بعضي از ويژگيهای 

ير ويژگيهائي ميشوند که ممکن است در فرهنگ ؼالب خواهان تؽيدر آن مرحله " شخصيتي خود را تؽيير دهند، اما آنها معموال

تي حتي قبل از پيوستن به و بعبار شده باشدبد شناخته " نا مناسب و اصطالحا بعنوان يک صفت و يا اخالق گذشته خود فرد هم

يگر فقط اما در مرحله شستشوی مؽزی، مخدوش کننده ذهن د. خود فرد از داشتن آن ويژگي شخصيتي خرسند نبوده استفرقه 

در واقع . تؽيير دهد( چه بد و چه خوب)بدنبال تؽيير ويژگيهای باصطالح منفي فرد نبوده، بلکه قصد دارد تمام شخصيت او را 

منجين اخالق، چرا . اينهم يکي ديگر از تفاوتهای آموزشها و کارکردهای فرقه ای با کارکردهای معلمين اخالق و پيامبران است

ضد شخصيتي فرد هستند که ضد اجتماعي،  ، صفات و رفتارفقط بدنبال تؽيير بخشی از اعتقادات انچه فالسفه و چه پيامبر

در حاليکه رهبران فرقه ها حتي ويژگيهای شخصيتي را که فرد به داشتن آنها  ميباشند،ضد علمي و يا ؼير اخالقي معنويات، 

در . مورد تهاجم قرار داده و سعي ميکنند که آنها را تؽيير دهند د را همنمفتخر است و دارا بودن آنها در اجتماع مثبت تلقي ميشو

به نقطه ای رسانده ميشود که تماميت شخصيت و اعتقادات گذشته خود را بد و منفي ديده و " شستشوی مؽزی، قرباني معموال
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اره در فرقه متولد گرديده و و يا بعبارت ديگر بدنبال اين است که دوب نمودن خود از آنها ميشود« پاک»خواهان شستشو و يا 

اما از بد روزگار، از آنجا که پيرو هيچگاه نميتواند همانند رهبر گردد، نتيجه اين . شخصيتي فرقه ای مشابه رهبر فرقه پيدا نمايد

و ، مجبور ميشود که بطور روزمره تمامي حرکات 13شخصيت گذشته اش و يا گم کردن ميشود که قرباني بخت برگشته با نفي

جانشين  هويترهبر فرقه شکل دهد، لذا قدم به قدم وی هويت خود را از دست ميدهد و " خود را با تقليد از بقيه و احتماالار رفت

.  14بعبارتي تبديل به عروسک و يا برده رهبر ميگرددرا هم پيدا نميکند و 

را آنچنان بطور ريشه ای دگرگون نمايند هدؾ اينستکه، ذهن : "هانتر هدؾ شستشوی مؽزی را بطور خالصه اينگونه بيان ميکند

. که صاحب آن ذهن بواقع يک عروسک زنده و يا يک انسان ماشيني گردد، و تمام اين کار با نوعي از ظلم نا مرئي همراه است

ک نژاد تمام اينها برای يافتن ي. و يا هدؾ اينستکه ماشيني در گوشت و پوست بوجود آورند، موجودی با اعتقادات و افکار جديد

برده است، که برخالؾ بردگان گذشته، قابل اعتماد باشند که هيچگاه انقالب نخواهند کرد، همواره آماده خدمت هستند، و مانند 

 15.("مثل مورچگان که بطور ؼريزی از ملکه کندو تبعيت ميکنند. )حشره ای عمل ميکنند که از ؼرائزش دستور ميگيرد

. مورچگان ياد بگيريدشما بايد از »: مريم رجوی بما گفت« انقالب ايدئولوژيک»ای از  شگفتا که در مجاهدين هم در مرحله

. بايد همانند رابطه مورچگان کارگر و يا مورچگان سرباز با ملکه کندو باشد( مسعود رجوی)رهبر ايدئولوژيک  رابطه شما با

ما او را بعنوان رهبر ايدئولوژيک خود قبول وقتي ش. اطاعت از وی بدون فکر کردن و بدون سئوال و شک، اطاعتي ؼريزی

ميکنيد، به اين معني است که شما گناهان و خطاهای او را پذيرا شده و در نتيجه هيچگاه بخود اجازه نميدهيد که درباره او بر 

رهبر عقيدتي  فکر و فرمان و از يکطرؾ شما بين منطق و عقل و افکار خود. مسند قضاوت بنشينيد و يا در مورد او شک نمائيد

افکار و عقايد شخصي خود را از دست " کامال" ، و تدريجاو نه به افکار و عقايد خود بدهيداولويت را به او  بايد ،از طرؾ ديگر

." که او ميخواهد کنيدو بطور خودبخودی آنگونه فکر و رفتار  داده

:  هيجانات کليد کار هستند

و شوق فردی عشق و تاخيری بخاطر  محضوريتيا هيجان خصوصي و يا از يک عضو انتظار ميرود که هيچ احساس و " 

ه دشمنان خارجي و نفرت جنون آور نسبت ب و هيجاناتش محدود به از او انتظار ميرود که تمام زندگي اش. نداشته باشد

نديشي و ، دورااس حقارت و کوچکي در مقابل قدرتشوق و ذوق نسبت به موفقيت های خودمان، و احس خائنين داخلي،

 1984جورج اورول ؛ ." هوشياری حزب باشد

در ذهن دشمن مان است، به اين معني که خشم کورکننده، حرص، نفرت و  ،بودای دانا متوجه شد که قويترين سالح ما" 

يم به ميتوان بنفع خود بکار گرفت و از آنها برعليه اواستفاده نمود، به اين ترتيب ما ميتوانرا دشمن هيجانات منفي ديگر 

 16."درون ذهن او راه يافته و او را خلع سالح نمائيم

رضايت، خشم، انتظار، : که يک روانشناس است از هشت نوع هيجان نام ميبرد(  Robert Plutchik)رابرت پلوتچيک " 

تعداد آنها بعضي از محققين ميگويند شمارش هيجانات معني و مفهومي ندارد، چرا که . انزجار، ترس، لذت، ؼم و شگفت زدگي

وابسته به نوع تفکر، تجربيات و حافظه  او دارد که در ميان تمام " چرا که اينکه يک فرد چه احساسي دارد کامال. بينهايت است

  17."آدمياني که يکروز زندگي کرده و يا ميکنند منحصر بفرد است

باشد و يا لطيفه ای که برای شما ممکن  ديگری ممکن است حزن آورفرد اتفاقي که برای يک نفر مضحک بنظر ميرسد، برای 

ميزان و شکل هر يک از اين هيجانات در افراد مختلؾ هم متفاوت . آورداست خنده آور باشد، امکان دارد ديگری را به خشم 

 ...، خوؾ، وحشت، نگراني، التهاب مثل ترس ظاهر گردند،متفاوتي  بشکلهایو ممکن است  ميباشد

که در تمامي هستند نات بعنوان يک وسيله تعيين کننده در تاثير گذاری روی افراد، تا آن اندازه مهم در واقع ميتوان گفت، هيجا

جهت فهم تاثير آن، کافي است که تلويزيون . مراحل مخدوش سازی ذهن حتي در يک تاثير گذاری ساده، از آن استفاده ميشود

از بخش عقالني و منطقي مؽز " معموال چيهااگر چه تبليؽات. گاه کنيدخود را روشن کرده وبا دقت به يکي از تبليؽات تلويزيوني ن

مو و " دليل و سند ميآورند که محصول آنها چه فوائدی برای سالمت، مثال" و مثال) برای فروش کاالی خود استفاده ميکنند 

آنان نيز همزمان از هيجانات برای با اينحال ( پوست شما دارد و يا با خريد آن چقدر زندگي و کار آشپزی شما راحت تر ميشود

برای مثال با ايجاد ترس از تصادؾ، آتش سوزی و دزدی و مرگ شما را وادار به خريد بيمه . فروش کاالی خود استفاده ميکنند

نيمه عريان در کنار محصولشان از يک " ميکنند و يا با استفاده از شهوت و نشان دادن يک خانم و يا آقای خوش چهره و گاها

با استفاده از هيجان . اتومبيل گرفته تا يک شکالت سعي ميکنند که شما را به محصول خود بطور خوش آيندی مشروط نمايند

حرص سعي ميکنند بليط بخت آزمائي خود را فروخته و يا شما را به اين باور ميرسانند که با خريد محصول آنها ميتوانيد برنده 
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آنها با برانگيختن احساس همدردی شما، شما را وادار به کمک به خيريه خود . جا پاسخ دهيدشده و به تمام مشگالت مالي خود يک

رضايت بخش کاالی  شاد و با داستاني مضحک و حتي بي ربط شما را بخنده آورده و درست در آن حالت" ميکنند و حتي گاها

 . زنندنموده و شادی آنزمان شما را به کاالی خود گره ميخود را به شما معرفي 

جايگزين کردن هيجان : يک نمونه از استفاده از هيجانات با سوء استفاده از اعتقادات مردمي

: شهادت« لذت»از مرگ با هيجان « ترس»

بعضي از اوقات برادر بزرگ روزی را به نام روز بزرگداشت عضوی ساده و فروتن از حزب ميخواند که زندگي و مرگش " 

درست است که در واقع . امروز او ميبايست خاطره رفيق اوگيلوی را بزرگ ميداشت. ن بودشايان تقليد شدن توسط ديگرا

رفيقي بنام رفيق اوگيلوی هرگز وجود خارجي نداشت، اما نگارش چند خط در روزنامه و چاپ چند عکس قالبي بسادگي 

 1984جورج اورول، ." ميتوانست به چنين فردی موجوديت واقعي ببخشد

لذت، کنجکاوی، شگفت : ت بسختي ميتوان گفت که کداميک قويترين آنهاست چرا که هريک از هيجانات مثلدر ميان هيجانا

د انساني عادی را بحرکت در ند و ميتواننخود بنظر قويترين ميآي حالت شديدزدگي، خشم، انزجار، اندوه، شرم، گناه و ترس در 

اما شايد . در حالتي عادی انجامش بوسيله آن فرد بنظر ؼير ممکن ميآيدد که نآورده و او را مجبور و قادر به انجام عملي نماي

در . و لذت حتي يک لذت معمولي بهترين آنهاستمعمولي در ميان هيجانات بدترين است،  18بتوان گفت که ترس حتي يک ترس

در . نجر به مرگ يکنفر شودبخودی خود ميتواند م ،ميان ترسها هم شايد بتوان گفت که ترس از مرگ بدترين ترس است که خود

نتيجه اگر کسي بتواند ترس، آنهم ترس از مرگ را در فردی تبديل به لذت، آنهم لذتي پايان ناپذير و فزاينده در اثر گذر زمان، 

تبديل نمايد، بايد گفت که او انساني نترس و  ،مثل لذت از مقبوليت توسط توده ها و اسطوره شدن در قصص و تاريخ مردمان

را بوجود آورده است، و اگر او بتواند چنين ( سوپر من) بر خوؾ و وحشت و يا بعبارت ديگر يک انسان فوق العاده  ؼالب

انساني را کنترل کرده و وی را تبديل به ابزاری، همچون خنجری بران برای پيشبرد مقاصد خود تبديل نمايد، بايد گفت که او 

 . 19کليد پيروزی نهائي را يافته است

اگر شما به خدا اعتقاد داشته باشيد و يا . ني و شهادت؛ هردو ارزش خاصي در تمام فرهنگهای مرده و زنده داشته و دارندقهرما

نه؛ اگر شما مسيحي باشيد و يا مسلمان، يهودی باشيد و يا بودائي؛ اگر بلحاظ سياسي ليبرال بي خدا باشيد و يا مارکسيسم ضد 

وميان و پارسيان باستان بدانيد و يا خويش را دنباله رو فرانسويان، انگليسي ها و آمريکائيان مذهب؛ اگر خود را از يونانيان، ر

مدرن بشماريد، بهر صورت فرقي نميکند، در تمامي اين فرهنگها و اعتقادات مذهبي و سياسي، کساني که حاضرند بخاطر حق و 

جان خود را فدای آنها کنند؛ " دت و قهرماني نشان داده و نهايتاحقوق مردم، کشورشان و اعتقاداتشان ايستادگي کرده، از خود رشا

چنين افرادی . جايگاه و ارزش خاصي در ميان احاد مردم معتقد به آن اعتقاد و يا در ميان هموطنان خود داشته و خواهند داشت

، مردمان از آنها به بزرگي و با احترام بعد از مرگشان، نام، ياد و خاطره شان در حافظه ها، داستانها و تواريخ زنده خواهد ماند

نام آنها را بر  پدران و مادرانفوق العاده ياد خواهند کرد، داستان زندگي و مبارزه شان بصورت يک افسانه در خواهد آمد، 

ر بسياری د. فرزندان خود خواهند گذاشت و کودکان خويش را تشويق ميکنند که از آنان سر مشق گرفته و راه آنان را طي نمايند

بزرگداشت قهرمانان و شهدا تا آنجا پيش ميرفت که آنان رفته رفته تبديل به خدايان ميگشتند و در بعضي  ،از فرهنگهای باستان

.  از مذاهب همچون مسيحيت، آنان تبديل به قديسين ميگشتند

شهدا و قهرمانان صحبت بکنم، چرا  ؼلط بزرگداشت و يا ؼلو کردن دربارهيا در اينجا قصد من اين نيست که درباره درست و 

که مقوله و مفهوم شهادت هم همچون هر چيز ديگری مثل يک چاقوی ساده ميتواند در جهت نجات جان يک فرد، يک عقيده و يا 

کساني که در دفاع از . يک ملت بکار گرفته شود و يا بالعکس در خدمت نابودی انساني و يا حتي جمعي و فرهنگي قرار گيرد

مردم و عقيده کشته ميشوند بحق شهيد ناميده ميشوند و در جهت معکوس ديکتاتورها و جانيان نيز جان باختگان راه خود  وطن و

آنچه مهم است اينست که اين مفهوم از آنجا که ارزش خاصي در تمامي فرهنگها و در ميان تمامي ملتها دارد،  . را شهيد ميخوانند

داراست و درست بهمين دليل است که متاسفانه بوسيله تمامي شستشو کنندگان مؽز در هر  قدرت ويژه و فوق العاده ای را هم

آنها از يکسو از احساسات مردم و عشق و  .و ميگيرد شکل و رنگي و در ميان فرهنگهای مختلؾ مورد سوء استفاده قرار گرفته

اند و از سوی ديگر با وعده شهادت توانسته اند  احترام آنان نسبت به شهدا جهت عضو گيری آنان در فرقه ها استفاده کرده

هيجان ترس از مرگ را در ميان مريدان خود با لذت جاودانه شدن و يا حتي راهي بهشت شدن عوض نموده و به اين ترتيب آنها 

  .دکرده انو حتي مردم عادی و بيگناه ار مخالفين خود کشت تخريب و برایيا سالحي مرگبار ابزاری و را تبديل به 

يانگ چانگ در قوهای وحشي، داستان يکي از اين شهدا در چين دوران مائو را نقل ميکند، و اينکه چگونه داستان زندگي او 

مورد استفاده قرار ميگرفت تا بهمگان بخصوص کودکان آموزش داده شود که چگونه مائو را پرستش نموده و زندگي خود را در 
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وقتي که من ( ش–ه ) 1343همانطوريکه همواره از او به اين شکل ياد ميکرديم در سال  «رئيس مائو»: " راه او فدا نمايند

در بهار سال گذشته اش وی در يک بيانيه خطاب به کل . خود به منرا آؼاز کرد{ اعتقادی و عاطفي}تحميل دوازده ساله بودم 

که  بود که لي فنگ سرباز ساده ای بودا گفته شده بم« لي فنگ ياد بگيريم»کشور و بخصوص جوانان، اعالم کرد که ما بايد از 

در سال . ... گفته ميشد که او کارهای خوب فراواني کرده است. کشته شد( ش –ه ) 1341در سن بيست و دو سالگي در سال 

ونه که توسط جوهر پيام لي فنگ آنگ... . تمام تاکيدات روی تبديل شدن ما به جوانان پيش آهنگ دنباله رو فرقه مائو بود 1343

قبل . «به چه ميزان متعهد و معتقد به رهبر مائو بوده و به وی عشق ميورزيده»معلمان ما به ما آموزش داده ميشد اينبود که وی 

در همان زمان خاطرات لي فنگ بعنوان . از انجام هر کاری، وی هميشه جمله ای از مائو را به ياد آورده و ذکر ميکرده است

من بايد کارهای رئيس مائو را فرا » : بود مانند  جمالتيدر هر صفحه آن کتاب " تقريبا. ق بچاپ رسيديک کتاب درسي اخال

بدنهای » و يا « .گيرم، از گفتار رئيس مائو پند بگيرم، آموزشهای رئيس مائو را دنبال نمايم، سرباز خوبي برای رئيس مائو باشم

خود را بدون هيچ سئوالي تسليم رهبر بزرگمان کرده و تحت کنترل وی قرار »نيم که بتوا« ما بايد له شوند و استخوانهايمان خرد

در يکروی اين سکه کيش شخصيت مائو . فرقه مائو و فرقه لي فنگ دو روی يک سکه شده بودند. به اين ترتيب مائو « -.گيريم

 20."بود و در روی ديگر سکه هيچکس بودن و نا چيز بودن بقيه

در فرقه ها و در کالم آناني که ميخواهند از اين مفهوم سوء استفاده نمايند با ارزشي که در « شهادت» فاوت،ت بتوان گفت کهشايد 

، «شهيد بزرگ»ميان مردمان و فرهنگها و اعتقادات مختلؾ تحت همين عنوان وجود دارد اينستکه در اولي حتي اگر کسي 

مجاهدين بصراحت اينرا در درون خود ) ی شهيد رهبر فرقه استو يا هر چيز ديگری خوانده شود، در واقع و« شهيد مردم»

، در حاليکه شهدای واقعي بخاطر مردم، (ميگويند که شهدای آنان متعلق به شخص مسعود رجوی هستند و برای او شهيد شده اند

 . تکشور و عقيده جان خود را ميدهند و اگر هم گمنام باشند، باز خونشان فدای بقای مردمانشان شده اس

: نمونه مجاهدين بعنوان يک فرقه مخرب با تمام مراحل مختلف مخدوش سازی ذهن

:  استفاده از شهدا برای جذب نيرو

ن شاه داشتند، اما بعد از مجاهدين اگر چه يک تاريخچه خشونت آميز بخصوص بر عليه مستشاران آمريکائي در ايران، در دورا

آنها حتي خود را مخالؾ خشونت و مدافع حقوق زنان و اقليتهای . ونت آميز بودانقالب، سياست آنها حداقل در ظاهر ؼير خش

و سياست بظاهر ؼير خشونت آميز، به اضافه تاريخچه مبارزاتي گروه بر عليه « آزادی»با شعار . قومي و مذهبي نشان ميدادند

ک گروه کوچک چريکي تبديل به يک ديکتاتوری شاه و سلطه امپرياليسم، و اسامي حدود صد شهيد، مجاهدين بزودی از ي

جوانان و دانش آموزان و روشنفکران را به تجمعات علني " هزاران نفر عمدتا ندو توانست هسازمان سياسي با هواداران بسيار شد

اين  بسياری از ويژگيهای يک فرقه را داشتند، اما هنوز در م که مجاهدين از آؼاز پيدايش خوداگر چه من معتقد. خود جذب نمايد

و حداقل هنوز تبديل به  ا به يک فرقه مخرب تکميل نشده، معتقدم که پروسه تبديل شدن آنه1364تا  1357دوران، يعني بين 

.  چيزی که امروزه هستند نشده بودند

 : -چرا و چگونه مجاهدين توانستند بعد از انقالب موفق به جذب هزاران هوادار شوند به عوامل مختلفي بر ميگردد، منجمله

بعد از انقالب،  سرگشتکي و بالتکليفي –. و و فداکاری بخاطر آن عقايد ميکردکه افراد را آماده پذيرش ايده های ن فضای انقالب

پاسخي برای  که افراد را و بخصوص  جوانان را به احزاب و گروه های سياسي و ايدئولوژيک منجمله فرقه ها برای يافتن

و نياز مردم به تعلق به چيزی، به گروهي، حزبي و يا حتي فرقه ای، چرا که روابط بعد از  تعلق. سئواالتشان جذب مينمود

اما . شده بودو ارزشهای گذشته شان دگرگون  دادهبسياری از وابستگي های گذشته خود را از دست  ،و مردم کردهانقالب تؽيير 

در اختيار تمام گروههای سياسي بود که پس از انقالب مثل  مجاهدين جهت جذب نيرو، عالوه بر استفاده حداکثر از اين عوامل که

. کردند هواداران جديد و جوان قارچ از زمين سر برآوردند، از شهدای خود نيز بيشترين استفاده را جهت جذب

« ستايش کنندگان شهدا» فرقه 

:  سوء استفاده از شهدا و احساسات نسبت به شهدا

بسياری از همچنطن درباره های مخرب و سازمانهای تروريستي تحقيق و مطالعه کرده ام،  من تا کنون درباره بسياری از فرقه

از شهدا خود سوء  فرقه ها و گروه های ايدئولوژيکي عهد باستان ، اما هنوز موفق نشده ام گروهی را بيابم که به ميزان مجاهدين

کرده چه در جذب نيرو و چه در بحق نشان دادن خود بليؽات، ت آنها را تبديل به اهرمی موثر جهتتوانسته باشد  استفاده کرده و

جوانان نسبت به شهدا جهت جذب آنان به خود استفاده ميکنند بلکه توانسته اند آنرا  پاک نه تنها آنها از شهدا و احساسات. باشد

زنجيری بر همچون بند و آنانرا شهدا و اسامي " بشکل موثری تبديل به يک وسيله تاثير گذاری و شستشوی مؽزی کرده و نهايتا
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اگر ما . که حتي در صورت تشخيص ؼلط بودن راه نتوانند گروه را بسادگي و با وجدان راحت ترک نمايند خود زده پای اعضأ 

با ساير گروه ها چه مارکسيستها و چه مسلمانان مقايسه کنيم متوجه ميشويم ( کمتر از صد نفر)شهدای مجاهدين در دوره شاه را 

آنها برای مثال تعداد کمتری شهيد از فدائيان داشتند و . شهدای آنان چه بلحاظ تعداد و چه بلحاظ کيفيت برتر از ديگران نبودند که

اگر رشادت و شجاعت را بخواهيم مالک ارزش شهدا بگزاريم، ميتوانيم بگوئيم رشادت و قهرماني فدائيان در ماجرای سياهکل 

در واقع اکثر اعضأ مجاهدين شامل اعضأ رهبری آن و خود . مامي عملياتشان در دوران شاه بودبيشتر از شجاعت مجاهدين در ت

توسط ساواک  ،بر عليه شاه قابل ذکریمسعود رجوی قبل از انجام هر گونه عمليات نظامي و در واقع انجام هر گونه عمل 

بسياری از شهدای مارکسيستي و " ئولوژيک باشد مجدداو اگر ميزان ارزش گذاری ما تقوا و معلومات و آگاهي ايد. شدنددستگير 

اما حتي امروز بعد از گذشت بيش از سي سال اگر ما با هر . نبودند، کمتر از آنها نيز نبودندبر شهدای آنها ارجح اگر اسالمي 

مجاهدين بسيار فراتر  مجاهدين صحبت کنيم، احساس آنها نسبت به تعداد و کيفيت شهدای قبل از انقالب سابقحتي  يک از اعضأ 

بسياری از آنها تعداد شهدای مجاهدين را بسيار بيشتر از مجموع ساير شهدای دوران شاه دانسته و شايد در ته . از واقعيت است

ميزان تبليؽات دستآوردها محصول  تمام اين. دل خود اينرا دليلي بر آن ببينند که رهبری انقالب در واقع حق مجاهدين بوده است

روز شروع انقالب نخستين ميتوان گفت از " تقريبا. است 1360و  1357دين در دوران مبارزات سياسي شان بين سالهای مجاه

بعد از انقالب، تمامي سخنرانيها، کتب و . عکس شهدای آنان در دهها و صدها نسخه در تمامي تظاهرات و تجمعات ديده ميشد

ديری نگذشت که در اثر اين حجم از تبليؽات، هر . انها و اشعاری درباره شهدايشانساير انتشارات آنها مملو بود از عکسها، داست

آنها برای ما سمبل فهم، شعور، . سطوره ای، امامزاده ای و قهرماني گشتنديک از شهدای مجاهدين در فکر و روح ما تبديل به ا

اين موج تبليؽاتي به اين نتيجه رسيده بودم که آنان  من مطمئنم که اين تنها من نبودم که در اثر. آگاهي، شجاعت و صداقت شدند

نو جوانان تازه جذب شده به گروه را بيابيد در دوران بعد از انقالب شما ميتوانستيد بسياری از . همچون امامان معصوم بوده اند

شهدا و تبليػ . يز حفظ کرده بودندکه نه تنها اسامي شهدای مجاهدين را از حفظ بودند بلکه داستان زندگي و تاريخ شهادت آنها را ن

درباره آنان آنقدر زياد بود که فرهنگ خاص خود را بوجود آورد و ما کم کم به اين اعتقاد رسيديم که مشروعيت هر گروه و هر 

از  و نه في المثل به رای مردم و استقبال مردمي) مشروعيت حکومت به تعداد شهدای آنان برميگردد " سازمان و حزبي و نهايتا

البته بايد متذکر شوم که در آن دوران ما (. پاسخ آنان به مسائل کشور و مردم قدرت مديريت و مسئله حل کني و آنان و يا

کوچکترين اطالعي در باره ميزان و کيفيت شهدای ساير گروه ها و جريانات سياسي بؽير از مجاهدين و فدائيان که در آندوران 

شد که روز بروز هم قويتر گشت، بر پايه سازمان پايه اعتقادی اعضأ و هواداران اصلي ترين  اين .نزديک بودند، نداشتيم همبه 

رهبر آن يعني مسعود رجوی " اين اعقتاد که مشروعيت از تعداد شهدا حاصل ميشود، ما رهبری کشور را حق مجاهدين و طبعا

اين نکته بسيار مهمي است . ا از مجاهدين ربوده شده استميدانستيم، حقي که بصراحت گفته ميشد توسط روحانيون و آيت هللا ه

چرا که مجاهدين با استفاده از شهدای خود و بزرگ نمائي آن در واقع توانستند در فکر و ذهن اعضأ و هواداران خود حتي در 

نفي کرده و ما  که جنگ مسلحانه خود بر عليه حکومت را شروع کردند، مشروعيت حکومت را 1360فاز سياسي، يعني قبل از 

اين پايه . )را وادار کنند که به حکومت وقت بشکل يک متجاوز و دزد نگاه کنيم تا يک حکومت مشروع با حمايت و رای مردمي

ديری نگذشت که  .(منطقي و اصولي ای برای پذيرش مبارزه مسلحانه و عمليات تروريستي بعدی سازمان بر عليه حکومت بود

چه واقعي و چه )ر و عقيده ای از ابزار شهدا بهره گرفت و به اين ترتيب منطق و حرؾ شهدا سازمان برای تحميل هر فک

و هر گاه که ما شکي به اعمال و حرفهای سازمان ميکرديم، . باطل گشت ازحق تشخيص جايگزين عقل، منطق، و ( ساختگي

. خودمان شهدا را بياد آوريم" وسط مسئولينمان و بعدابهر دليل ميخواستيم از آن فاصله گرفته و يا ترکش کنيم، زمان آن بود که ت

در بعدها شهدای جديدتر و شايد کساني که ما آنها را از نزديک ميشناختيم در ذهن ما تبديل به اهرمهائي قويتر و بازدارنده تر 

.  شدند آن و ترک و ترديد نسبت به گروه شک مقابل

ای خود برای تحميل هر چيزی منجمله عقايد، استراتژی و تاکتيکها و حتي رهبری برای فهم استفاده تعيين کننده مجاهدين از شهد

. مسعود و مريم رجوی، کافيست تنها به صحبتهای مريم در مراسم ياد بود کشته شدن اشرؾ ربيعي و موسي خياباني توجه کنيم

 و وار عاشورا کردني فدا بوده،" ايثار"  و" فدا" بهمن نوزده بزرگ ی حماسه راز و رمز و پيام: "در اين سخنراني وی ميگويد

 نشيب و فراز پر راه سراسر در مجاهدين بستهای بن تمامي راهگشای کليد واقع در که است پيام همين و کليد همين. وار حسيني

 خونخواری و لدجا دشمن با توانستند که بود رمز همين با و بود پيام همين با" اساسا. است بوده کنون، تا شان طوالني و سخت و

 که ديگری نيروهای و گروهها تمامي خالؾ بر درست. کنند باز راه و کنند مقاومت. بمانند جا بر پا و کنند مقابله خميني مثل

 عصاره و جوهر واقع در که را گرانبها گوهر اين مجاهدين که کنم اشاره اينجا بايد البته. شدند حذؾ صحنه از يک به يک ديديم

 ".اند ديده آموزش و اند گرفته ياد مسعود خود يعني ايران نوين انقالب رهبر ، بزرگشان معلم و رهبر از هاستآن ايدئولوژی ی

 عقيدتي و ايدئولوژی جوهر: "وی در ادامه تاکيد ميکند که (ايران  -رجوی ، رجوی  -ايران شعار با همراه حضار زدن کؾ)

 راه در نثار و فدا. کرد نثار بايد بيشتر چه هر و کرد فدا بايد بيشتر چه هر که، معني اين به. ميشود خالصه" فدا" در مجاهدين

 که آنجا تا. است نمانده باقي کردن فدا برای چيزی هيچ که برسد بنظر ديگر که آنجا تا. {اسامي مستعار رجوی ها} خلق و خدا

 و فضاها به مسعود خود سازمان، دستجمعي رهبری راس در و سازمان راس در که ميرسند ای نقطه به مسير اين در مجاهدين
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 بخواهند اينکه به برسد چه است، مشکل افراد برای او فدای داستان فهم حتي ابتدا در بطوريکه. ميشود وارد فدا از جديدی اشلهای

. هستيد آشنا بيش و کم ايدئولوژيک انقالب جريان در مقوله اين با که ميکنم فکر. است بوده او کار در ايثاری و فدا چه که بفهمند

همانطور که مشاهده ميشود بر طبق اين منطق، فداکاری و شهادت   21".هستيد آشنا" ( تماما نه و" )اساسا که بگويم بايد واقع در

هم ايدئولوژی و عقيده است و هم منطق آن، بنابراين کسي که بيشتر فداکاری ميکند حق است حتي اگر در راهي باطل بوده و 

شهادت »و نه  و يا مرگ بخودی خود به اين ترتيب شهادت. ؾ منطق عام و معمول بين عوام و خواص باشدمنطقش بر خال

.  ميگردد و ارزش اصل« برای چه چيزی و چه کسي

 هجهت مشاهده نحوه استفاده از شهدا برای ممانعت خروج افراد از گروه، يکي از کودکاني که در سازمان متولد شده و رشد کرد

هر گاه که من ميخواستم گروه را : " بعد از خروج از سازمان در خاطرات خود مينويسد هبه يکي از اعضأ آن گرديدو تبديل 

اگر ميخواهي پايت را روی خون و عقيده مادر » : مرا به من نشان ميدادند و ميپرسيدند« شهيد»ترک کنم، آنها عکس مادر 

، آنها از احساسات من نسبت به شهدا و مادرم حداکثر استفاده را ميکردند  «.شهيدت بگزاری و ما را ترک کني، اينکار را بکن

بمانم، همچنان در گروه ديگر نميخواهم آنجا و به اين ترتيب توانستند مرا برای مدتي بسيار طوالني پس از آنکه به اين رسيدم که 

." نگه دارند

برای فهم چيزی که من آنرا . نام آنها ختم ميگرديد شروع ميشد و بهاستها با نام شهدا در سازمان تمام سخنرانيها، نگارشها و خو

جذب آنان و شستشوی و شايد شهيد پرستي ميخوانم و اينکه سوء استفاده از احساسات افراد نسبت به شهدا جهت " فرقه شهدا"

سالروز شهادت بنيانگذاران )بود، اجازه دهيد بخشي از سخنان مسعود رجوی در اولين مراسم چهار خرداد  مؽزيشان تا چه حد

تا مخاطبان خود را قانع سازد  اين سخنراني وی ميخواست از شهدا استفاده کردهدر . پس از انقالب را در اينجا ذکر کنم( سازمان

در آنزمان در شورای . باشدکه اعدام بازماندگان رژيم شاه درست است و بايد بيشتر از آنچيزی که در آنزمان صورت ميگرفت 

قالب تمايلي رشد کرده بود که از شدت اعدامها کاسته شود و تعدادی از قضات نفوذی سازمان در دادگاهها هم اخراج شده ان

آنها که در راه خدا کشته ميشوند را مرده : " 22ميگويددر اين سخنراني  رجوی. بودند، امری که مجاهدين بشدت مخالؾ آن بودند

بنام مشتهای گره . بنام خدا  و بنام خلق قهرمان ايران و بنام شهدای بخون ؼلتيده. شما نميدانيد نپنداريد، چرا که آنها زنده هستند و

وی سپس بعد از ساختن ! ... " زنده باد امام خميني که افشأ کننده دشمن اصلي برای مردم بود!  خورده بر عليه امپرياليسم آمريکا

! درخت آزادی با خون شهدا روز به روز قوی و قويتر ميشود: " نمودپايه های صحبت خود حرؾ اصلي خويش را چنين عنوان 

گلهای سرخ محمد، ! شهدا با خون خويش اين درخت را آبياری کرده و باعث شدند که گلهای سرخ زيبا روی آن شکفته شوند

ه و پاک ريشه های ابراهيم، و خدا، و گلهای سرخ مردم، چرا؟ زيرا اين سخن انسانهای پاک است که همچون يک درخت طيب

سخن آنان همچون سخن ضد انقالب نيست که چون درختي ضعيؾ و پوسيده باشد که نتواند خود ! قوی خود را در خاک ميدواند

اين راز مقدس ! زماني که خلقي مرگ را به تسليم ترجيح داد، ديگر شکست ناپذير ميشود... درست نميگويم؟ . را سرپا نگه دارد

اين برای ما . قرباني کردند{ بر عليه ورود نيکسون به ايران}ندان خود را در مقابل پای نيکسون به ايران مردم فرز. پيروزيست

اما درخت . ياد آور داستان ضحاک است که هر روز جوانان بقتل ميرسيدند که او بتواند با آشاميدن خونشان بحيات خود ادامه دهد

درهمان روز اول ورود نيکسون برای اولين بار در . که گلهايش شکفته شدند خلق هنوز چند روزی از کاشته شدنش نگذشته بود

بنابراين آيا ميشود انتظار داشت که آمريکا از اعدامهای . ... تاريخ ايران، نه عمليات انقالبي شهر تهران را به لرزه در آورد

در واقع ! ... آفرين به بازجوهای  انقالبي! دادگاههاآفرين به  اين رای ! انقالبي در ايران خشنود باشد؟ آفرين به اين دادگاهها

اين مخالفت دليلي است که ما . مخالفتي که امپرياليسم و صهيونيسم با اين دادگاهها نشان ميدهند خود دليلي است برای وجود آنها

در ! اين منطق است. ما عدم رضايت صهيونيسم و امپرياليسم تشويقي است برای. به مردم ايران و امام خميني تبريک بگوئيم

امروز اين برای ما مفهموم عميقي پيدا کرده . ... مدرسه بما گفته ميشد که اگر ميخواهي کسي را بشناسي دوست او را بشناس

شناخت . اين مفهوميست که در فرهنگ اسالمي ما هم وجود دارد. امروز يکنفر را ميتوان از روی شناخت دشمنش شناخت. است

 23. ... "ی شناخت ضد آنيک پديده از رو

ز ، بلکه در هر مرحله انميشودعضو گيری محدود به سوء استفاده از شهدا و احساسات افراد نسبت به آنها در مجاهدين نه تنها 

در شورای ملي " ،  فرضااستفاده ميشود از شهدا برای مقاصد سياسي و باجگيری از رقبا. مخدوش سازی ذهن چند مقابل ميگردد

زمانيکه هنوز چند عضو مستقلي در آن وجود داشتند و نيز در مقابل ساير باصطالح اپوزيسيون حکومت ايران در  مقاومت تا

آنها . خارج از کشور با عنوان اينکه ما بيشترين تعداد شهدا را داشته ايم پس از همه حق تر ميباشيم، بشدت استفاده شده و ميشود

ودک خويش را بشکل آلبوم و تابلو درآورده و با نشان دادن آنها به مردم در عکس شهدای خود، بخصوص شهدای نوجوان و ک

پاسخ به  تنها همچنينشهدا، عکسها و اسامي آنها . ز عابرين کمک مالي ميگيرندخيابانهای شهرهای اروپائي و آمريکائي ا

ری و شکست سياستهای او داشته اعضأ نسبت به محقق نشدن پيش بيني رهب" سئواالتي است که ممکن است هواداران و بعضا

بيش از اين چه ميتوانستيم بکنيم؟ ! نگاه کنيد که ما برای آزادی و دموکراسي چه ميزان شهيد داده ايم»آنها عنوان ميکنند، . باشند

رجوی، آنها بعوض ارائه  «قيام»پس از سي خرداد و شکست « .تنها راه ما فدای بيشتر برای محقق شدن خواستهايمان است
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عکس کودکان کشته شده در خيابانها را به ، اسخي برای اين سياست شکست خورده و شروع جنگ مسلحانه بر عليه ملت خودپ

رخ اين و آن ميکشيدند، بدون آنکه بگويند چه کسي اين کودکان را از مدرسه به خيابانها و به مقابله با پاسداران آموزش ديده 

بجای اقرار به اشتباه بودن آن تاکتيک، عکس و اسامي کودکان " مجددا 1360مهر ماه کشانده است؟ بعد از تظاهرات مسلحانه 

اکثر آنها در مقابله با حکومتي انقالبي که حمايت اکثريت مردم . کشته شده خود که بسياری زير هجده سال بودند را رديؾ کردند

 :بود پاسخ آنها به شکست پيشگوئي هايشان« شهدا»باز هم . کشته شده بودند آموزش ديده را دارا بود و پاسداران انقالب

و يا خواهد افتاد،  مادست  به و يا در طول سه سال قدرت « .سه ماه ديگر حکومت سرنگون خواهد شد» :پيشگوئي هائي مثل 

( نستيم بکنيم؟ پاسخي مثل اينکه ما اينهمه شهيد داديم و چه کار ديگری ميتوا)...  .خاتمه جنگ کار حکومت يکسره ميشودبعد از 

وقتي از آنها پرسيده . بود و يا مرصاد و باز شهدا پاسخ آنها به شکست آخرين عمليات نظامي شان تحت عنوان فروغ جاويدان

بدون را مادر و پدر بزرگهای شصت ساله  ،ميشد که آنها با چه تحليل و به چه حقي محصلين را از دانشگاههای آمريکا و اروپا

يمات نظامي ديده باشند را بجنگ پاسداران ده سال جنگيده با عراق فرستادند و با چه تحليلي فکر ميکردند که آنکه کوچکترين تعل

ميتوانند با نيروئي حداقل بيست برابر خود، بدون داشتن ساز و برگ و تجربه و آموخته های آنان مقابله کرده و پيروز بيرون 

بدنبال آن عمليات شکست خورده از ما خواستند که به يک . بودت شهدايشان ليس موجود، پاسختنها بيايند، معلوم است باز 

در راه رهبر خويش و حتي فداکاری بيشتر « شهادت»يعني نشان دادن آمادگي خود برای . اعتصاب ؼذای طوالني مدت بپردازيم

، سياستها و استراتژی و رهبری گروه و ؼلط از آب در آمدن تمامي پيش گوئي هاپس از معلوم شدن بي کفايتي وی در 

اينبار از چند . جواب آنها شهادت بود" حتي بعد از دستگيری مريم رجوی برای چند روز توسط پليس فرانسه مجددا. تاکتيکهايش

تن از اعضأ و هواداران خود در کشورهای مختلؾ ؼربي خواستند که در مقابل سفارت خانه های فرانسه در آن کشورها خود را 

اين باجگيری از دولت فرانسه مريم آزاد شد و اسامي کشته شدگان آن  نتيجه دو نفر کشته شدند و بدنبال در. 24ندبه آتش بکش

آزين بخش نشريات « شهدای قهرمان»خودسوزيها به ليست شهدايشان اضافه گرديد و زندگينامه هايشان تحت عنوان 

در وسط گير افتادن ر وابسته شدن به رژيم صدام حسين و حتي امروزه بعد از شکست سياستهايشان د. ... رنگارنگشان شد

است « شهادت»نه راه پس دارند و نه پيش، جواب مجاهدين به همگان، حتي خودشان، اعتصاب ؼذا تا مرز که بيابانهای عراق 

ه يابند که در وسط و تنها اميدشان اينستکه به اين وسيله بتوانند از دولت عراق باج گرفته و برای چند برهه ای بيشتر اجاز

. بدرستي نميدانندهم برای چه مقصودی و با چه استراتژی ای؟ حتي خود مجاهدين . بيابانهای عراق اطراق کنند

، اما آنها بدقت اسامي، عکسها، شرح حالهای بدنبال سراب رفته را بکشتن داده اند جوانانکودکان و مجاهدين تعداد بسياری از 

به زبانهای « ليست شهدای مقاومت»مع آوری کرده و بشکلها و اندازه های مختلؾ تحت عنوان اين جوانان و کودکان را ج

آنها در تبليؽاتشان حتي اين تعداد کشته های خويش را چند ده برابر ميکنند و مدعي ميشوند که در . مختلؾ به چاپ رسانده اند

آنها منطقي را برای اعضأ و هواداران و  اشيد گفته شد کهاگر بخاطر داشته ب. اند جنگ با حکومت بيش از صدهزار کشته داده

شهيد بيشتر مساويست با حقانيت و » انداخته اند که بر طبق آن منطقحتي تا حدودی برای ايرانيان خارج از کشور جا 

دگي ميتوانستند کودکاني باشند که بسا" حتي اگر بيشتر آن شهدا شستشوی مؽزی شده باشند و يا اينکه اساسا «مشروعيت بيشتر،

بر طبق اين منطق آنها با حدود هفتاد تا صد شهيد دوران شاه خود، خويش را وارث . گول خورده و تحت تاثير قرار بگيرند

و بر اساس چنين منطقي آنها جايگاه خود و رهبر « شهدا»، حال تصور نمائيد که با اين تعداد خواندندانقالب، رهبر واقعي کشور

.  کمترين آن رهبری جهان اسالم و شايد رهبری بر کل دنيا اگر نه تمام کائنات است" بينند؟ مسلماخويش را در کجا مي

:  استفاده از هيجانات برای مخدوش سازی ذهن و شستشوی مغزی

:  احساس گناه

سازی ذهن  اين فرقه در مخدوش بزاراز ا يکي ،ايجاد احساس گناه در هواداران و اعضأ، از روز نخست نزديکي به مجاهدين

پيروان خود است، ايجاد احساس گناه يکي از قويترين هيجانات است که در اکثر فرقه های مخرب جهت شستشوی مؽزی افراد 

در دوراني که ما يک زندگي عادی »احساس گناه ميشديم، چرا که  دچارما  با مجاهدين، از روز اول آشنائي. بکار گرفته ميشود

اعضأ سازمان در حال جنگ به رژيم شاه بوده و در زندانهای آن رژيم شکنجه و اعدام ه ميگرفتيم، داشته و از لذائذ زندگي بهر

برادران و خواهران ما »بعدها در خارج از کشور ما احساس گناه ميکرديم چرا که بما گفته ميشد که در همانزمان  «.ميشدند

« .ر معرض حمله نيروهای ارتجاعي و چماقداران هستنددر شهرها و دهات مختلؾ د" بخاطر فروش نشريات سازمان، مستمرا

به اندازه ديگران فداکاری بعدها من فهميدم که حتي آنها که در ايران بودند نيز مجبور به احساس گناه ميشدند، چرا که في المثل 

به اين . مسئولين با ساير اعضأ ، اعضأ با ميليشياهای جوان مقايسه ميشدند، ميلشيا ها با مسئولينشان مقايسه ميشدند، ونميکردند

.  ترتيب يک دايره کامل احساس گناه بوجود ميآمد که هيچکس از دام آن گريزی نداشت
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در آندوران نشريات سازمان پر بود از داستانهای فداکاريهای دانش آموزان جوان در ايران و مسئولين ما در خارج از کشور هم 

ن داستانها را خوانده و از خواندن آنها احساس گناه کافي برای انرژی گذاری بيشتر و اطمينان حاصل ميکردند که ما اي" مرتبا

بؽير از داستانهائي دال بر کتک خوردن، مجروح و معيوب و حتي کشته شدن ميلشياها بهنگام فروش . بکنيمفداکاری افزونتر 

ول که در دستي نشريه مجاهد را برای فروش ، داستانهای ديگری هم وجود داشت، داستان و عکس يک فرد معلنشريات مجاهد

چه کسي ميتواند عشق به مجاهدين را »: داشت و در دست ديگر عکس رجوی را و در زير آن عکس اين نوشته به چشم ميخورد

بکنيم، حتي به همان ميزان که يک دانشجوی خارج از " داشتن"برای اينکه ما احساس گناه از  25«از قلب مردم بيرون ببرد؟

داريم در اختيار آنان بگذاريم و يا از خانواده خود با هر دوز و کلکي بخواهيم که به  را کهور ميتواند داشته باشد، و هر چه کش

سازمان کمک کنند، داستانهای بسياری در نشريات سازمان وجود داشت که مسئولين ما بخوبي از آنان بهره ميگرفتند، برای مثال 

برای " مجددا(.  17نشريه مجاهد شماره )نداز ده توماني خود را برای مسعود رجوی فرستاده بود داستان دختر کوچکي که پس ا

اينکه هوادار مجاهدين خوانده ميشديم، نامه ای بود از يک دختر بچه دهساله ايجاد احساس گناه و همچنين مديون کردن ما بخاطر 

 ملي جنبش طرفداران از يکي من: "وی در نامه خود نوشته بود. ودبا يک اسکناس پنج توماني که آنرا به سازمان هديه کرده ب

 پول مقداری که خواستم من ميرويد خدا راه به شما که ميدانم من چون ميروم چهارم کالس به و هستم ساله ده من هستم مجاهدين

استان يک دختر شانزده ساله که و باز د( 28/8/1358، 11مجاهد شماره " ).کنيد خرج راه در که بدهم شما به است کم خيلي که

منتشر شده بود جالب اينجاست که اين نامه جهت پاسخ به انتقاد يکنفر . به ديگران درس ميداد تا بتواند به سازمان کمک مالي کند

تي و جواب سازمان چاپ نامه فوق الذکر بود و اين توضيح که وق« چرا مجاهدين آنقدر از خود تعريؾ ميکنند؟»که پرسيده بود 

(. مجاهد شماره هشت)مردم از ما اينچنين حمايت ميکنند، چرا ما نبايد آنها را ذکر نمائيم؟ 

از اين هيجان استفاده " نبود، گاها رژی گذاری و يا کمک مالي بيشترفداکاری و يا ان برای اجبار ما بهايجاد احساس گناه همواره 

عقيده جديدی را در ما بکارند، برای مثال جهت آموزش بما که همواره بايد  ميشد تا عقيده و نظری را در ما تؽيير دهند و يا بذر

به مسئولين خود برسانيم، " نقش يک جاسوس را برای سازمان ايفا کرده و گزارش اخبار و يا شايعاتي را که ميشنويم را سريعا

حزب جمهوری اسالمي را برای نشريه که شماره ماشين يک هوادار  بچاپ رسيده بودنامه يک پسر بچه هشت ساله در مجاهد 

مجاهد شماره . )گوئي وی بهنگام فروش نشريه مجاهد از سرنشينان آن ماشين فحش و ناسزا شنيده بود. مجاهد ارسال نموده بود

69  )

يشتر از و گرفتن کمک مالي ب بعدها بعد از انتقال سازمان به خارج از کشور، آنها برای ايجاد احساس گناه و دين در هواداران

چاپ نامه يک خانم انگليسي که بخاطر سازمان سيگار خود را حتي از حمايت ؼير ايرانيان هم استفاده ميکردند، برای مثال  آنان،

و يا يک خانم آمريکائي که ميراث پدری خود را به سازمان ( 198مجاهد شماره ) ترک کرده و پول آنرا به سازمان ميداده است 

برای ايجاد احساس گناه و نشان دادن اينکه ميزان فداکاری ما تا چه حد بايد باشد " مجددا( 207شماره مجاهد . )بخشيده بود

مثالهای زده ميشد و حتي از فداکاريهای خارجيان مثال آورده ميشد، برای نمونه داستان خودسوزی يک خانم ايتاليائي در 

به اين ترتيب هر چه (. 16نشريه شماره . )ه مجاهد به چاپ رسيداعتراض به کشتار نوجوانان در ايران در چندين شماره نشري

که ما ميکرديم و هر گذشتي را که از خود نشان ميداديم هيچگاه برای سازمان کافي نبود و همواره نمونه هائي از گذشت بيشتر 

آنهائي که در اروپا و . و بيشتر شويم بود که بما نشان داده ميشد تا احساس گناه و دين کرده و بازهم مجبور به فداکاريهای بيشتر

و آنهائيکه در عراق بودند ! آمريکا بودند، احساس گناه و دين ميکردند که چرا در عراق نيستند و با پاسداران انقالب نميجنگند

. م گدائي نماينداحساس گناه ميکردند که مانند ما مجبور نيستند در خيابانهای سرد کشورهائي مثل نوروژ ساعتها ايستاده و از مرد

اگر ثروت و اندوخته و درآمد خود را ميدادی، احساس گناه ميکردی که هنوز فاميل و خانواده خود را داری و در کنار آنها 

زندگي ميکني، و اگر آنها را هم ميدادی باز احساس گناه ميکردی که در اروپا و يا عراق آزاد هستي و مثل بعضي از اعضأ و 

ها در حال تحمل شکنجه نيستي، و اگر در زندانها بودی، احساس گناه ميکردی که چرا هنوز زنده هستي و چه هواداران در زندان

خيانتي به سازمان کرده ای که بقيه را کشته اند و تو هنوز زنده ای؟ به اين ترتيب هيچ راه فراری برای گريز از احساس گناه و 

ورت فرد بناگهان تبديل به اسطوره ای، معصومي، مظهر عشق و فداکاری دين به سازمان وجود نداشت مگر مرگ، که در آنص

. ميشد و اسم و عکسش در کنار هزاران عکس ديگر قرار ميگرفت که سازمان بتواند بنحو احسن از آن سود گيرد برای رهبر

:  ، تغيير شخصيت سريعتر، هيجانات جديدتر و يا قويتر"ربيشت شهدای"

آنطور که بقيه « تروريستي»ه که سازمان اين دوره را ميناميد و يا شروع عمليات آنگون« مقاومت مسلحانه»بعد از شروع فاز 

، «قهرمانيها»، «شجاعتها»، «تحملها»آنرا ميخواندند، داستان جديدی شروع شد، از آن پس ما بطور لحظه ای در معرض اخبار 

در ايران در نبرد با سپاه پاسداران و يا اعضأ و هواداران سازمان  « ن و فرزنداناهمسر»فدای  تا حد« گي هااز خودگذشت»

فشار هيجانات ايجاد شده توسط اين اخبار و داستانها تا به حدی بود که يکي از . شکنجه و اعدام آنها در زندانها قرار گرفتيم

همچيز را  نيز به ناگهان و عضو ديگر. اعضأ انجمن ما بکل عقل خود را از دست داد و بناگهان مدعي شد که امام ؼايب است
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هر دو آنها در مراجعت به ايران به هسته های . ول کرد و راهي ايران شد که هر چه زودتر به صؾ شهدای سازمان بپيوندند

.  پاسداران کشته شدندمقاومت پيوسته و هر دو به فاصله کوتاهي در نبرد با 

معرض آن بوديم، اجازه دهيد بخشي از کتاب  جهت نشان دادن ميزان فشار هيجاناتي که ما بطور روزانه و حتي لحظه ای در

:  خاطرات خود را در اينجا نقل نمايم

با شروع سال تحصيلي جديد در ايران، موسي خياباني جانشين مسئول اول مجاهدين در داخل کشور در پيامي خطاب به دانش " 

وی به آنها گفت که امسال درس اول آزادی و . آموزان از آنها خواست که درس و تحصيل را بکنار گذاشته و به مقاومت بپيوندند

با پاسداران بودند،  حاليکه مسلح بوده و آماده جنگ در آن تظاهرات اعضأ و هواداران در. 26پيوستن به تظاهرات مسلحانه است

اين ماه ماه خون است، » :شعار اصلي آنها در آنزمان اين بود. ميکردند پخش در ميان مردمرا عالميه های سازمان ادر خيابانها 

در کنار چنين تظاهراتي درگيريهای بسياری بوجود ميآمد که منجر به کشته و مجروح شدن و " طبعا« .خميني سرنگون است

بعضي از اخبار آن دوران که در نشريه سازمان تحت عنوان نشريه . ... زنداني و اعدام شدن بسياری از اعضأ و هواداران ميشد

توجه کنيد که در آندوران ما تحت بمباران مقدار بسيار زيادی از اينگونه اخبار بوديم و " لطفا "} :رار زير استبچاپ ميرسيد بق

اخبار زير را و " حال لطفا. بعنوان هوادار و عضو سازمان بسادگي همه آنها را آنگونه که نقل ميشدند باور ميکرديم" طبعا

به چه ميزان ما را هيجان زده ميکردند و هيجاناتي چون ؼم و اندوه، انزجار و  مقدارشان را از اين زاويه نگاه کنيد که آنها

ايجاد ميکردند، هيجاناتي که بدليل قدرت و استمرارشان ساده هوادارن در ما  دهکار بودن به سازمان رابنفرت، و احساس 

 110، 1360نهم مهرماه »" {.همانگونه که مشاهده خواهيم کرد توانستند بسياری از عقايد پايه ای و شخصيتي ما را تؽيير دهند

سپس عکس « ...نفر،  129نفر، چهاردهم مهرماه،  85يازدهم مهرماه ، . نفر کشته شدند 63مجاهد کشته شدند، دهم مهر ماه، 

اطالعيه ای . اعدام حبيب هللا اسالمي در زندان اوين بدست ما رسيد و چند روز بعد عکس اعدام برادران حميد و حامد در کرمان

هدين مبني بر اعدام کودکان سيزده ساله، اعدام زنان حامله همچون خانم زاکری که پنج ماهه حامله بود و زهره از مجا

ديدن عکسها و خواندن . ... هر هفته در نشريه مجاهدين جدولي بچاپ ميرسيد که شامل تعداد کشته شدگان بود... ابوالفتحي

. ختي کسي ميتوانست آنها را خوانده و هيجان زده نشده و به زاری در نيآيدو بس وصيتنامه های کشته شدگان بسيار دردناک بود

آن وصيتنامه . در ميان آنها يکي دردناک تر از بقيه بود و به ياد ميآورم که وقتي آنرا ميخوانديم همه ما زار زار گريه ميکرديم

از دور همه ... پس از عرض سالم » : رار زير بودقسمتي از آن وصيتنامه بق. يک ميليشيای جوان بنام گيتي السادات جوزی بود

تان را ميبوسم و برای همگي بخصوص مامان خيلي، خيلي دلسوز و مهربانم که بخاطر وجود خانواده خود چون شمعي سوخت و 

از ...  زندگيمان را روشني و گرما بخشيد و بابای ماه و دوست داشتني که همه هستي و عمر خود را در راه  سعادت ما گذاشت

دلم برای همه بچه ها از آقا منصور عزيز و ناصر خان شيطان وبال گرفته تا بقيه بچه . خدواند متعال صبر و استقامت ميخواهم

مامان جون به همه بگو که من با کمال افتخار وسر بلندی در اين راه رفتم و با اين اميد که شايد جان نا . های فاميل يک ذره شده

. باشد در راه آزادی همه محرومان دنيا، انشاءهللا روزی که حداقل شما نظاره گر آن جامعه قسط توحيدی باشيدچيز من فديه ای 

با قدارترين دشمنان آب و خاکمان بر به همکاری بيچاره او کجاست که ببيند ادامه راهش توسط رجوی به کجا ختم شد و منجر }

فقط مامان جون تو رو خدا برای من گريه نکن هر وقت که بخواد اشکت بياد فکر کن من عذاب ميکشم { م ايران گشتعليه مرد

ميدوني فقط دلم ميخواست . بنشين و فکر کن تو رو خدا برای يه  بار هم که شده بجای گوش کردن به حرف اين و اون خودت

چون خيلي دلم براتون تنگ شده و هم اينکه از چيزهائي که اينجا ديدم و جناياتي که شد که کسي به عمرش نديده و نشنيده 

  27"   «... براتون حرف بزنم تا باورتون بشه

يکي از در معرض آن بودند چند نمونه ديگر را از  اجازه دهيد برای نشان دادن فشار هيجانات روزمره که در آندوران اعضأ

مجاهدين از « شهدای»هدؾ ايجاد  اين احساسات و هيجانات درباره . چاپ شده مجاهدين به زبان انگليسي در اينجا نقل کنم کتب

ايجاد احساس يکسو ايجاد همدردی نسبت به سازمان و از سوی ديگر ايجاد احساس نفرت و انتقام نسبت به حکومت و همينطور 

مادرم از اينکه فرزندت را در راه خدا فدا »: بخشي از شهادتنامه مجاهد شهيد مسعود شکيبا نژاد به مادرش. " گناه در ما بود

مادر . من به تو درود ميفرستم، چرا که ميدانم صبور خواهي بود و از خدواند گله گذار نخواهي بود. کردی مؽرور و مفتخر باش

شما رنج و عذاب بسياری کشيده ايد و بخوبي ميدانيد که درباره چه  28.به تمام مقدسات که  دوستت دارم قسم. دوستت دارم

 فرزند  هزار -اما مطمئن باشيد که بمحض مردن من، شما هزاران . مادر من ميبايست از شما جدا ميشدم. چيزی صحبت ميکنم

بلي مادر، وقتي که درختها شکوفه ميزنند و ؼنچه ها تبديل به گل ميشوند و بذرهائي که با .. .مادرم افتخار کن . پيدا خواهيد کرد

آنزمان است . خون ما آبياری شده اند ميوه های خود را به بار ميآورند، در آنزمان من در وجود تمام همرزمانم زنده خواهم شد

 29."ه خواهد شدکه فرياد مردم و شعار مرگ بر استبداد و استثمار مردم شنيد

من تصميم گرفتم که جان خود را فدا کرده و خون خود را روی : "... نامه ديگر متعلق به فاطمه مصباح سيزده ساله است

. ... در اينجا من بايد از برادر مجاهد مسعود رجوی و موسي خياباني تشکر کنم. خيابانها جاری کنم تا که گل آزادی شکوفه زند
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من اين راه را به اين دليل انتخاب کردم، چرا که ديدم تنها سازماني که اراده کرده در . راه هدايت کردند کساني که مرا در اين

تنها اين سازمان است که ميتواند مردم را بسمت جامعه بي . مقابل استبداد تا آخرين قطره خونش بايستاد سازمان مجاهدين است

نام من در تاريخ ثبت شد، اما جنايات شما از وحشتناک ترين مظالم در : بگويم خطاب به مرتجعين بايد. طبقه توحيدی هدايت کند

من . اما مردم انتقام خوني را که شما ريختيد خواهند گرفت و شما در مقابل خدا و مردم سرافکنده خواهيد شد. تاريخ بشريت است

هر ذره وجود من نويد شاديبخش  30.خواهم جنگيد اين راه پر از شکنجه را انتخاب کرده ام و تا آخرين قطره خون خود با ظلم

و  31."داهم که بار رسالت ما را بدوش بکشمن با عشق شهادت را در آؼوش ميکشم و از نسل آگاه آينده ميخو. پيروزی را ميدهد

يله جنايتکاران ثريا ابوالفتحي يک مجاهد حامله که بوس: شهادتنامه بعضي از قربانيان اعدامهای خميني: "نامه ديگر تحت عنوان

همسر عزيزم، اميدوارم که در کنار ساير خواهران و برادران همرزم مجاهد خوب و در نبرد با ظلم و ». خميني کشته شد

من خوبم و شکر خدا . من اين نامه را از گوشه زندان در حاليکه منتظر شهادت هستم برايت مينويسم. نابرابری موفق باشي

وصيت و آخرين حرؾ من اينستکه مبارزه خود را بدون کوچکترين تزلزلي ادامه بده و تسليم اصول . ... روحيه ام خيلي باالست

. شايد يادآوری به تو در اين مورد بي معني باشد، چرا که تو آنها را بهتر از من ميداني. سازمان تا آخرين لؽت آنها باش

من عشق مقدس خودمان . چرا که او خيلي به تو احتياج دارد باشي و مواظب او باشي،(  X) درخواست ديگر من اينستکه به ياد 

از . من انتظار دارم که تو نيز همين راه را دنبال نمائي. عشق به خدا و به مردم و به مبارزه: را فدای عشق بزرگتری کردم

ن در وصيتنامه خود خواسته ام به آنها بگو که م. همرزمانمان بفرستسالم مرا به . خداوند بخواه که مرا در کنار شهدا قرار دهد

مرا در »من با اين نامه شعری تحت عنوان . بيشتر از اين وقتت را نميگيرم. که آنها اصول سازماني را بدقت مراعات نمايند

عزيزم دوستت . را برايت ميفرستم.(  شعری که در زمان شاه توسط يک زنداني در آستانه اعدام نوشته شده است)« آؼوش بکش

به مطالب پر رنگ شده توجه کنيد که هدؾ ديکته کنندگان اين باصطالح وصيتنامه ها چه بوده  "لطفا 32."مسرت ثريادارم، ه

دهند که افراد آزادانه و به اختيار خود خانواده را ترک کرده و به سازمان پيوسته نشان . است و آنها بدنبال چه اهدافي بوده اند

دهند که هنوز خانواده خود را دوست دارند و ؼم مرگ خود را تبديل به نفرت به حکومت و عشق به سازمان کنند و نشان . اند

.  ه ادامه راه و اطاعت بيشتر از تشکيالت نماينداعضأ و هواداران را مصر تر ب

، بعضي از آنها از دوستان و يا خانواده نزديکمان، هر کدام با پيام خاص «شهدا»اين وصيتنامه ها، اسامي و عکسهای اين 

ديری . خودشان، همه و همه احساسات و هيجاناتي را در ما ايجاد ميکردند و با پيامهای خود بذر عقايد جديدی را در ما ميکاشتند

جهت توضيح . انات تبديل به وسيله ای موثر در دست سازمان برای تؽيير دادن شخصيت ما برای هميشه شدنگذشت که اين هيج

:  آن اجازه دهيد بار ديگر به مدل رياضي خود برگرديم و کار کرد هيجانات در آنرا ببينيم

Bn= Bo + ∑Bi + Fo × T ± E × T2  

گونه توسط منزوی کردن فرد از محيط گذشته اش و يا بعبارت ديگر توضيح داده شد که چقبلي  هایدر بخش ياد داشته باشيدباگر 

را خنثي (  Fo × T)مانع شدن از اينکه وی احساسات گذشته خود را به ياد آورد، مخدوش کننده مؽز ميتواند تاثير احساسات و يا 

 Bi∑)ی که آنها بوجود ميآورند، تاثيرات شخصيتي  و يا گفته شده که با تؽيير رفتار همينطور. به صفر برساند آنرا" کرده و تقريبا

حال اگر با اؼماض در فورمول فوق اين دو مقدار را برابر با صفر قرار دهيم . هم در مرحله قبل به حداقل رسيده است( 

: فورمول جديد ما در مرحله شستشوی مؽزی بشکل زير در خواهد آمد

Bn= Bo  ± E × T2  

في المثل هيجانات و ؼم و اندوه بخاطر از )ورمول هيجانات ايجاد شده در جهت مخالؾ اعتقادات قديم است از آنجا که در اين ؾ

در نتيجه فورمول فوق ( بودخود جهت مخالؾ اعتقاد به اينستکه بايد بفکر خود و خانواده دست دادن يک همرزم فرقه ای در 

: بشکل زير تبريل خواهد شد

Bn= Bo - E × T2         

:  ياو 

Bn = E × T2 - Bo  

که )خيلي زياد باشد (  E )حال اگر به داستان خود بازگرديم و در فورمول فوق دقت کنيم متوجه ميشويم که اگر ميزان هيجانات 

که آنهم به اين وسيله . )زياد باشد(  T) و مدت فعال بودن آنهم ( نامه های فوق ديداثر خواندن براحتي ميتوان ميزان آنرا در 

ه ما بطور مرتب خبر اين کشته شدنها را دريافت ميکرديم و بطور مستمر مراسمي برای آنها داشتيم که در آن بدست ميآمد ک
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آنقدر زياد (  E × T2)به اين ترتيب مقدار .( مراسم عکسهای آنان به نمايش گذاشته ميشد و زندگينامه و وصيتنامه آنها خوانده ميشد

شخصيتي جديدی را در فرد بوجود آورده و  اتدات شخصيتي را تؽيير داده و اعتقادميشود که براحتي ميتواند قويترين اعتقا

مشابه همين توضيح را ميتوان در مورد هواداران القاعده داد که بطور مرتب در .  شخصيت او را دگرگون سازد" تدريجا

وضيح مشابه ای در باره ساير فرقه ميتوان تو يا . معرض اخبار ظلم در حق مسلمانان در فلسطين و عراق و افؽانستان هستند

 . اعضأ خود را با اخبار اينچنيني بطور مرتب بمباران ميکنند" های مخرب داد که مجددا

مجاهدين ميخواستند در ما تؽيير دهند، اجازه دهيد به داستان مجاهدين باز " حال برای مشاهده اينکه چه عقايد قوی ای را فرضا

:  نزمان از نظر بگذرانيمگشته و مشگالت سازمان را در آ

در آنزمان رجوی با دو مسئله جدی بلحاظ سياسي روبرو بود، از طرفي وی در ؼرب زندگي ميکرد و دادن شعارهای ضد 

مسئله . امپرياليستي برايش روز به روز مشگل تر ميشد، بخصوص که بلحاظ سياسي و مادی محتاج حمايت همان امپرياليسم بود

مادی  و پشتيباني است نيروهای باقيمانده خود را از ايران به عراق منتقل کرده و از حمايتهای نظاميدوم وی اينبود که ميخو

صدام حسين برخوردار گردد، و اين در حالي بود که هنوز نيروهای عراقي در خاک کشور ما بوده و بطور روزانه بمبهای خود 

بعنوان دشمن از طرفي اعتقاد ما را نسبت به امپرياليسم و آمريکا  در نتيجه رجوی ميخواست. را بر سر مردم ما فرود ميآوردند

اصلي عوض کرده و يا ميزان کينه ما نسبت به ؼرب را تخفيؾ دهد و از طرؾ ديگر احساسات ملي ما نسبت به جنگ و کينه 

ن کينه ما نسبت به آمريکا و وی با ايجاد کينه قوی در ما نسبت به حکومت ايران توانست ميزا. نسبت به صدام را تؽيير دهد

حکومت ايران است و نه امپرياليسم و که باور کنيم که دشمن اصلي ملت و کشور ما  ر کندعراق را عوض کرده و ما را وادا

ه که بسياری از امروز حتيهارت و موفقيت انجام داد که اقرار کرد که رجوی اينکار را آنچنان با مبايد البته . متجاوز خارجي

صوص جداشدگان بر همگان بخ اتژی و تاکتيکهای اوی بر همگان آشکار شده و شکست تمامي پيش بيني ها، استردروؼهای رجو

ه سالهاست سازمان را ترک گفته و شايد هيچ نقطه وصلي به آن کبسياری از جداشدگان از سازمان با اينحال  ،گشته بر مال

عجب اينکه حتي آنرا بخشي از اعقتقادات شخصي نداشته باشند، اما اين باور کاشته شده در سازمان را در خود حفظ کرده اند و 

.  خود ميدانند و نه تلقينات فرقه ای

آنها استفاده کرده و در اما اين تمام داستان نبود، چرا که مورد استفاده اصلي اين هيجانات در جائي ديگر بود، وی ميخواست از 

ما اعتقادی قوی نسبت به خود بعنوان رهبر سازمان بوجود آورده و ما را آماده پذيرش بزرگترين بمب سازمان تحت عنوان 

که فکر ميکرديم بخاطر حصول آنها )معني و عقيده ما را نسبت به دموکراسي و آزادی و استقالل . بکند« انقالب ايدئولوژيک»

، ملي (پرياليسمبمعني ضد استکبار و ام)اين ترتيب ما که خود را انقالبي به . برای هميشه تؽيير دهد را (يمدر سازمان هست

ميدانستيم ( بمعني طرفدار انتخابات و اراده آزاد مردم در تعيين سرنوشت خود)و دموکرات ( دشمن خارجي بمعني ضد تجاوز )

و برده و بل امريکا، اسرائيل و صدام حسين ملق و چاکر منش در مقامت). به افرادی درست در نقطه معکوس خود تبديل شويم

(.  مطيع مسئولين و رهبر سازمان

: خالصه ای از خاطرات زندگيم تحت عنوان يک عضو مجاهدين: شستشوی مغزی تحت عنوان انقالب ايدئولوژيک

دئولوژيک صحبت شده است، من قصد ندارم از آنجا که در بخشهای گذشته درباره طالق و ازدواج رجوی تحت عنوان انقالب اي

در عوض ميخواهم تاثير آن حرکت را روی اعضأ و هواداران نشان داده و توضيح دهم که . دوباره در اينجا آنها را تکرار نمايم

يزی که طوالني ما را در حالتي هيجان زده نگه داشته و بکل ما را از چ" چگونه با آن حرکت آنها توانستند برای مدتي نسبتا

 . شديم تؽيير دهند تبديل بوديم به چيزی که

: کليد است( سورپرايز)غافلگيری : چگونه ميتوان يک هيجان قوی در افراد ايجاد کرد

هيجان قوی = اخبار قوی و غافلگير کننده و بران 

هيجان ضعيف و يا عدم ايجاد هيجان = اخبار ماليم و تدريجي و گرد 

و ضعؾ احساسات و  شدترابطه  در خصوص، ما در آنجا ميص کار کرد مؽز به ياد آوراگر از بخشهای گذشته در خصو

برای کم رنگ کردن يک " که در تمام فرهنگها و ملل، معموال شدبرای مثال در همانجا اشاره . هيجانات با زمان صحبت کرديم

در خالل يک مدت )را بطور تدريجي  به مااخبار بد مثل مرگ يک نفر نزديک " خبر بد و تخفيؾ هيجانات ايجاد شده، معموال

زده  يجانهبه اطالع ما ميرسانند و بعکس برای باصطالح ( چند ساعت و حتي چند روز و چند هفته" زمان طوالني، فرضا

در  يعني)بطور ؼافلگير کننده و يا سورپرايز و يکدفعه به اطالع ما ميرسانند  و ايجاد حداکثر شادی و سرور آن خبر را کردن ما
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برای ديدن اينکه اين روش چگونه کار ميکند، اجازه دهيد به مدل رياضي خودمان (. ظرؾ چند ثانيه" کوتاه ترين مدت، مثال

:  آخرين فورمولي که در فوق بدست آورديم عبارت بود از. بازگشته و اثر زمان را بروی هيجان بررسي نمائيم

Bn= E × T2 - Bo 

: جبری ميتوانيم مقدار هيجان را بشکل زير بدست آوريم در اين فورمول با قدری عمليات

 E = (Bn – Bo) / T2  

يک (  Bn)و . مادر من خوب و سالم است و دارد بخوشي زندگي ميکند" يک اعتقاد قديمي است، مثال ( Bo)در اين فورمول 

به ثانيه مدت زماني است که در خالل آن  ( T. ) ه استمادرم در اثر يک حادثه کشته شد و يا فوت کرد" اعتقاد جديد است، مثال

" همانطور که در اين فورمول مشاهده ميشود هر چقدر اين مدت زمان طوالني تر باشد مثال. اين خبر به ما داده ميشود

عدد  آنقدر بزرگ ميشود که تفاضل اين دو اعتقاد تقسيم بر اين(  T2)و بالطبع  Tچندساعت، چند روز، چند هفته و يا ماه، مقدار 

در حاليکه اگر مقدار زمان کم باشد و باصطالح ما را با . کوچکي ميشود و ما هيجان کمتری از خود نشان ميدهيم" مقدار نسبتا

آنقدر ميتواند انفجاری و زياد  Eاين خبر شوکه نمايند، بخصوص اگر اين مدت زمان زير يک ثانيه باشد، مقدار هيجان ايجاد شده 

.  د، امکان دارد منجر به ايست قلبي و مرگ فرد بشودباشد، که در بعضي موار

فرقه ها خيلي خوب اين داستان را ميدانند و در نتيجه وقتي ميخواهند تاثير هيجاني يک خبر روی پيروان را به حداکثر برسانند و 

فيل هوا "کدفعه و بقول سازمان ي افراد را با آن خبر سورپرايز ميکنند" از هيجان بدست آمده استفاده های بعدی را ببرند معموال

در گفته و کمترين ميزان هيجان منفي را بالعکس وقتي يک شکست را ميخواهند به اطالع افراد برسانند، آنرا تدريجي  و "ميکنند

.  افراد ايجاد ميکنند

به کلمات " در جمالت زير لطفا. حال برای ديدن اين روش در عمل اجازه دهيد من بخشي از خاطرات خود را برای شما نقل کنم

.  کنيد که بنوعي توضيح سر خود هستند وجهت و جمالت پر رنگ شده

بود که ما به اطاق نشست شورای انجمن فراخوانده شديم که نشستي با خواهر  1363اسفند هفتم يا بيست و هشتم روز بيست و" 

" والچرا که آنروز چهارشنبه بود و معم. شديم غافلگيرما از اين فراخوان ؼير منتظره . طاهره مسئول انجمن داشته باشيم

يک ميز باريک . اطاق شورا اطاقي مستعطيلي با عرضي بسيار کم بود. نشستهای شورا روز جمعه بود و چهارشنبه روز کار

و صندلي ای در راسش برای مسئول انجمن، تنها اثاثيه آن اطاق  در دوطرؾ آنمستعطيلي و دو نيم کت باريک بدون پشتي 

آنهم برای مدت طوالني نشستهای شورا آنقدر ناراحت کننده بود، که هرگاه نشست نشستن روی آن نيمکت چوبي بي پشتي . بودند

.  شورا اعالم ميشد ما بدو بسمت آنجا ميرفتيم که شايد بتوانيم سمت ديوار نشسته و در خالل نشست به ديوار تکيه کنيم

اول »: يسکويت آورد و خواهر طاهره گفتوقتي ما دوازده و يا سيزده نفر عضو شورا در آنجا جمع شديم يکي از اعضأ چای و ب

. بالفاصله بعد از شنيدن آن کلمات ذهن ما به پرواز درآمد« .دهانتان را شيرين کنيد چرا که يک خبر خيلي خوب برايتان دارم

ما بسرعت  همانطور که ذهن... شايد يک عمليات موفقيت آميز در داخل ايران داشته ايم؛ شايد . آشکارا اتفاق مهمي رخ داده بود

در اينجا }. کاؼذی که با خود آورده بود کرد نبدنبال امکان اتفاقات مختلؾ ميگشت، طاهره از جای خود بلند شد و شروع بخواند

تا  ، ايستادن و خواندن مطلبي برای اولين بار، جلسه ای ؼير معمول در سازماني کهشوکه شدن ما در اثر اين حرکاتبه " لطفا

بدنبال ايستادن وی معاون او نيز از جا بلند شد و در کنارش { .، توجه نمائيددقيق و برنامه ريزی شده بودهمه کارهايش آنموقع 

همه ما بحالت نظامي . ايستاد، اين عالمتي برای همه ما بود که از جای خود بلند شويم و بطور ايستاده به آن پيام گوش فرا دهيم

در مسير خدا و خلق، با اختيار  –بسم هللا الرحمن و الرحيم ». بي صبرانه تيز کرديمايستاده و گوش خود را برای شنيدن آن پيام 

و رضای خاطر، ضرورت ايدئولوژيک و تشکيالتي و مشيت انقالب نوين مردم ايران را که مظهر مشيت الهي است را پذيرفته 

. کبير " بشر المومنين بان لهم من هللا فضال و. و با مراعات سيره نبوی و سلسله مراتب شرع محمدی تصميم به ازدواج گرفتيم

« مبارک باشد»در اين نقطه خواهر طاهره با صدائي رسا و بلند گفت  33«.27/12/1363به تاريخ  امضأ مسعود و مريم رجوی

 بعد از آن سکوتي مرگبار بر ما حاکم. شروع کرديم همانکار را کردن شگفت زده و حيرانما . و شروع کرد بشدت دست زدن

در اينجا « چي شده؟ چرا مثل يک تکه چوب خشکتون زده؟ هيچي برای گفتن ندارين؟»: در اين نقطه خواهر طاهره گفت. شد

از قبل خبر را ميدانست کرده و بعد بسرعت به نفر بعدی نشسته کنار او " فاضله که ظاهراروی خود را بسمت معاون خويش 

خوب من نميدانم که چه اتفاقي »: نيم لبخندی زده و با لکنت گفت ا گيج و منگ،وی همانند همه م. برای گرفتن جواب نگاه کرد

خوب »: طاهره گفت« .افتاده است، اما از آنجا که برادر مسعود اين تصميم را گرفته، من مطمعنم که اين خبر خوشي است

" اوه بله، حتما»: با صدای بلند گفتلبخند روی صورتش ثابت مانده بود،  او در حاليکه همان نيم« ک بگوئي؟نميخواهي تبري
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ببخشيد اما خواهر »: وی با نوعي ترديد گفت« خوب سئوالي نداری؟»طاهره خنده ای پر معني کرده و پرسيد « .مبارک است

او آب « .نميدوني اون کيه؟ خواهر مريم رجوی همرديؾ مسئول اول سازمان است»: طاهره خنديد و گفت« مريم رجوی کيه؟

همسر برادر بله »: طاهره نگذاشت او حرفش تمام شود و گفت« ...اما خواهر مريم عضدانلو که »: ورت داد و گفتدهانش را ق

سفيد شد؟ چي از  کچ چرا همه تان خشکتان زد؟ چرا صورتتان مثل»: بعد خنده ای استهزا آميز کرده و گفت« .مهدی ابريشمچي

آنها چند . نگران نباشيد هيچ قانون و سنت مذهبي ای شکسته نشده است کله تان گذشت؟ چي شد به ؼيرت مردانه تان برخورد؟

بعد برای چند لحظه ای سکوت کرد که ما بخودمان بيائيم و بعد دوباره « .هفته قبل، قبل از اعالم اين خبر از هم طالق گرفته اند

خوب من هنوز نميفهمم که »: در جواب گفت رو به فرد مربوطه کرده و پرسيد که آيا هنوز او ميخواهد تبريک بگويد يا نه؟ وی

توجه داشته باشيد که در اين نقطه سازمان قصد نداشت }« .تبريک و چند صد بار تبريک" اما بله حتما. چه اتفاقي افتاده است

نشده  شکستهاعتقادات مذهبي و سنتي ما را تؽيير دهد، در نتيجه طاهره زود ما را مطمئن کرد که هيچ قاعده عرفي و مذهبي 

، عقيده ما نسبت به تشکيالت و در اينجا قصد آنها از ايجاد آن شوک و هيجان بزرگ استفاده برای تؽيير عقيده ديگری بود. است

در اينجا طاهره دوباره از جای خود بلند شد و دوباره آن پيام را قبل { .و نفي هر گونه دموکراسي خواهي در سازمان آن رهبری

من مطمئنم که » : دیو نفر بع« .اين اقدام جای تبريک دارد" حتما»: نفر بعدی گفت .خوانداز پرسيدن همان سئوال از نفر بعدی 

بعضي . ما کرد همه تک تکاز در ادامه وی همين سئوال را « .هر تصميمي سازمان بگيرد برای خير مردم و انقالب است

که هنوز نفهميده اند که تاکيد کردند روی اين موضوع " بعضا و البته هبالدرنگ تبريک گفتند، بعضي با ترديد همين کار را کرد

ست و چرا؟ و آنها که همچون من خيلي محافظه کار بودند گفتند که ما نميدانيم و هنوز احتياج به فکر برای فهم چه اتفاقي افتاده ا

ميکرد، فاضله معاون او زار زار گريه ميکرد و نميتوانست  وابجدر حاليکه طاهره پيام را ميخواند و با ما سئوال و. آن داريم

چون سنگ بي احساس بود همه ما را شگفت زده کرده بود و حيران " وی که اکثراگريه ؼير قابل کنترل . خود را کنترل کند

. مانده بوديم که چه اتفاقي برای وی افتاده است، اما بنظر ميرسيد که اين حالت فاضله بهيچ عنوان برای طاهره تعجب آور نيست

فاضله در ميان حق حق . و خواست که حرؾ بزندوقتي طاهره سئوال و جواب خود با ما را تمام کرد، رو به فاضله کرده و از ا

. گريه هايش توضيح داد که چگونه اين خبر او را به کل تؽيير داده است و بعد بالدرنگ شروع کرد بشدت از خود انتقاد کردن

ر عجيب و ، بطويکردفاضله که هيچ گاه قادر نبود از خود انتقاد کند و حتي کوچکترين و آشکار ترين اشتباه خود را قبول نم

او از خود خواهي و . ناگهاني تؽيير شخصيت داده بود و اقرار به بزرگترين و پنهان ترين اشکاالت و اشتباهات خود ميکرد

وقتي انتقادهای . ؼرورش صحبت ميکرد و اينکه اين صفات وی تا کنون چه تاثيراتي در کارکردهای او در سازمان داشته است

اما علي رؼم تمام اين »: بدون نشان دادن هيچ گونه رحم و مروت و همدردی ای به او گفت او از خودش پايان يافت، طاهره

تو خودت خوب . حرفهائي که زدی هنوز خودت خوب ميداني که راه طوالني را بايد طي کني که تبديل به يک فردی نو شوی

دهان مانده بوديم که منظور طاهره چيست و او چه در اين مدت ما متاثر و انگشت به « . ...ميداني که هنوز خيلي بايد کار کني

خودخواهي و ؼرور . انتظاری از فاضله بخت برگشته دارد؟ اين اولين باری بود که همه ما بشدت دلمان بحال فاضله ميسوخت

اشتم که او خود گزنده او اؼلب ما را اذيت ميکرد و بهمين خاطر دوستش نداشتيم، اما حداقل من هرگز نه ميخواستم و نه انتظار د

شما، همه تان، »: در اينجا طاهره روی سخن خود را بسمت ما چرخاند و گفت. را به اينصورت در مقابل ما خوار و ذليل کند

يا شما انقالب . خود کهنه خويش را بکشيد و تبديل به انساني نو شويدبايد انقالب کنيد، هر کدام از شما بايد در درون خود، 

از آنزمان به بعد قرار شد همه ما کارها و فکرها و « ...  .عوض ميشويد و يا اينکه سازمان را ترک ميکنيد" ميکنيد و کامال

مهم طاهره گفت که مسئوليت و کار . فکر کنيم« انقالب ايدئولوژيک»مشگالت ديگر را فراموش کرده و بطور لحظه ای درباره 

عصر همانروز در جلسه ای ديگر با شرکت ساير . خويش بنويسيم هنهخود کو فوری ما اينستکه برويم و يک گزارش کامل از 

.  انتقاد کرددر اين جلسه خواهر ديگری از اعضأ شورا بشدت از خود در مقابل جمع . اعضأ انجمن همان جلسه صبح تکرار شد

. مرا رنج ميداد يک دلشوره مستمر من ميفهميدم که يک اتفاقي در سازمان افتاده که همه چيز را تؽيير داده است و بهمين علت

من بهيچ . اما هر چه فکر ميکردم کمتر ميتوانستم بفهمم و يا تصور کنم که اين اتفاق چيست و منظور صحبتهای طاهره چه بود

 عنوان نميتوانستم رابطه تؽيير فوق العاده فاضله را با تصميم ازدواج مسعود رجوی را پيدا و فهم کنم، و هر چه بيشتر فکر

با تعجب از من سئوال کرد که چه اتفاقي ( همسر سابقم)وقتي همانشب آنا . ميکردم، بيشتر گيج ميشدم و کمتر آنرا فهم ميکردم

بنظر »: افتاده است، من به او گفتم که او بايد پاسخ اين مطلب را از ؼرائز و احساسات دروني خود پيدا کند و اضافه کردم که 

 34«.ه آزادی و برابری زنان است و شايد تو که يک زن هستي بهتر و زودتر بتواني آنرا بفهمي تا منميرسد که اين انقالب دربار

:  داشتن دو اعتقاد متضاد در يک لحظه: هدف انقالب ايدئولوژيک چه بود؟ فکر دو گانه

. همزمان قبول داشته باشدمتضاد را " بمعني داشتن توانيست که فرد بتواند دو اعتقاد کامال(  Doublethink)ه ن فکر دوگا" 

که حافظه او چه جهتي بايد داشته باشد و در چه مناسبتي به چه سمتي بايد تغيير يک فرد روشنفکر و آگاه حزبي بايد بداند 

جهت بدهد؛ بنابراين وی ميداند که چگونه با واقعيت و حقيقت بازی کند و آنرا تغيير دهد؛ اما در حاليکه وی قادر به داشتن 
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اين . ميشود، همزمان وی بايد بتواند خود را راضي کند که بهيچ عنوان واقعيت و حقيقت مخدوش نشده است« وگانهفکر د»

صورت  ت، اما همزمان اين عمل بايد نا خودآگاهانهعمل بايد آگاهانه صورت گيرد، وگرنه دقت و صحت الزم را نخواهد داش

 ، جورج اورول1984." دگيرد، وگرنه با احساس دروغ و گناه همراه خواهد بو

يک  آن حرکت تنهاهدؾ انقالب ايدئولوژيک و يا شستشوی مؽزی در آن مرحله چه بود؟ اگر چه بعضي معتقد بودند که 

و يا نه، يک  هاينکه اين موضوع واقعيت داشت)، بودهوسراني رجوی بوده است که از همسر دوست خود ابريشمچي خوشش آمده 

 فرقه ای قعيت موضوع و هدؾ مجاهدين و رجوی بسا فراتر از يک شهوتراني ساده يک رهبروا( موضوع جانبي و فرعي است

در واقع مجاهدين و رجوی بيشترين بهره را از تفسير های جنسي مخالفين از اين واقعه بردند، چرا که آنها با نقل قولهای . بود

ردند و ای بيرون را بشدت تحريک کما نسبت به دني (پارانويا) آنان برای ما که بطور مستمر در معرضش بوديم، شک بيمارگونه

در واقع بيشترين چوب اين تحليل ها را ما خورديم و . خواهيم ديد بسيار مفيد بود" همانطور که بعدااين برای هدؾ واقعي ايشان، 

از هر  ما از دنيای بيرون صد چندان شد و اين کمک بزرگي برای سازمان بود که بتواند بوسيله آن ما را بيش بهمين دليل تنفر

مسئله اصلي رجوی و سازمان در آن مرحله اينبود که بدليل شکستهای مختلؾ نظامي و . از دنيای بيرون ايزوله کند ديگر زمان

ور، از ، از دست دادن بسياری از اعضأ و هوادارن در داخل کشتمامي تحليلها و پيش گوئي هايشانؼلط از آب در آمدن وسياسي 

سازمان  و زير پا گذاشتن تمام اصول اصلي گذشتهدست دادن بسياری از اعضأ مستقل شورا مثل بني صدر و حزب دمکرات 

سازمان در معرض ( و تروريسم کور ردم عادیو اجتناب از قتل م، همکاری با دشمن يعني عراق مثل ضديت با امپرياليسم)

انشعاب و از هم پاشيدگي بود، مگر اينکه آنها ميتوانستند تمام اعتقادات پايه ای ما منجمله بعضي از اعتقاداتي که در درون خود 

و  تهانخست آنها ميبايست آخرين عالئم، مشابه برای انجام اينکار. سازمان در ما بوجود آمده و رشد کرده بود را بکل تؽيير دهند

به يک گروه استبدادی کامل تبديل مثل وجود مرکزيت دموکراتيک را بکل کنار گذاشته و سازمان را  ،کارکردهای دموکراسي

اين امر در صورتي محقق ميشد که آنها ميتوانستند رجوی را از .  35نموده و پروسه تؽيير آن به يک فرقه مخرب را تکميل نمايند

برای محقق . رهبر ايدئولوژيک، باالتر از هر انسان ديگری و پاسخگو تنها در مقابل خدا تبديل نماينديک رهبر سياسي، به يک 

داشته باشيم و يا بعبارت ديگر " فکر دوگانه"شدن چنين چيزی ما ميبايست بگونه ای تؽيير نمائيم که بقول جورج اورول بتوانيم 

دموکراسي و  عدالت اجتماعي، بخاطر استقالل،ا ميبايست معتقد ميبوديم که م. متضاد را همزمان داشته باشيم" دو اعتقاد کامال

همکاری با صدام حسين و امپرياليسم را   آزادی در کنار مجاهدين قرار گرفته و برای اين ارزشها داريم ميجنگيم و در عين حال

يارمان را بکل از دست پذيرا شده و قبول ميکرديم که در درون سازمان ديکتاتوری مطلق حاکم شود، و خودمان آزادی و اخت

که مجاهدين همان سازمان ضد  يبوديمممعتقد  همزمان ما در حاليکه از سياستمداران امريکائي کمک ميگرفتيم ميبايست. بدهيم

است که ما به آن پيوستيم، ما خود را ميبايست ملي ترين افراد ميدانستيم و همزمان قبول  طرفدار عدالت اجتماعي  و امپرياليستي

ما بهيچ عنوان نميتوانستيم تمامي اين . شورمان يعني ديکتاتور عراق همکاری نزديک کندميکرديم که سازمان با دشمن خارجي ک

اعتقادات متضاد را يکجا داشته باشيم بدون آنکه يک شستشوی کامل مؽزی ميشديم و قبول ميکرديم که رجوی رهبر 

گ ملي و حتي فهم و شعور خودمان ايدئولوژيکمان، باالتر از هر منطق، اصل و اصول گذشته سازمان، اصول مذهبي و فرهن

، (در مقابل دولت ايران) اورول ميبايست ياد ميگرفتيم که کجا معتقدانه شعار دموکراسي و آزادی بدهيم  جورج ما بقول. است

در مقابل ساير گروه های مخالؾ حکومت ايران در خارج از کشور بخصوص سلطنت ) کجا شعارهای انقالبي و ملي بدهيم 

کتاتوری مطلق رهبر خود را پذيرفته و از مسئولين خود حتي بيشتر از يک سگ رام و تربيت شده، مثل يک و کجا دي( طلبان

وسيله و يا يک کامپيوتر برنامه ريزی شده، اطاعت نمائيم و بدنبال گرفتن حمايت سياسي و مادی از امپرياليسم و ديکتاتور عراق 

. باشيم

نبود که ما را برای دستيابي به  قوی کرده بود، اما هنوز اين خبر به اندازه کافي اگر چه خبر طالق و ازدواج همه ما را شوکه

آنها ميبايست راهي پيدا ميکردند ". از نو متولد شويم" و " خود کهنه خويش را بکشيم"اهداؾ فوق تؽيير دهد، ما را قادر سازد که 

، ( Bi∑)باقي نگه دارند تا بتوانند اعتقادات پايه ای ما  که ما را برای مدتي طوالني، بصورت شبانه روز در حالت هيجان زده

و بدون هيچگونه تناقضي انجام را بطور ؼريزی هويت و شخصيت ما را تؽيير دهند، تا بتوانيم کارهائي که رهبرمان ميخواست 

و يا به عبارت ديگر يک شخصيت دوگانه  بدانيم که چه عقيده ای را در چه موقعيتي داشته و چه عقيده ای را نداشته باشيم. دهيم

دليل از روز به همين . را از خود نشان دهد و متضاد مختلؾ اعتقادات گوناگون و بعبارتي منافقانه داشته باشيم که در موقعيتهای

برای فهم و احساس اين جلسات . داشتيم« نشست انقالب»بعد از اعالم آن خبر ما بطور مرتب جلساتي دردناک و پر هيجان بنام 

: اجازه دهيد گوشه ای از خاطرات خود را نقل نمايم" مجددا

اقرار به گناهان   –نشستهای انقالب 

در جشن . سي را با لبخندی گوشه لبش ديد و يا صدای خنده را از جائي شنيددر خالل هفته های بعد از آن نشست بندرت ميشد ک

تماشاچيان ميخنديدند، اما من . نورزی انجمن که چند روز بعد از آن نشست برگزار شد، هواداران چند برنامه فکاهي اجرا کردند
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فکر هستند و يک لبخند مصنوعي در گوشه  بهرطرؾ که نگاه ميکردم قيافه های ماتم گرفته اعضأ انجمن را ميديدم که ؼرق در

. ما ديگر بسختي گذشته کار نميکرديم. لبانشان خشک زده است، لبخندی که نا باورانه ميخواست ؼم دروني آنها را پنهان سازد

زی انجمن را هواداران انجمن تمام کارها را ميکردند، به خيابانها ميرفتند و کمک مالي جمع ميکردند و بعضي از آنها هم کار آشپ

قصد ميکردند کاری انجام دهند، آنقدر اشتباه در  {انقالب ايدئولوژيک} افرادی از ما که برای فرار از فکر. انجام ميدادند

يکروز وقتي از پايگاه هوادارن به پايگاه . ... کارهايشان داشتند که اؼلب تمام آن کارها ميبايست دوباره توسط ديگران انجام شود

آن نشست، نشست شورا نبود، بلکه نخستين نشست از نشستهای . به اطاق نشست بروماصلي بر ميگشتم، بمن گفته شد که 

وقتي وارد اطاق نشست شدم، ديدم که آنا نيز . شناخته و ناميده شدند« نشست انقالب»دردناک و عجيب و ؼريبي بود که بعنوان 

رؾ ديگر، و خواهر طاهره هم در وسط مردان يکطرؾ اطاق نشسته بودند و زنها در ط. در جمع خواهران حاضر نشسته است

همه بنوعي در حال گريه بودند، منجمله يکي از اعضأ جوان عضو شورا که داشت درباره موضوعات " تقريبا. اطاق نشسته بود

که در گذشته هيچگاه  36سکس و موضوعات جنسي از نگفتني ها و محرمات بزرگ برای ما بودند. جنسي خود صحبت ميکرد

در يک « خواهران»ميشد، مگر بعضي مواقع در طرح مشگالتمان با مسئولينمان، بخصوص در مقابل ديگران و از آن صحبتي ن

او اقرار به اين ميکرد که نسبت به خواهر طاهره نظر جنسي . اما هيچکس کوششي نميکرد که او را ساکت سازد. نشست جمعي

من هيچگاه نميتوانستم باور و يا تصور کنم، چه برسد که قبول کنم  .من نميتوانستم به چيزهائي که ميشنوم باور کنم. داشته است

وقتي او حرفهايش را . اما بنظر ميرسيد که او جديست... که فردی از ما نسبت به خواهری در تشکيالت احساس جنسي پيدا کند، 

توجه }. محکم بر گونه های او زد تمام کرد، مردی از حضار از جای خود بسرعت بلند شد، بسمت او رفت و به ناگهان دو کشيده

او با سرافکندگي هيچ عکس العملي از خود نشان نداد و به گريه خود . {کنيد، يک شوک ديگر و ايجاد يک نوع ديگر از هيجان

وقتي به طاهره نگاه کردم که چه عکس العملي از خود نشان ميدهد، . همانطور که در طول صحبت کردن انجام ميداد، ادامه داد

در . طاهره به او گفت بر جای خود بنشيند و گزارش خود را بنويسد. لبخند رضايت بخش را بر چهره اش مشاهده کردم يک

شما هر . بدتری هم چرا آنقدر تعجب کرده ای؟ فکر ميکني خيلي بهتر از او هستي؟ تو از اون»: اينجا به من نگاه کرد و گفت

توجه ميشويد جهت هيجانات ايجاد شده از نخست تا پايان بر عليه شخصيت همانطور که م}« .کدومتون از ديگری بدتر هستيد

تنها راهي که آنها ميتوانستند اعتقادات ما نسبت به دموکراسي، آزادی، دشمن . فردی ماست که بايد در اين نشستها خرد ميشد

خود بشک انداخته و اعتماد  گذشته عوض کنند از اين راه بود که ما را نسبت به شخصيت و باورهایرا اصلي، و ملي گرائي 

درباره من او بخوبي ميدانست که تير خود را بکدام سمت رها کند و آنرا با مهارت کامل { .ز بين ببرندابطور کامل بنفسمان را 

قويترين }. طاهره ميدانست که من چقدر همسرم آنا را دوست دارم و در اين جريان نگران از دست دادن او هستم. انجام داد

اگر آنا { .و يا عشق من، عشق من نسبت به همسرم و خانواده ام بود که در اين جريان بر عليه خودم بکار گرفته شد هيجان

چنين فکری بمعني از دست . انقالب ميکرد و من نميکردم، در اينصورت او در گروه باقي ميماند و من مجبور به ترک آن ميشدم

حاال که به عقب نگاه ميکنم، . ت که آنا انقالب کرده است و يا در حال انقالب استدر اينجا طاهره بمن گؾ. دادن همه چيز بود

را فهم کرده و در {  وابستگي به همسر و خانواده}اين عالقه « قبح»ميفهمم که آنها اينرا ميدانستند و خواسته شان اين بود که من 

همانجا خشکزده نشستم و شروع کردم حافظه خود را نتيجه در . جمع به آن اقرار کنم، اما در آنزمان من نميتوانستم اينرا ببينم

زير و رو کردن که شايد چيز نگفته ای از خود پيدا کرده و در آنجا ارائه کنم که شايد بعنوان يک اعتراؾ انقالبي از من پذيرفته 

ول کرد و از مرد  مرا زخمي کرده و به حالت نزار انداخته که انقالب کنم، مرابمحض اينکه طاهره احساس کرد که . شود

او از اين صحبت ميکرد که چقدر همسرش را بخاطر الؼريش تحقير ميکرده است، در اينجا . ديگری درباره انقالبش پرسيد

حيؾ که زنت اينجا نيست که دو »: طاهره حالت خشمناکي بخود گرفت او را بنوعي ساکت کرد و با صدای ؼضبناکي گفت

در ميان شما مردان هيچکدومتون ؼيرت اينرو ندارين که پاشين و »: ه اطراؾ نگاه کرد و گفتبعد ب« . کشيده آبدار به تو بزند

همه . چه انتظاری من دارم؟ شما همتان مثل هم هستيد» : بعد لبخند استهزا آميزی کرده و گفت« با چند کشيده به اين درس بديد؟

حاضر در آنجا، در واقع يکي از تحت مسئولين مرد نامبرده  سپس به يکي از اعضأ جوان« .شما زن را يک وسيله جنسي ميبينيد

صحنه را }. او بلند شد و همين کار را کرد. دستور داد که از جای خود بلند شده و چند کشيده با سختي زياد بر گونه آن فرد بزند

، و در کنار هيجان بزرگ ايجاد استفاده او از موضوعات نا گفته جنسي در مقابل همه. از نظر بگذرانيد، شوک ما از آن شرايط

همچنين توجه داشته باشيد که اعتماد بنفس . شده توسط آن، فحش دادنها و کتک زدنها، که همه برای اولين بار و شوک آور بودند

به تبديل « فرد»ما از شخصيت ما در ميآيد و اگر شخصيتمان در مقابل ديگران خورد شود آن اعتماد بنفس از بين ميرود و ما از 

بحث " همچنين لطفا. ميشويم که براحتي حاضر خواهيم بود هرچه که اقتدار حاکم حکم ميکند را قبول کنيم« دنبال کننده»يک 

همانطور که افراد يکي پس از { .گذشته را بخاطر بيآوريد که در اين روند بطور موثری عمل ميکرد هایاطاعت و اقتدار از بخش

ن خود ميکردند، طاهره زير چشمي مرا زير نظر داشت که عکس العملهايم را ببيند و و هراز ديگری بلند ميشدند و اقرار بگناها

من به طرز . من در آن لحظات احساس ميکردم که تب کرده ام و ديگر قادر نيستم فکر کنم. چند گاه طعنه ای هم بمن ميزد

ا لخت مادر زاد نشسته ام و همه بمن خيره شده احساس ميکردم که در آنج. عجيبي احساس حقارت و کوچکي و ناتواني ميکردم

چي شده مسعود؟ »: طاهره بدنبال لحظه مناسب برای حمله مجدد بمن بود و ناگهان دوباره رويش را بمن گردانده و گفت. اند

گونه توجه کنيد که چ}ميبيني که وقتي نوبت ايدئولوژی ميشود چقدر احمق هستي؟ منطق خشکت آب شده و نقش بر زمين شده؟ 
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او { .در اين شرايط منطق و عقل گرائي نفي ميشوند و ما تسليم هيجاناتي ميشويم که فرمانشان در دست مجری نشست است

تمام منطق و قدرت فکر و فهمم، توان استفاده از کلماتم را از دست . درست ميگفت در آن لحظات من مثل يک بچه دوساله بودم

هر گفتن . کاش از زني خوشم آمده بود و آنجا آنرا بيان ميکردم "ا کرده و به او ميگفتم، مثالکاش ميتوانستم چيزی پيد. داده بودم

اگر چيزی برای گفتن داشتم ميتوانستم خودم را از آن مخمسه . برمن حاکم شده بوددر آن لحظات  سکوتي بود کهچيزی بهتر از 

در آنزمان من نميتوانستم عشق به } . طر ميآوردم که بگويماما هر چه سختتر فکر ميکردم کمتر نگفته ای را بخا. نجات دهم

طاهره دوباره از من پرسيد که آيا چيزی دارم که { .همسر و خانواده را بعنوان وابستگي و گناه بزرگ ديده و به آن اقرار کنم

لؽتهايم بريده بريده شده . ردنبگويم؟ در اينجا من ديگر نتوانستم خودم را نگهدارم و شروع کردم در جلوی جمع زار زار گريه ک

به او ميگفتم که من نميتوانم تنها زندگي کنم و در . بودند، اما با لکنت زبان از او خواهش ميکردم که مرا از انجمن بيرون نکند

در اينجا شروع کردم از بچگي ام صحبت کردن که چقدر با ترک مادرم احساس . اينصورت ترجيح ميدهم که خودم را بکشم

 ترحممن ميديدم که همه منجمله آنا با تعجب و شايد با احساس . ئي ميکردم و چقدر آن تجربه برايم دردناک و وحشتناک بودتنها

در آن لحظه بنظر ميرسيد که من تنها فرد در آن حالت زار و نحيؾ هستم، اگر چه بقيه هم در همان حالت و يا . بمن نگاه ميکنند

 37."ا طاهره صحبتهای لکنت وار مرا قطع کرد و گفت برو کاری نکن، فقط فکر کن و بنويسدر اينج. حتي بدتر از من بودند

برای ايجاد هيجانات فوق العاده در ما تنها برگزاری چنين نشستهائي کافي نبود، چرا که هراز چندگاه ما نواری ويدئوئي از 

مشاهده اين ويدئو ها ما را بيشتر منقلب و . اريس باشيمپاريس دريافت ميکرديم که در آن ميتوانستيم شاهد نشست مشابه ای در پ

.  هيجانزده ميکرد و بيشتر بسمت اين کشيده ميشديم که انقالب کرده و دگرگون شويم

! شما بايد بسوزيد، بمريد و دوباره متولد شويد

در آن نشست شايد . کرديم چند روز بعد ما يک نوار ويدئوئي بمناسبت برگزاری مراسم نوروز در مقر مسعود رجوی دريافت"

نخست بصورت مفصل درباره تايخچه سازمان در دوران شاه صحبت کرد، { رجوی در آنجا}. حدود دويست نفر شرکت داشتند

درباره بعد از انقالب و اينکه در هر مقطع  چقدر تصميمات و پيش بيني های سازمان در مورد مردم و اتفاقات مختلؾ در مقاطع 

رهبران فرقه ها برای خسته کردن ذهن  و تا حدودی مقبول تکراری، توجه شود به صحبت طوالني}. ده استگوناگون صحيح بو

اينها مثل ساير کارهای مجاهدين، شگفت  –طالق و ازدواج » :او گفت{ .جهت پذيرش مطالب شوک آور هاو آمادگي آنافراد 

زمانيکه همه ما را به سازش با خميني تشويق ميکردند و يا  درست مانند. انگيز، ديوانه وار و ضد مصلحت و ضد سياست هستند

همه را شگفت زمانيکه بر خالؾ نصيحت همه با وزير خارجه عراق در همين جائي که االن هستيم مالقات کرديم، امروز هم 

پوالد آبديده  بله ما. درست مثل اينستکه آب جوش صد درجه را با فشار قوی و بدون وقفه روی سرمان بريزند زده کرديم،

هر کسي تا دورترين سمپاتها . ما اشل جديدی از توان و ظرفيت و کار ميخواهيم –اينها همه بهانه بود، آزمايش بود  – ميخواهيم

اگر هستيد حساب خودتان را از اول با خودتان و راه و آرمان و . بايد صيقل خورده و از تمام دگمهای ارتجاعي پاک شود

کسي که بها ميدهد خيلي ها مدعي غم ملت و آزادی و استقالل هستند،  ولي معيار آن چيست؟ . روشن کنيدسازمانتان معلوم و 

ترين و آزاد پس مستقل " بيشترين شهيد را داده است "پس معيار کشته و بعبارتي شهيد دادن است و چون سازمان }. فدا ميکند

تدالل برای همه جا افتاد و چگونه همه حتي جداشدگان هنوز اسير چنين فکری کنيد که چگونه اين استوجه . خواه ترين است

سازمان با صدام را هنگام جنگ ديدند، افشأ اسرار نظامي و علمي کشور و همکاری سازمان با دشمنان ايران همکاری  .هستند

ضد دموکراتيک سازمان و ضد حرکت . مستقل  و ضد امپرياليست استتند که سازمان ملي و را ميبينند و هنوز بر اين باور هس

جنگ آزادی بودنش در درون سازمان و شورا را ميبينند و هنوز فکر ميکنند که سازمان بخاطر دموکراسي و آزادی در حال 

بله سازمان به شدت تمام تکان داده ميشود، ما ميخواهيم { ".بيشترين تعداد شهدا را داده است" ه اين دليل که سازمان است و همه ب

مجاهديني که از اين  .در اينصورت ميتوانيم بار دوسال آينده يعني بار سرنگوني خميني را هم ببنديم. بار ده سال آينده را ببنديم

سپس او حلقه های ازدواج متعلق به مريم و مهدی ابريشم چي   «. ...، استوارتر، آينده دارتر و آبديده تر ميشوندکوره عبور کنند

اين کدام قلبي است که اين دو حلقه را ببيند ونگريد؟ . ... مجاهدين هستند فدا و ايثاراينها عاليترين مظهر » : را نشان داد و گفت

« آيا برای قلب و عاطفه ميشود بها گذاشت؟. وای بحال شما اگر برای اين  دو حلقه بها بگذاريد. ... قله ی فدای مجاهدين است

 هدؾکنترل ذهن و يا بکار گيری شيوه های تاثير گذاری،  مراحل همانطور که ديده ميشود در شستشوی مؽزی بر خالؾ}

خيلي واضح و روشن ميگويد که ميخواهد چه کند و شستشو شونده هم ميداند که  نندهک مخدوش کننده ذهن پنهان نيست و شستشو

انداخته، « کوره»در اينجا شستشو کننده مؽز به مخاطب خود ميگويد که ميخواهد او را در . چه بالئي ميخواهند سر او بيآورند

مانند برای انجام منظور رهبر « فوالد»يا قطعه ای همچون وسيله ای و  .کند و از او مرد و يا زن جديدی بسازد« ذوب»وی را 

وی صحبت خود را با تبريک به . بعد از صحبتهای رجوی نوبت مهدی ابريشم چي بود که صحبت کند {.و يا مخدوش کننده ذهن

ضاللت و  ما راهي جز» معتقدم که اگر مسعود نبود « ... با تمامي سلولها و رگ و پوستم »: مسعود و مريم آؼاز کرد و گفت

سپس او به فداکاريهای گذشته مسعود اشاره  «. کاش هر يک صد جان داشته باشيم که در مسير آنها فدا کنيم. گمراهي نداشتيم

هر وقت مسعود را ميبينم از خود ميبپرسم که در رکورد ابتال چي در مقابل اوست ؟ اعدام برای مسعود ابتال » : کرد و گفت
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قبل از سي خرداد بما گفت که برای عاشورا آماده . را شکنجه کرده بودند که موسي او را نشناخته بوددر زندان آنقدر او . نيست

او بخاطر حفظ بني صدر در شورا با همسر قبلي اش ازدواج . او همسرش را از دست داد و دشمن بچه اش را اسير کرد. شويد

وقتي که تهمتها و افتراهای . من جواب سئوالم را در رکورد ابتأل گرفتمبه او شد { پيشنهاد ازدواج با مريم}وقتي اين پيشنهاد . کرد

راستش را بگين، وقتي اين خبر را » : در اينجا وی حضار را مخاطب قرار داد و گفت«  . ...ضد انقالب نثار او خواهد شد

اما اگر  . شيد، خودتون را بشناسيدبا خودتون شجاع با. شنيديد تو دلتون چي گذشت؟ نيش بهش زديد يا نزديد؟ راست بگيد ديگه

. کسي در ميان شما هست که نفهميده و تو دلش به مسعود نيش زده حاال بسوزه و بفهمه که اون موقع نفهميده و بره استؽفار بکنه

از کنار ، اگر اين حرکت ايدئولوژيک همه ما را زير و رو ميکندآره ميدونم که االن اشکتون جاری ميشه، زير و رو ميشيد، ... 

بعد از اين انقالب ما همه . چرکها و کثافتهايمان ذوب ميشوند و تالئولو ايدئولوژيک پيدا ميکنيماين کوره که ميگفت رد شويم 

من نظم را »: از جا برخواست و گفتوقتي صحبتهای ابريشم چي تمام شد يکي از خواهران  « .عضو مجاهدين خواهيم بود

ولي طوفان درونم نظم را داشت م، من اجازه نداشتم که اينجا چيزی بگويم، بعد از مسعود و مهدی، ميفهمم و به آن احترام ميگذار

طوفاني من نگاههای گرداننده مراسم، خواهر افسانه را که بمن اجازه نداده بود را ديدم اما نتوانستم نظم را نشکنم با . ميشکست

من يک جرفه ام، جرقه ای از طوفان، »: که نوشته بود خواندن سپس وی شروع کرد شعری را« .که در درونم بپا شده بود

تو . من يک بوته کوچک بودم، ولي پوستم را شکتسه ام و در خود نميگنجم. مريم، طوفاني به پا کردی. طوفانم، طوفان درهمه

. من طوفانم. دم نيستممن آنچيزی که ديروز بومن نميتوانستم خود را نگه دارم . خورشيدی هستي که من از تو ساطع شده ام

..»38 

:  اعضأ« انقالب ايدئولوژيک»نامه های : آموزش

بؽير از اينگونه نوارهای ويدئوئي که ما دريافت ميکرديم، داستانهائي در نشريه مجاهدين بطور مرتب به چاپ ميرسيد که هر 

و يا به آن جهت بکشانند، و مهمتر از همه اينها  يک بتنهائي خيلي بلحاظ هيجاني تکان دهنده بودند و ميتوانستند ما را به اين سمت

هر چند وقت يکبارهم ما اخباری شوک آور دريافت ميکرديم که اعتقادات پايه ای ما را بشدت . بودند« نشستهای انقالب»کماکان 

خبری که . يم بوديکي از آن اخبار، خبر ازدواج مهدی ابريشم چي، تنها چند روز پس از خبر ازدواج مسعود و مر. ميلرزاندند

و " عشق"در نقطه مقابل اعتقادات و احساسات من نسبت به " چنين خبری کامال. حداقل من بسختي ميتوانستم آنرا قورت بدهم

بايد به اين توجه کرد که اعالم چنين اخبار شوک آوری چگونه ميتوانند فرد را بطور مثبت و يا منفي به " مجددا. بود" ازدواج"

اجازه دهيد . اعتقادات پايه ای و شخصيتي او را به لرزش در آورده و شخصيت او را دستخوش تؽيير نمايندهيجان آورده و 

:  دوباره به خاطراتم بازگشته و داستان را دنبال نمايم

« تبريک»يک ليوان چاي  و شيريني بهمراه جمله روزی دوباره من به پايگاه اصلي فراخوانده شدم و در آنجا دوباره بما " 

چه نوع خبری اينبار آنها برای ما ». درگير با انقالب بودم با خودم گفتم" من که هنوز شديدا« ديگه چه خبری شده؟». تعارؾ شد

برادر مهدی ابريشم چي با خواهر موسي خياباني تنها چند هفته پس از طالقش از . ديری نگذشت که من خبر را فهميدم «!دارند؟

اما خودم را کنترل . و خنده های مصنوعي بعد از آن متنفر ميشدم« مبارک»گر داشتم از کلمه من دي. مريم ازدواج کرده است

ديگر من فهميده بودم که عشق و ازدواج در چارچوب . کرده و آنچه که در چنين موقعيتي انتظار ميرفت انجام دهم را انجام دادم

و احساسات من تا چه حد از الزامات يک عضو مجاهدين بودن مجاهدين چه معني ای دارد، ديگر ميتوانستم ببينم که نوع فکر 

شايد در ته دلم، احساس من نسبت به اين خبر منبعث از اين واقعيت بود که من ميتوانستم خود را جای مهدی ابريشم . فاصله دارد

کنم چي؟ هر چه باشد، ميگويند  اگر آنها از من بخواهند که آنا همسرم را ترک کنم و با يکي از خواهران ديگر ازدواج». بگزارم

. واقعيت اينستکه من ديگر حتي قادر به ديدن همسرم نبودم« .که آنا انقالب ايدئولوژيک کرده و من هنوز اندر خم يک کوچه ام

ر ما شايد انقالب ايدئولوژيک او را آنقدر تؽيير داده که بواقع ديگ»من با خودم فکر ميکردم که . چرا که ديگر او را نميشناختم

من از او خجالت ميکشيدم که هنوز نتوانسته انقالب ...  « شايد ديگر او مرا دوست ندارد؟. نميتوانيم با هم زندگي کنيم

آنروزها نشريه مجاهد پر بود از اخبار انقالب اعضأ، من آنها را بي صبرانه ميخواندم که شايد بتوانم راهي . ايدئولوژيک بکنم

برای نمونه . اما کمک آنها پيش کششان، خيلي از آنها مرا بيشتر از هميشه گيج و سردرگم ميکردند. برای انقالب کردن پيدا کنم

منصور بازرگان يک عضو قديمي مجاهدين در گزارش انقالب خود نوشته بود که تاثير خبر ازدواج و طالق روی او بيشتر از 

 نوشته بود،وی . بوده است 1354کسيستها در سازمان در سال و خبر کودتای مار 1350خبر اعدام بنيانگذاران سازمان در سال 

 مرا تو از حمايت و کردن ياری در اگر مسعود اي  -سوخت درونم در طبقاتي و آميز شرک گرايشات تمام « »با اين خبر»

 نخواهم بر دست تو اریي از شود تکرار بار صد تاو اگر اينکار ..   بسوزانند و بکشند و کنند زنده دوباره و بسوزانند و بکشند

من چطور اما اين کلمات چه معني ای داشتند؟ . اين درست مانند سخن يکي از پيروان امام حسين قبل از عاشورا بود 39«.داشت

توجه کنيد که نامه های اينچنيني ما را بسمتي ميبردند که کم کم به " لطفا}ميتوانستم از جمالتي ايده آلي اينچنينني کمک بگيرم؟ 

آنها به ما يک نوع جديد از رابطه با رهبری را که بايد در . بصورت يک خداگونه نگاه کنيم و نه انساني همچون خودمان رجوی

در نقطه مقابل " بذر يک مجموعه از اعتقادات جديد را در ما ميکاشتند که کامالآنها . سازمان داشته باشيم را مي آموختند
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سرم درد »  :خواهر روشنک علي نژاد هم در گزارش انقالب خود نوشته بود... { .انسانها بودند" برابری"و يا " موکراسيد"

و اتاق و خانه و شهر  بغض گلويم را ميفشاردميکند، خيلي درد ميکند، آنقدر که شايد طبق معمول اين روزها با گريه آرام گيرد، 

من سودای مهمااني انسان جديدی را در . سودای پروازی بزرگ و عشقي تازه در سر دارممن . و همه جا بر من تنگ شده است

نميدانم چه مينويسم ، فقط آنقدر ميدانم که از اين پس الگوی عقيدتي . چشمانم تار ميبيند. سر دارم که آرامش را از من ربوده است

احساس . دگرگون ميشود" ز تيره و تار ميشود، اصالاست همه چي اشک از ديدگان من جاری(. خطاب به مريم)ام تو هستي 

اجازه ميخواهم که در شعله های  خشم خود جان هيوالئي از پرچم داران .... ميکنم اگر اين نامه را برای تو ننويسم منفجر ميشوم

روختي، بسوزانم و ظلمت و تاريکي را که ميهنم را در ماتم و رنج فرو برده اند، در شعله های مقدس آتشي که در من بر اؾ

بگذار وجودم را فدای تو و مسعود که مظهر وجود خلقي در بگذار مريم، . خاکستر کنم و ققنوس وار به ديار رفيق اعلي بشتابم

. بند و زنجير، که مظهر وجود مقاومتي سترگ و بي نظير، که مظهر پاسداری از شرف وجود خداگونه ی آدمي است بکنم

 40«.و به گمانم سهمي در انقالب سازمان نخواهم داشتگر يکباره نسوزم تا هستم خواهم سوخت خواهش مرا بپذيريد چون ا

خواندم، يکي از عوارض اين فرهنگ در مجاهدين اينبود که همه " شهيد پرستان"اگر بخاطر داشته باشيد من مجاهدين را فرقه }

ميزان اين شهادت طلبي تا به . ودنداندوهناک بوده و در طلب شهادت زودرس ب تا حدودی شرمگين و از اينکه کشته نشده بودند

که ما بايد انجام  وجود داردوقتي ما در حال انقالب هستيم و کارهای بسياری " حدی بود که يکي از اعضأ مجاهدين گفته بود 

ما تا  به ما ميآموختند که در پرستش مسعود و مريم" در اينجا اينگونه نامه ها مجددا." دهيم، فکر شهادت نوعي اپورتونيسم است

در نتيجه جای تعجب نيست که با چنين آموزه هائي بعدها با دستگيری مريم برای چند روز توسط پليس . چه حد بايد جلو برويم

 {.فرانسه چند نفر از اعضأ در شهرهای مختلؾ کشورهای اروپائي خود را به آتش کشيدند

که حتي چيزهائي را که خارجيان ميتوانستند ببينند و بفهمند را نه تنها من از ساير مجاهدين خيلي عقب بودم، بلکه بنظر ميرسيد 

در آن . من به اين نتيجه زماني رسيدم که نامه يک زن فرانسوی به مريم را در نشريه مجاهد خواندم. و نميفهميدم هم من نميديدم

زماني جهاني دانسته ام چرا که پيام  من هميشه سازمان مجاهدين را سا: ... نامه هلن المبوريزيو »: نامه وی چنين نوشته بود

اما خداوند به هر گلي توانائي حيات بخشيدن . ... خداوند که اين سازمان بر آن تکيه ميکند نيز پيامي است خطاب به تمام بشريت

، اين ميوه به يک ميوه را عطا کرده است و امروز اين ميوه  که جرعه ای از آفتاب را سر کشيده و با نسيم بهاری متولد ميشود

خواهر مريم اميدوارم خداوند مرا ياری نمايد تا يکي از اين درختان در آينده باشم، بشکوفم و رشد کنم تا بنوبه ی . شما هستيد

  41« .خود همچون تمامي زنان آينده ميوه ای همچون شما به ثمر برسانم

ترکيبي است از بکار گيری شيوه های مختلؾ کار، در چين توضيح ميدهد، شستشوی مؽزی " رفرم فکری"همانطور که ليفتن در 

در چين و چه در " رفرم فکری"چه در دوران . که مقصود همه آنها ايجاد هيجانات قوی در قرباني جهت تؽيير شخصيت اوست

ا بازجو ها انقالب ايدئولوژيک مجاهدين، نه تنها ما در نشستهای انقالب مانند قربانيان چيني مجبور بوديم بنوعي با قضات و ي

همانند آنها کم . در عين حال تحت فشار همقطاران خود برای تؽيير بوديمدر مجاهدين و هم ما  در چين روبرو شويم، بلکه هم آنها

ميخورديم و کم ميخوابيديم و تمام نوشته ها، موزيکها، شعارها و خالصه هر چيزی که در اطراؾ ما بود ما را بسمتي ميکشاند 

" انقالب فرهنگي" همانند دوران " مجددا. پذيرای تؽيير شخصيتي شويما کرده خويش کرده و که زودتر اقرار به گناهان کرده و ن

چين تمام پايگاههای ما پوشيده شده بود از شعارهای نوشته بر ديوارها که همه به ما ياد آور ميشدند که دوران دوران انقالب و 

عدم »: وشته ای بود روی ديوار اؼلب پايگاه ها با اين مضمونيکي از شعارهائي که من خوب آنرا به ياد ميآورم ن. تؽيير است

چنين شعارهائي ما را به اين باور ميرساند که برای انقالبي « .حمل تناقض چپ ترين نقطه انقالب و چپ ترين موضع انقالبي

نقالبي بودن ديگر بمعني دشمن بنابراين ا. باقي ماندن ما بايد با رهبر سازمان يکي شده و هر چه در دل داريم را به او بگوئيم

همه بايد انقالب کنند و هر کس انقالب نکند نميتواند »: شعار ديگر ميگفت. دشمنان کشور و مردم بودن و جنگيدن با آنها نبود

از آنجا که پايگاه ما بزرگترين . اين شعار روز بود و همه جا به اشکال مختلؾ به چشم ميخورد« .خود را مجاهد خطاب کند

ديگر . گاه در لندن بود، هر هفته برای يک، دو و شايد سه روز ما ميبايست پايگاه خود را آماده نشستهای انقالب ميکرديمپاي

شرکت در آنها اجباری بود و حتي بيماری . نشستهای انقالب خاص اعضأ شورا نبود و همه اعضأ در آن شرکت ميکردند

اطاق نشست پايگاه . ها چنين نشستهائي حتي برای هواداران انجمن هم گذاشته شدبعد . نميتوانست بهانه ای برای عدم شرکت باشد

برای چند روز در " ما ميتوانست بين سي تا چهل نفر را در خود جای دهد، اما در نشستهای انقالب بين شصت تا هفتاد نفر گاها

ای آنهمه جمعيت، بدون داشتن هيچ وقت نشستن روی زمين در آنجای تنگ و با وجود يک و يا دو توالت بر. جا بودندآن 

اما مشگالت فيزيکي در اين نشستها بهيچ عنوان قابل مقايسه با فشارهای . بخودی خود يک نوع شکنجه بود ،استراحتي، خود

رضائي يکي از مسئولين سازمان مهمان ما بود وبرايمان صحبت کرد، ( محسن)ابولقاسم در يکي از نشستها . رواني نشستها نبود

شناخت، فهم، پذيرش و حتي ستايش : حدودی فهميديم که هدؾ و منظور انقالب ايدئولوژيک آن مرحله چيست در آن نشست ما تا

فهم منطق فرقه و استفاده از آن در هر مرحله شستشوی مغزی، مکمل ايجاد . مسعود رجوی بعنوان رهبر ايدئولوژيکي سازمان

شستشوی مغزی در تغيير شخصيتي و ايجاد اعتقادات پايه ای هيجانات است و در واقع بحث عقالني جهت دهنده هيجانات در 
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اجازه دهيد به خاطرات خود بازگشته  ايجاد شده، هيجانات دادن بهجهت ديدن استفاده از اين نوع منطق و جهت . نو در فرد است

 .و جريان نشست فوق را از آنجا برايتان نقل نمايم

! « رهبر ايدئولوژيک»

صحبتهايش را با سئوالي از  وا. يت و مقام خاص رهبری رجوی در سازمان تاکيد کرددر صحبتهايش رضائي بيشتر روی اهم" 

اگر همه اعضأ سازمان، منجمله موسي خياباني »: پرسيدچنين ما شروع کرد؛ وی از من شروع کرد و بدنبال من از يکايک ما 

ز کي پيروی ميکرديد؟ اکثريت و يا اگر زنده بود، روی يک چيز تصميم ميگرفتند و رجوی تصميمي مخالؾ آنرا ميگرفت، شما ا

تا زمان طرح اين سئوال از طرؾ وی، من ديگر موقعيت خاص رجوی در سازمان را که همچون « ؟...رهبری ايدئولوژيک 

برای مسلمانان بود را تا حدود زيادی فهم کرده بودم که بدانم جواب مورد نظر بايد اين باشد که البته ما از او  معصوم امامان

من از او » : بنابراين من در پاسخ به وی گفتم. من بود« موکراتيکدنظرات »اما اين در تضاد آشکار با . خواهيم کرد پيروی

اما اگر »: رضائي در اينجا گفت« !پيروی خواهم کرد اما جهت دريافت توضيحات بيشتر از جانب او، از وی سئوال خواهم کرد

من بازهم حرؾ او را قبول خواهم کرد، اما بذر شک در دل من کاشته خواهد  خوب»: من در پاسخ گفتم« او توضيحي نداد چي؟

شد، و در نتيجه اگر اين مورد بازهم تکرار شود ممکن است آن بذر رشد کرده و من در دفعات بعدی مجبور به رد نظر او شده 

ابه ای روبرو شد، بحث خود در مورد وقتي او همين سئوال را از بقيه هم کرد و با جوابهای مش« .و يا سازمان را ترک کنم

گويا در اين سفر حضرت الياس . رهبری ايدئولوژيک را شروع کرد، منجمله مثالي زد از سفر حضرت موسي با حضرت الياس

در خالل اين سفر الياس . ميپذيرد که موسي را با خود همراه کند به شرطي که وی بدون پرسيدن سئوالي از او پيروی نمايد

، که منجر به ؼرق اجربرای مثال سوراخ کردن کشتي يک ت. ميدهدير منطقي و حتي در ظاهر گناه آلودی را انجام کارهای غ

ي انجام دهد، هر بار که الياس ميخواست کاری اينچنين. پيرزنو يا خراب کردن خانه يک . ميشودشدن و کشته شدن عده ای 

و در جواب الياس قول وی را که سئوال نکند و فقط پيروی . دقي مي شکرده و خواستار پاسخي منطمخالفت موسي با انجام آن 

که آن خانه را  ميگويدبرای مثال . ميدهددر پايان سفر الياس دليل کارهای خود را برای موسي توضيح . دشکند را به او يادآور مي

از داستان . ان ظالمي ميشدند و خونها ميريختندخراب کرد که دو بچه آن پيرزن از سرما بميرند، چرا که اگر زنده ميماندند رهبر

يک رهبر ايدئولوژيک ديديی دارد خيلي عميقتر از يک رهبر سياسي و » و توضيحات رضائي ما به اين نتيجه ميرسيديم که 

، که به وی چيزهائي را ميبيند و بنوعي فکر ميکند" معموال. بمراتب فراتر از ديد و فهم افراد ديگر و هواداران عادی خويش

کارها و تصميمات او در زمان انجامشان ممکن است ؼير عقالني و ؼير منطقي . راحتي در زمان خودش قابل توضيح نيست

بنابراين پيروان نبايد بر اساس عقل و منطق از او پيروی کنند، بلکه . بنظر برسند اما با گذشت زمان صحتشان ثابت خواهد شد

شما حتي بدون آنکه از نزديک » : رضائي در نتيجه گيری خود گفت... « ... .حرکت نمايند بايد بر پايه اعتماد مطلق به او

مسعود و کارکردهايش را ديده باشيد، و شايد با يک اطالع اندک از تاريخچه و ايدئولوژی مجاهدين، همگي به اين نتيجه رسيديد 

اما از آنجا که شما . ميم او در تناقض با هر چيز ديگری بودکه بايد حرؾ او را قبول کرده و از او پيروی نمائيد، حتي اگر تص

چنين دنباله . او را با منطق و عقلتان قبول کرده ايد و نه با قلب و روحتان، اگر چه حرؾ او را قبول ميکنيد، اما شک هم ميکنيد

چنين ايدئولوژيک ميکنيم،  روی ای برای پيروی از يک رهبر سياسي ايده آل است، اما از آنجا که ما صحبت از يک رهبر

پيروی ايدئولوژيک از وی و نه يک دنباله روی سياسي، به اين معني . فاصله دارد و قابل قبول اطاعتي خيلي از حالت خوب

بين شما . و شما نميتوانيد اينکار را بکنيد مگر آنکه درب قلب خود را بروی او باز نمائيد. است که شما او را با قلب خود بپذيريد

. او بايد نزديکترين نفر به شما باشدتنها . او هيچ سری نبايد وجود داشته باشد، هيچ مرزی نبايد شما و او را از هم جدا سازد و

برای رسيدن به چنين نزديکي ای، شما بايد خيلي سخت کار کنيد، شروع اينکار با طرح تناقضاتتان است و گفتن تمام اسرارتان، 

هدؾ اين بود " همانطور که در اين صحبتها مشاهده ميشود، مجددا 42"«.ه به او مربوط ميشودبخصوص تناقضات و اسراری ک

که ما ياد بگيريم که در رابطه خود با سازمان و رهبر ايدئولوژيک ما عقل، منطق و شعور را کنار گذاشته و رجوی و 

. دم بر منطق و عقل خود بگذاريمفرمانهايش را با هيجانات و احساسات خود پذيرفته و او را  و حرؾ او را مق

:  از عقب ماندن ترس

گفته شد، در نوک " همانطور که قبال. بخود لؽت ترس بعنوان يکي از قويترين هيجانات توجه کنيد" قبل از هر چيز لطفا

ديک بما، فشارهائي که آنروزها بر ما وارد ميشد، فشار ترس بود و آن ترس عقب ماندن از همقطاران بود، بخصوص افراد نز

حال اجازه دهيد دوباره به داستان آندوران . در مورد من ترس عقب ماندن از همسرم آنا و از دست دادن وی و فرزندانم" فرضا

:  از خاطراتم بازگشته و جريان را دنبال نمائيم

فته در نشريه مجاهد چاپ خود رسيده بود، من داستان انقالب ساير اعضأ که هر ه« انقالب»برای رسيدن به سطحي که آنا در " 

ميشد را چند بار ميخواندم که شايد راهي جلوی من باز شود، اما هر چه بيشتر آنها را ميخواندم کمتر ميتوانستم پيچيدگي مسئله را 
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ن در همي. تمام اميد خود را از دست داده بودم" ديگر من تقريبا. برای من پيچيده و پيچيده تر ميشد" فهم کنم و موضوع دائما

  قلبمسئولين بمن گفت که من آنقدر به عقل و منطقم برای فهم دنيای بيرون متکي بوده ام که نميتوانم آنچه که زمان يکي از 

با توجه به مطالب فوق ميتوان حرؾ آن مسئول را اينچنين ترجمه کرد که منطق و }. و احساساتم ميگويند را ديده و فهم کنم

بعبارتي هنوز اعتقادات شخصيتي من قوی . و خود را تؽيير دهم گرفتهز هيجانات ايجاد شده تاثير عقل من اجازه نميدادند که من ا

فکر کنم من يکي از آخرين نفراتي بودم که در ميان همقطارانم در . شکسته شوندتوسط اين هيجانات تر از آن بودند که براحتي 

آنقدر ديگر از فشارهای وارده، عقل و منطقم خسته و عاجز شده  يکبار در يکي از نشستهای انقالب من. {آنزمان انقالب کردم

سر خود را برای چندين بار به ديوار کوبيدم که شايد بتوانم از  ، با عصبانيت چند ناسزا به خود گفته وبودم که در دستشوئي

ب نکنم، همه چيز، شايد حتي من ديگر به اين نتيجه رسيده بودم که اگر هر چه زودتر انقال. منطق و عقلگرائي آن خالص شوم

به دليل  چرا که، ؼريبه زندگي کنممن ميبايست از سازمان جدا ميشدم، تک و تنها در يک کشور . عقلم را هم از دست خواهم داد

 نه تنها من ميبايست با زندگي سياسي خود خداحافظي .به ايران مراجعت کنمنميتوانستم ديگر  کارهائي که تا آنزمان کرده بودم 

بدليل اينکه انقالب کرده بود يا به پاريس و " ، چرا که آنا حتماکنم، بلکه بطور قطع زندگي خانوادگي خود را نيز از دست ميدادم

اما . در اين نقطه بنظر ميرسيد، تنها راه حل ممکن در جلوی من خود کشي است. 43يا به کردستان برای جنگيدن فرستاده ميشد

 افتادم و بي اختيار شروع کردم به گريستن، البته شايد بيش از هر کس{ فرزندانم}يؾ وی و حندرست در همين نقطه بياد سر

و  خجالت زده خواهند بوددر هم شکسته و ناتوان،  گريه ميکردم، اينکه آنها چقدر از داشتن پدری همچون منم برای خود  ديگر

 44."چقدر از من متنفر خواهند شد

: خواندن گناهان خود؛ آينه

گناهان و انتقاد از خود و يا نشستهای انقالب، و هر چيز ديگر در کنار آن، که در هدؾ چندين ماه شرکت در نشستهای اقرار به 

، ما تبديل به موريانه ها و يا فوق ذکر شد، اين بود که دگر ديسي مجاهدين از يک سازمان به يک فرقه مخرب تکميل شود

ابريشم چي پاسخ  است پرسيده شود که چگونه؟ اما ممکن. دنگردتبديل رهبر خداگونه گروه به  ها و رجوی ماشينهای اجرائي شده

" اين سخنراني ابتدا. توضيح دادچنين  «انقالب ايدئولوژيک»به اين سئوال را در سخنراني خود، در پاريس، تحت همين عنوان 

که ما  به چاپ رسيد، 1364در کتابي تحت همين عنوان در دو قطع جيبي و معمولي در آبانماه " و بعدا 254در نشريه مجاهد 

در اينجا من قصد ندارم صحبتهای  . بتوانيم آنرا در هر جا حمل کرده و همچون کتاب سرخ مائو جمالت آنرا به خاطر بسپاريم

همينطور نميخواهم حرفهای او از اينکه . وی در توجيه طالق وی از همسرش و ازدواج مريم با مسعود رجوی را تکرار کنم

فکر ميکنم اگر تا زمان اين سخنراني ما هنوز نميدانستيم . يهائي را دارد را هم تکرار کنمرهبر ايدئولوژيک کيست و چه ويژگ

، اما امروزه همگان چه در داخل و خارج سازمان ميدانند که او رهبر مطلق سازمان و باالتر از هر رهبر ايدئولوژيک يعني چه

قصد در اينجا . وارد در بخش رهبری فرقه صحبت کرده امدرباره تمام اين م" من قبال: 45کس ديگر و پاسخگو تنها به خداست

دارم بخشي از صحبتهای او را نقل کنم که وی در آن پروسه انقالب ايدئولوژيک را توضيح ميدهد؛ اينکه چگونه ما بايد بعوض 

.  نوک تيز حمله را بسوی خويش گرفته و خود را به باد انتقاد بگيريم شک و قضاوت رهبر سازمان

 مسئله حل و ازدواج اين اثر بر که چرا. ايم گذاشته ايدئولوژيک انقالب را حرکت  اين اسم ما: " شم چي در اين مورد ميگويدابري

 و {آگاهانه بودن مرحله شستشوی مؽزی} آگاهي و {بخوانيد هيجانات} عاطفه از موجي با همراه ايدئولوژيک پيام يک رهبری

  را فدا منطق ما ذهن. ميکرد باز راه اذهان در که موجي. بود رهايي آن ارمؽان  که آمد در بحرکت سازمان درون در فداکاری

. بماند نظرها اظهار طيؾ وسط نميتواند ميکند برخورد داستان اين با که کسي. است عجيبي داستان خيلي. ميفهمد خوب خيلي

 تحليلهای و. است یباز حقه و قالتاقي بگوئيد و بينهايت منهای ی نقطه به برويد بايد يا. داد ارائه متوسط نظر اظهار نميتوان

 نميتوانيد. بدانيد ناب ايدئولوژيک اقدام يک آنرا و بينهايت ی باضافه نقطه به بيائيد بايد يا و  46بکنيد پراکني لجن و فرويدويستي

. زند نميتوان هم جر. قبول يا رد. تکذيب يا کرد تائيد بايد يا.  مسلحانه ی مبارزه مثل درست است، درست ميسه يک که بگوئيد

 طالق بدون. .....ميکرديم حل ما کرد، حل ميشد اگر نبوديم بچه که هم ما ببينيد. نه طالق و ازدواج و آری همرديفي گفت نميتوان

 در چند صفحه بعدی کتاب وی پروسه انقالب ايدئولوژيک را توضيح ميدهد و  47".کرد حل  را همرديفي مسئله نميشد ازدواج و

ميگويد کسي که رجوی را در منهای بينهايت متهم به پيروی ازؼرائض جنسي خود و هوسراني ميکند، در آن نقطه از خود 

 ؟ نپردازم خودم به و  سئوال عالمت زير به ببرم اينطور را مسعود بايد چرا ؟ ام کرده چکار انقالب و خلق برای من : "ميپرسد

 وجدان همه از مهمتر و را ش وجود تماميت و را خودش که است گناهکار و متهم خاطر ناي به آيا است؟ کرده گناهي چه مسعود

 پشت مردمش به کجا در و لحظه کدام است؟ کرده ما به خيانتي چه است؟ برده سنگيني مسئوليت چنين بار زير به را اش انساني

 آيا باشد؟ نبوده آن داوطلب او که بود الزم گذشتگي دخو از و گذری مايه کدام و کرده گذار فرو کردن فدا از کجا در است؟ کرده

احساس گناهي که  هبعد از آنهم}  است؟ کامل بيالنم خودم جايگاه در آيا و ام پرداخته مايه و ام کرده کار خودم ی اندازه به من

{ ت کرده است نده بودن ايجاد شده بود، کي جرات ميکرد که درباره خودش فکر کند که باندازه کافي پرداخدر ما حتي بخاطر ز

وی  ".ميکنم قضاوت را خودم من و ميرود انتظار نسال به قبلي متهم" فعاال پس.  کنم تقضاو خودم روی بايد اول بنابراين
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 دادگاه ی جلسه کند سازش اگر. کند سازش خودش با که نميکند جرات کند، محاکمه را مسعود بخواهد که کسي آخر : "دميافزاي

 فکر به خودش مورد در و ميگردد بر دوباره برود مسعود مورد در کردن قضاوت سراغ دوباره فرد همينکه. شد خواهد تکرار

 واحد. بگذراند ذهنش از يک به يک ، گذرانده که را هائي واحد که است ورمجب ام؟ بوده چکاره من ميپرسد باز و ميرود فرو

اشاره به کشته شدن اشرؾ ربيعي همسر مسعود  رجوی در ايران و آمادگي } فرزند و همسر فدای واحد ، شهادت برای آمادگي

او زن و بچه اش را در ايران  در آنزمان مخالفان سازمان ميگفتند که. مسعود برای کشته شدن فرزندش در همان خانه تيمي

 مستمر پذيرش واحد ، شکنجه و زندان واحد ،{گذاشت و خودش به فرانسه فرار کرد و ما در سازمان اينرا فداکاری وی ميدانستيم

" اتفاقا. است کمي چيز دستجمعي کار با قيتطب نکنيد فکر.  دستجمعي کار با تطبيق واحد ، انقالبي سازمان يک در مسئوليت

. کند راخراطي اش فردگرايانه خصوصيات بايد روزمره بطور دستجمعي زندگي در کس هر که چرا است بزرگي کاریفدا

 از بعد ، بله... .ميآيد ذهنش به آدم ضعفهای و ها کوتاهي تمام خود، از انتقادی بررسي اين در...  .کند نابود را دوگانگيهايش

 محو قبلي متهم بالفاصله بزدايد، را طبقاتي زنگارهای که ميکند تالش و خودش از انتقاد به ميکند شروع آدم وقتي ،دادگاه اين

وی توضيح ميدهد که در اينجا فرد فاصله خود و رجوی را ميبيند و متوجه فداکاری  48".بود ای آئينه. نبود کار در متهمي.  ميشه

رجوی قضاوت کند، احساس شرمندگي و خجالت  و احساس مسئوليت رجوی ميشود، نسبت به اينکه بخود اجازه داده در مورد

ميکند و ميفهمد که اتهاماتش واقعي نبوده اند، اما در اينجا اين سئوال مطرح ميشود که اگر آن اتهامات ربطي به رجوی نداشته 

د در آن آئينه ای ميشود که فر« ينهآئ»ريشه آنها در کجاست و خالصه از کجا در آمده اند، آنوقت است که رجوی تبديل به اند، 

و  بوده است... خود وی شهوت ران و " مثال. )خود را ميبيند و مي فهمد که ريشه تمام آن اتهامات در ضمير خود وی بوده است

فکر ميکرده رجوی  ميشود بين دو نفر دست به دست شود، و او نميتواند رهبر گردد و يا خود او زن را يک شي ميديده که

رتيب فرد در آئينه رجوی فرديت و هويت فاسد خود را ميبيند، در اينجا هيجانات وی تحريک ميشوند و به اين ت.( اينچنين است

، در اينجاست که او ميخواهد که ذوب شده، وی احساس شرم و خجالت ميکند، احساس ميکند که وی را در کوره انداخته اند

. 49دوباره از مريم و يا از انقالب ايدئولوژيک متولد شود تبديل به يک ماده بيشکل گشته و دوباره شکلي نو به خود بگيرد،

همانطور که ديده ميشود در اين نوع از منطق ابريشم چي، ما ميبايست به اين نتيجه ميرسيديم که شخصيت و هويت ما فاسد است 

ه در شستشوی مؽزی و اين همان تؽيير شخصيتي است ک. و بايد تؽيير کند، ما ميبايست ذوب شده و شکلي نو بخود بگيريم

.  هستند انساني نو به شکلي که فرقه و رهبر آن خواهانش و يا تولد  خلق. مخدوش کنندگان ذهن بدنبال آن هستند

وی در بخشي از صحبتهای خود . صحبتهای مسعود رجوی در مراسم ازدواجش با مريم هم بنوعي همين پروسه را توضيح ميداد

اين يک تولد جديد است، يک انفجار است، من از شما  »: ن انگيز بود چنين ميگويدکه طبق معمول خيلي طوالني و هيجا

نخست شما بايد در مورد من قضاوت کرده . از منهای بي نهايت تا باضافه بينهايت. ميخواهم که با من به سفر تا بينهايت بيائيد

همانطور که ميبينيد وی }. ي و پست و هوسراني هستمبه اينکه من همسر رفيق و دوستم را دزديده ام، آدم شق: ومرا متهم کنيد

هوشيارانه از اتهامات جنسي آنروزهای نشريات ايراني در خارج از کشور در مورد ازدواج استفاده ميکند تا فکر و اتهام ممکن 

فرقه کردن  وبه اين ترتيب اتهام اصلي که. را بسمتي سوق دهد که جواب آن برای ما مشخص و در عين حال بي اهميت بود

سازمان ، پايان هر گرونه اثری از دموکراسي و آزادی در مجاهدين، پايان تعريؾ ما از انقالبي بودن و ملي بودن و مسلمان 

اگر اتهامات بواقع اينچنيني بودند، خيلي سخت ابريشم چي و رجوی ميتوانستند از منطقي که استفاده کردند، . را بپوشاند... بودن، 

به اين ترتيب بايد گفت که آنها يک تشکر بزرگ به مخالفين خارج از . ن ما را بسمتي که ميخواستند بکشانندسود جسته و ذه

شما بايد  {.کشوری خود بدهکار هستند که تمام قضيه را جنسي کرده و بهترين ابزار شستشوی مؽزی را به رجوی هديه کردند

اما اگر نه بايد تمام عيار به .  ان بهتر که مردم از شر من راحت شوندمرا به محکمه خود ببريد، اگر من اينچنين هستم که هم

اما اين پايان داستان نيست، چرا که . نصرتم برخيزيد و دست به دست يکديگر خميني را نابود کرده و صلح و آزادی را بيآوريم

ن آينه خواهد بود که در آن بتوانيد آری داستان ما داستا. در اينصورت نوبت شماست که قضاوت شويد و خودتان را بشناسيد

بسوزيد، »: در اينجا وی با هيجاني فوق العاده و صدائي رسا شروع کرد شعری را با اين مضمون خواندن« .خودتان را ببينيد

به ادامه صحبتهای خود پرداخت و " در اينجا وی مجددا. «.در اين عشق بميريد وزين مرگ نترسيد. بسوزيد، بميريد، بميريد

خودسوزی و عمل انتحاری نسبت به کاری که مهدی و مريم کردند چيزی . اگر کسي هنوز متولد نشده مجاهد نيست»: فتگ

چون زين ابر در . بميريد، بميريد، وزين ابر در آئيد»: وی صدای خود را باال برده و شعر فوق را تکرار کرد" مجددا« .نيست

پيام چيست؟ » : گفت با صدائي فرياد گونه و مملو از هيجان سخنراني خود رسيد ودر اينجا وی به اوج « .آئيد همه بدر منيريد

هزارها بار قلبم را سوراخ کردند، . برای رهائي مردم ايران. بله من آمده ام تا خودم را و نسلم را و سازمانم را فدا بکنم

جاهد خلقم، صدها هزارانم، نماينده ی نسل بيشمارانم، من م. هزارها بار بر بدنم شالق زدند. هزارها بار طناب به گردنم انداختند

با اين   50«.آی مردم ايران من انصاری الي هللا، هل من ناصر ينصرني. آمده ام خودم را فديه ی رهائي خلق در زنجيرم بکنم

اين  ميديديم، قادر بوديم  هيجاني که او ايجاد کرده بود، کداميک از ما، چه آنها که در آن مراسم بودند و يا ما که ويدئوی آنرا

با »: و کدام يک از ما ميتوانستيم با شنيدن اين حرفها يکصدا شعار ندهيم. صحبتها را گوش داده و با صدای بلند گريه نکنيم

« .مسعود  با مريم، ميجنگيم تا آخر
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مريم و مسعود ديده « آئينه»ود را در بدنبال اين سخنراني هر يک از ما ميبايست خ. اين جوهر کار کرد انقالب ايدئولوژيک بود

و دريابيم که چه کسي هستيم؟ ما ميبايست ميديديم که شخصيت گذشته ما چقدر فاسد و گناهکار بوده است؛ ما ميبايست خواستهای 

بطور  جنسي خود را و نقاطي که تسليم آنها شده ايم را بخاطر آورده و آنها را نوشته و در نشستهای هفتگي و يا حتي روزانه

ميخواهيم ميبايست اعالم ميکرديم که و که گذشته ما فاسد و خراب بوده،  ما ميبايست ميپذيرفتيم. شفاهي در مقابل جمع بيان نمائيم

در واقع ما آگاهانه . خود را به آنچيزی که سازمان ديکته ميکرد تؽيير دهيم گذشته و يا کهنه خود را کشته و که شخصيت

لکه و يا دنباله رو مطلق مکنيم  که بگذاريم، خود را تبديل به موريانه ای  برای رجوی قدم در جاده بردگيميبايست ميپذيرفتيم که 

هم گفته " ، ماشيني و يا ابزاری در دست رهبر فرقه که بهرگونه که بخواهد ما را بکار گيرد و همانطور که قبالشاه کندو باشد

 . روی نا آگاهي فرد سوار ميشود" خدوش سازی ذهن است که اساسادر نقطه مقابل پروسه های گذشته م" شد، اين کامال

اگر چه ابريشم چي و بعضي از روشنفکران هوادار سازمان در آن زمان سعي بسياری کردند که اين جريان و اهداؾ آنرا 

بوسيله " مگر آنکه دائماانقالب ايدئولوژيک راه و روشي بود که نميتوانست موفق شود، " عقالني و منطقي جلوه دهند، اما اساسا

ايجاد هيجانات قوی جديدی تؽذيه ميشد چرا که همچون تمام شيوه های شستشوی مؽزی ستون اصلي آن روی هيجان سوار است 

هيجان برانگيز مجاهدين بوديم  اتمدر معرض تهاج" دائما ام 1364بنابراين در خالل بهار و تابستان سال . و نه عقل و منطق

اين جريان چقدر سخت و دردناک بود، توضيحش احتياج به کتاب . کرده و خود را تؽيير دهيم« انقالب» که هر چه زودتر

ديگری دارد که من تا حدود زيادی آنرا در کتاب خاطرات خود بيان کرده ام، اما بطور خالصه، بيتشر ما گزارشهای مفصلي از 

را نام برده و دليل و نمونه بيآوريم که چرا ميگوئيم پايگاه طبقاتي ما  خود نوشتيم، در آن گزارشها سعي کرديم پايگاه طبقاتي خود

بورژوازی و يا فئودالي بوده است، نمونه های تمايالت سرمايه داری و يا ارتجاعي ما کدامها بوده است؟ بلحاظ سياسي " فرضا

، درست ای بهنگام ديدن يکديگر متدوال شد تمايل ما نسبت به شاه بوده و يا حکومت فعلي ايران؟ بزودی در ميان ما بيان جمله

راستش را بگو، چقدر شاه »ميپرسند، ما هم از هم ميپرسيديم که همديگر را ميبينند و از حال يکديگر  در خيابانکه دو نفر  مانند

نقالب ايدئولوژيک به دنبال اين گزارشها در پايان راه، در نشست جمعبندی ا« و يا خميني و يا هر دو آنها را قورت داده بودی؟

هر يک از ما ميبايست در مقابل تمام جمع اعضأ انجمن پای تخته رفته و مينوشتيم که گذشته ما چگونه بوده، تمايالت، خواستهای 

جهت ديدن . ما چه چيزهائي بوده است و حال بعد از انقالب ايدئولوژيک چگونه تؽيير کرده ايم و شخصيت ما چگونه شده است

به خاطرات خود " ر شستشوی مؽزی که در بحث ليفتن مرحله آخر کار محسوب ميشود، اجازه بدهيد مجددااين بخش از کا

 . بازگشته و گوشه ای از خاطرات خود را که مربوط به اين نشست است را در اينجا نقل نمايم

! ديگر« ازدواج»ديگر و يک « طالق»يک   شست انقالب؛ن

، گره زدن «.انقالبهای ما را گره بزند»بريشم چي، يکي از قهرمانان انقالب، به لندن ميآيد تا بما اعالم کردند که برادر مهدی ا" 

به معني پذيرش انقالب افراد توسط سازمان و خالص شدن  ،بنوعيانقالب اصطالحي بود که در آنروزها مطرح شده بود و آن 

 و به  تعادل رسيده و آنها بهميشد ای انقالب افراد مشخص نتيجه ای برترتيب به اين . آنها از گزارش نويسي و خود کاوی بود

فکر اينکه او ميخواهد با ما درباره . ديدن ابريشمچي برای ما افتخاری ؼير قابل تصور بود. عمول خود بازميگشتندکار م

محافظ خود وارد سالن پايگاه  وقتي وی با دو. به مرز ديوانگي رسانده بود هيجانانقالبمان صحبت کند و آنرا تائيد نمايد ما را از 

ما شد، ما شروع به دست زدن و همزمان دادن شعارهای مختلؾ کرديم، به اين ترتيب ما حداقل برای نيم ساعت دست زديم و 

اينکه ما . در اينجا به فضای هيپنوتيکي ايجاد شده هم توجه کنيد که حاصل هيجان فوق العاده جمعي است" لطفا} . شعار داديم

ابريشم { .اؼراق نيست و بايد فضای چنين نشستي را با اين مقدمه تصور نمود" نيم ساعت دست زديم و شعار داديم اصالحداقل 

چي از اواسط دست زدنها، پشت خود را بما کرد و روبه عکس مسعود و مريم ايستاد و او نيز شروع کرد به دست زدن، به اين 

او جلسه را با اين سئوال شروع کرد که چه کسي داوطلب است که . ی رهبريستمعني که اين دست زدنها برای او نيست و برا

يک جلسه سه روزه پر هيجان بدون خواب،  بالفاصله تمام دستها باال رفت و بدنبال آن. درباره داستان انقالب خود صحبت کند

هری شروع به صحبت درباره انقالب در ابتدا خوا. با خوراکي اندک، و جای خيلي کمي برای نشستن و تکان خوردن شروع شد

پيچيدگيها، بدبختيها، وابستگيها، هيجانات فوق العاده و درد و رنج فردی که با هر داستان ما با . خود کرد و بدنبال وی افراد ديگر

ي و درد و درست مثل اين بود که هر يک از آنها دارد داستان زندگ با وی گريه ميکرديماز خود صحبت ميکرد روبرو ميشديم، 

بعضي وقتها گريه و فؽان ما بقدری بلند بود که ديوارهای اطاق هم بلرزش در ميآمدند، . و رنج تک تک همه ما را بيان ميکند

در مواقع ديگر داستان انقالب دوستي ديگر ما را چنان به هيجان ميآورد که . گوئي ديوارها و اطاق هم به حال زار ما ميگريستند

لحظاتي بعد بطور جمعي شروع ميکرديم يکي از سرودهای سازمان را . ها دست ميزديم و شعار ميداديمبي اختيار برای مدت

 قهقهه خندهو يا فردی شروع ميکرد به خواندن شعری و يا آهنگي عاشقانه و يا در مقابل داستان دوستي ديگر همه  در خواندن 

عجب از اين بودند که ما چه نوع از مراسم مذهبي ای را داريم بعد ها من از همسايگان شنيدم که آنها مت. خود ؼرق ميشديم

آنها فکر کرده بودند که ما مراسم مرگ نزديکي را برگزار کرده ايم و . وجود دارد همه نوع هيجانبرگزار ميکنيم که در آن 

. شده بودند نگهداری نمايند برای نشان دادن همدردی خود سعي کرده بودند از بچه های ما که در حياط پايگاه به حال خود رها
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نوبت من رسيد که از خود صحبت کنم، اما قبل از اينکه من چيزی بگويم، ابريشمچي پرسيد که چرا من درگزارش " نهايتا... 

قسمت فاسد وجود خود و خوب با تشکر از انقالب من توانستم »: انقالبم خواسته ام که خود را بسوزانم؟ من در جواب گفتم

وی از  .ن خود را ببينم و در نتيجه ميخواهم که آنها را سوزانده و همچون کودکي پاک دوباره از مريم متولد شومگذشته ننگي

وقتي من خواستم در حين صحبت کردن من و جمع بسختي گريه ميکرديم، . من چند سئوال ديگر کرد که من به آنها جواب دادم

تن بازداشت و گفت من گزارشت را خوانده ام و احتياجي به تکرار آن در اينجا از انقالبم و گذشته ام بگويم، وی مرا از حرؾ گؾ

با )البته نه آن بني صدر . صدر و شجاعتش دست بزنم من ميخواهم برای اين بني»در اين هنگام او از جا بلند شد و گفت . نيست

سپس وی شروع « .از مريم متولد شده است" مجدداکه من از او متنفرم، بلکه اين بني صدر که ( اشاره به رئيس جمهور سابق

. اين عالمت پذيرش انقالب من توسط سازمان بود. کرد به دست زدن و همه به دنبال او شروع کردند به دست زدن

وی او را ساکت کرد و نگذاشت حرؾ بزند و در عوض از او " مجددا. ديری نگذشت که نوبت آنا رسيد که از خود صحبت کند

من هم که در ميان جمعيت نشسته بودم، به . آنا شروع کرد بسختي گريه کردنحاضر است مرا طالق بدهد؟ پرسيد که آيا 

؛ در اين نقطه «بله»: بعد از مدتي گريه کردن وی صدای خود را صاؾ کرد و گفت. آهستگي بهمراه او شروع کردم گريه کردن

در اينجا وی از ما . «بله»: من هم گفتم. مشابه ای جواب بدهم ابريشم چي از من خواست که از جای خود بلند شوم و به سئوال

در اين نقطه او حلقه های ما را در دست . ما هم اينکار را کرديم. خواست که حلقه های ازدواج خود را در آورده و به او بدهيم

 به آزادی و استقالل کشورمانسمبل فداکاری مجاهدين برای دستيابي اين حلقه ها مثل خيلي حلقه های ديگر »: گرفت و گفت

و در خاتمه جلسه از همه ما متاهلين . وی همين کار را با چند زوج ديگر هم تکرار کرد« .خدايا آنها را از ما قبول کن. ستا

سابق خواست که از جای خود بلند شويم و در ميان دست زدنها و گريه کردنهای همگان بنام مسعود و مريم دوباره ما را بعقد 

در ميان ما هنوز چند نفری بودند که انقالب نکرده بودند، منجمله بهنام، يکي از اعضأ رده باالی انجمن که در  .يگر در آورديکد

در اواسط جلسه ناگهان وی شروع کرد دوربين را محکم به سر خود زدن، با . حين برگزاری اين جلسه مسئول فيلم برداری بود

بهنام خيلي تحت فشار بود که انقالب کند و نميدانست چگونه بايد اينکار را . هر سو فواره زدانجام اينکار سر او شکست و خون ب

و سر خود دی قبل از او در چنين حالتي بوده شايد او هم مانند من که چن. بکند و چه بگويد که از او بعنوان انقالب پذيرفته شود

بهرصورت آنها که . و خشم دوربين را به سر و روی خود ميگوفترا محکم به ديوار توالت زدم، از روی درماندگي، ناچاری 

وی در آن جلسه و روزهای بعد . اطراؾ او بودند، بسوی او جهيده و دوربين را از دستش گرفته و او را از اطاق خارج کردند

ظان وسط يکي از محاؾآن جلسه با سرود خواني جمعي و خواندن ترانه ای ت.... او هم انقالب کرد" حرفي نزد، اما نهايتا

و طبق معمول اين جلسات با دست زدن و تکرار شعار ايران رجوی و رجوی ايران شايد برای نيم ساعت و يا ابريشمچي 

51."يکساعت خاتمه يافت
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. و همچنين تاکيدات در ميان نقل قولها مربوط به نگارنده اين کتاب است و در اصل نقل قول نبوده} { تمام مطالب درون : جهت تاکيد - 
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بر خالؾ نويسنده اين کتاب و بسياری ديگر البته توجه داشته باشيد که وی : )کاتلين تيلور در کتاب شستشوی مؽزی اينچنين توضيح ميدهد  

شستشوی مؽزی .( "ست و آنها را از هم متمايز نميکنديکي از افرادی است که تفاوتي بين شستشوی مؽزی و کنترل ذهن قائل نياز محققين، 

اين درست مانند . بنابراين فرد ذره ذره بدون آنکه متوجه باشد تؽيير ميکند. ناميد" يک قدم کوچک در هر زمان"پروسه ايست که ميتوان آنرا 

لت جوش برسانيم ؼورباقه هيچ وقت متوجه اگر ما ذره ذره ديگ را از حالت سرد به حا. مثال پختن يک ؼورباقه زنده در يک ديگ است

نميشود که چه اتفاقي دارد ميافتد و وقتي هم که متوجه شود که آب جوشان است ديگر دير شده چرا که عضالتش پخته شده اند و ديگر قابل 

هي نداريم بطرز عجيب و ؼريبي ما اؼلب در مورد چيزهائي که نسبت به آنها آگا: " وی اضافه ميکند." استفاده برای جهيدن از ديگ نيستند

رنگ آميزی پرهای طاووس همه را به تعجب واميدارد، اما اگر به تاريخ تکاملي نوع آنها نگاه کنيم و اينکه چگونه قدم به قدم و . فکر ميکنيم

نچيزی که در مورد تؽيير طاووس هما. مرحله به مرحله، اين نوع از پرندگان به اين نقطه رسيده اند، ديگر زياد از ديدن آنها متعجب نميشويم

."  {تؽيير مرحله ای و قدم به قدم}ديده ميشود را ميتوان در تؽيير قربانيان مخدوش کنندگان ذهن هم ديد 

Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford university press; 2004; PP: 87, 88 

هْافق ُستن کَ تغييش هشحلَ ای ّ قذم بَ قذم بْدٍ بذّى آًکَ " گشچَ هي با خاًن تيلْس دس تعشيف کٌتشل فکش ّ تاثيش گزاسی کاهال البتَ تْجَ داشتَ باشيذ کَ

هي بيي شستشْی هغضی ّ کٌتشل رُي ّ . قشباًي هتْجَ باشذ کَ چَ داسد بسش اّ هيآيذ، اها تعشيف هي اص شستشْی هغضی با تعشيف خاًن تيلْس هتفاّت است

دس حاليکَ استفادٍ اص کٌتشل رُي ّ شيٍْ . شستشْی هغضی چيضيست کَ دس چيي ّ دس بعضي اص فشقَ ُای هخشب ديذٍ شذٍ ّ هيشْد. تاثيش گزاسی تفاّت قائلن

 . توام فشقَ ُا اص آًِا بَ ًْعي استفادٍ هيکٌٌذ" ُای تاثيش گزاسی خيلي عام تش ُستٌذ ّ تقشيبا

4
اقرار، : عنصر پايه ايست هر چه که شکل آن باشد، رفرم فکری شامل دو: " ی مؽزی را چنين توضيح ميدهدليفتن رفرم فکری و يا شستشو  

و دوباره آموزی، دوباره سازی فرد . که در گذشته در فرد بوده و يا در زمان حاضر در او ظاهر ميشود« شيطان در خودطرد »رد افشأ و ط
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هر دو آنها يکسری فشارها روی فرد . در هم ترکيب ميشوند" صر خيلي نزديک به هم بوده و گاهااين دو عن. بنا به الگوی کمونيستي داده شده

انگيزه هائي که ممکن است از نوع تعقلي، هيجاني، و يا فيزيکي بوده و اين . وارد ميکنند و يکسری انگيزه های تؽيير در وی بوجود ميآورند

." رد را تؽيير دهندهدؾ را دنبال ميکنند که جمع را کنترل کرده و ؾ

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

1962; PP: 3, 5  

5
 Mao Tse-tung, 'Correcting Unorthodox Tendencies in Learning, the Party, and Literature and Arts,' in C. Brandt, B. 

Schwartz, and J. Fairbank, A Documentary History of Chinese Communism, Cambridge, Harvard University press, 1951, p. 

392; cited from: Robert J. Lifton M.D.; 'Thought Reform; A Psychiatric Study of "Brainwashing" in China'; published by 

Gollancz; London 1962; pp: 13, 14 

6
 'Reform through Labour of Criminals in Communist China,' Current Background, No. 293, American Consulate General, 

Hong Kong, September 15, 1954. This passage was translated from an editorial in Jen Min Jih Pao (the People's Daily). 

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

Gollancz; London 1962; pp: 13, 14 

7
 Mao Tse-tung, 'opposing party Formalism,' Brandt, Schwartz, and Fairbannk, 396 

8
 Robert J. Lifton M.D.; 'Thought Reform; A Psychiatric Study of "Brainwashing" in China'; published by Gollancz; London 

1962; PP: 380, 381 

9
 Robert J. Lifton M.D.; 'Thought Reform; A Psychiatric Study of "Brainwashing" in China'; published by Gollancz; London 

1962; PP: 381, 382 

10
 Robert J. Lifton M.D.; 'Thought Reform; A Psychiatric Study of "Brainwashing" in China'; published by Gollancz; 

London 1962; PP: 382, 383 

11
 Robert J. Lifton M.D.; 'Thought Reform; A Psychiatric Study of "Brainwashing" in China'; published by Gollancz; 

London 1962; P: 384 

12
هيجانات يکي از قوی ترين ابزار در : " دکتر تيلور در کتاب شستشوی مؽزی در باب استفاده مخدوش کنندگان ذهن از هيجانات ميگويد  

مشکوک  دهتحريک يک هيجان قوی ميتواند نقش چسب گروه به يکديگر را ايفا نمايد، و يا يک اي. ميان سالحهای شستشو کنندگان ذهن است

خود را نشان ( در صورت" مثال)برای مثال ترس که با بعضي از عالئم ظاهری . ... يک نتيجه مهلک را به بار آورد را خواستني کند، و يا

بعضي . خاص و ؼير قابل تؽيير است که ميتوان د رتمام دورانهای تاريخ و در ميان تمام فرهنگها به وضوح آنرا تشخيص دادميدهد، آنقدر 

، انزجار هم آنچنان خاص بوده و عالئم ظاهری ويژه خود را دارند که محققين از چارلز داروين به بعد عنوان کرده خشمانات ديگر مثل هيج

البته افراد در .  عام نوع انسان هستند شاخصهای، از شگفت زدگياند که هيجانات، حداقل ترس، عصبانيت، انزجار، لذت و شايد ؼم و 

مکن است هيجانات خود را به شکلهای مختلؾ ظاهر کنند، برای مثال ژاپني ها ممکن است در شرايطي هيجانات خود را فرهنگهای مختلؾ م

اما اينکه اين هيجانات ما را به چه کاری . ظاهر نکنند در حاليکه آمريکائيان در همان شرايط منعي برای ظاهر کردن آن هيجانات نميبينند

." در تمام نژادها يکسان است{ انعلي رؼم شدت و ضعفش}وادارند 

Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford university press; 2004; PP: 147, 148 

13
دم آنها از فرد ميخواهند که بخود خيانت کند، اينکار را بگونه ای قدم به ق: " يک عضو سابق فرقه ها در خصوص اين پروسه ميگويد  

و بجای آن چيزهائي را قرار . انجام ميدهند که فرد متوجه نميشود که دارد همه چيز را بکنار ميگذارد ، چيزهائي  که هويت وی را ساخته اند

برگرفته از ." ميدهند که به فرد آموزش داده و او را معتقد کرده اند که بهتر است

Benjamin Zablocki & Thomas Robbins; 'misunderstanding Cults' Searching for objectivity in a controversial field; 

University of Toronto Press; 2001; P: 200 

14
شستشوی مؽزی فقط يک روش : " از آنجا که برده کردن مردم آزاده از ابتدای تاريخ آرزوی مستبدين تاريخ بوده است دکتر تيلور ميگويد 

، رويائي که در آن نه تنها ميتوان جسم و رفتار افراد را بطور کامل کنترل نمود، بلکه ميتوان رويا هم هستبلکه اين شيوه يک . کار نيست

هنری ... »: دارند، جائيکه ميگويد(  Matthew Arnold)افکار و احساسات آنها را هم کنترل کرد، مهارت مرموزی که کوليهای متيو آرنولد 

خواستهای ه آرزو ميکردند حکومت نمايند؛ حکومت بر کار کرد ذهن انسان، و کور نمودن آنها نسبت به که بوسيله آن ميتوانستند به شکلي ک

:  بر گرفته از" «.خودشان
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Arnold, The Scholar-Gipsy, lines 45-47 Cited from: Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford 

university press; 2004; P: 9 

15
 Edward Hunter, CIA operative, Brainwashing; cited from Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought 

control; Oxford university press; 2004; P: 3 

16
 Coa Dai Kung - Fu lat Fighting Arts of Vietnam by Dr. Haha Lung, Loompanics, 2002 Cited from: Dr. Haha Lung; Mind 

Control; The Ancient Art of Psychological Warfare'; Citadel Press Kensington; 2006; P: 241 

17
 Marvels and Mysteries of the Human Mind; Edited by Alma E. Guinness; 1992. –Joseph O’Connor & John Seymour; PP: 

168,169 

18
ترس از دست دادن  -2. ترس نداشتن چيزی -1: "ج ترس نام ميبرد که ميتوان از هريک از آنها بر عليه فرد استفاده کرددکتر النگ از پن  

شايد منظور برای افراد معتقد به روز قيامت ترس از جهنم باشد و برای } . ترس افتادن در دام شيطان -4. ترس از مرگ -3. شهرت و شرؾ

از طرؾ ديگر اين ترس نشانگر نياز ما به پذيرش و شناخته ) ترس از اقتدار توده ها  -5{ .دن اخالقيات باشدافراد ماديگرا ترس از دست دا

.(  شدن توسط توده هاست، نياز به احترام و عشق آنان، نياز به شناخته شدن بعنوان يکي از آنهاست

Dr. Haha Lung; Mind Control; The Ancient Art of Psychological Warfare'; Citadel Press Kensington; 2006; PP: 81,82 

19
نوشته جان ميلوس و اوليور استون و به کارگرداني جان ميلوس؛ در جائي که کنان با قاتل (  Conan the Barbarian)در فيلم کنان بربر   

درست است من آن واقعه را بخاطر » : ويدخانواده و مردمان خود روبرو ميشود، از او دليل آن جنايت را سئوال ميکند؟ وی در پاسخ ميگ

اما . ، و مردم شما دارنده فوالد بودند که من خواهان داشتنش بودمهاستميآورم، آنموقع من فکر ميکردم که فوالد سختترين و بران ترين سالح

ه ميکند  و با حالتي در ظاهر در اين نقطه او به يکي از حواريون خود اشار« .است گوشت و پوستامروز من معتقدم که قويترين سالح 

و او از ذوق و شوق خود را از باالی « بيا پيش من، بيا فرزندم» : پدرانه و محبت آميز به او که در باالی صخره ای ايستاده است ميگويد

« .هستم و دارماين قدرتي است که من امروز در پي آن »: در اين نقطه وی به کنان نگاه کرده و ميگويد. صخره بسمت وی پرت ميکند

ر زماني که من در حال ديدن اين فيلم بودم بي اختيار به ياد داستاني در باره حسن صباح افتادم که برای نشان دادن قدرت خود به سفير امي

نگاه کرده  وی به سفير. به يکي از حواريون خود فرمان ميدهد که از باالی صخره خود را بسمت او پرتاب نمايد و وی اينکار را ميکند ،وقت

" طبعا« .اين قدرت من است، حال به امير خود بگو که اگر حاضر است با چنين افرادی بجنگند، به جنگ خوش آمده است»: و به او ميگويد

.  امير با شنيدن اين داستان خود را قادر به مبارزه با چنين افرادی نمي بيند و دست از محاصره قلعه حسن صباح بر ميدارد

20
 Jung Chang; Wild Swans; Published by Flamingo; 1991; PP: 590, 591 

21
 رهبری اقامتگاه در  -مجاهدين عاشورای -موسي و اشرؾ حماسه سالگرد چهارمين زرگداشتب: "سخنراني مريم رجوی تحت عنوان  

 15و  14صفحات " 1364 اسفند:  انتشار تاريخ ايران نوين انقالب

22
متاسفانه من نتوانستم متن اصلي فارسي را بدست آورم و در نتيجه مطلب فوق را از ترجمه . ارسي استاين ترجمه صحبتهای وی به ؾ  

.  انگليسي سخنراني او که توسط مجاهدين بچاپ رسيده بود به فارسي برگردانده ام

23
" 1358چاپ تهران بهار  –برادر مجاهد مسعود رجوی بمناسبت چهارم  خرداد "ترجمه انگليسي صحبتهای   

24
 اين اولين باری نبود که آنها از کساني که تحت تاثيرشان قرار گرفته بودند ميخواستند که خود را بخاطر تبليؽات و اهداؾ سازمان به آتش  

در  از يک خانم ايتاليائي متاثر از تبليؽات آنها خواستند که خود را در مأل عام به آتش بکشد و بعد عکسهای او را که  1360در سال . بکشند

در فرهنگ اسالم در دوران معاصر « عمليات انتهاری»آنها آؼاز کننده . خود بچاپ رساندند 16آتش در حال سوختن بود را در نشريه شماره 

. در دهه شصت از چند تن از اعضأ خود خواستند که در مساجد و در نمازهای جمعه با کشتن خود چندين تن ديگر را بقتل برسانند. هستند

خواند و گفت آنها ضرورت مرحله نخست جنگ با رژيم ايران بوده است « عمليات مقدس انتحاری و يا فداکاری»وی اين قتلها را مسعود رج

بعضي از اين عمليات خودکشي بتفصيل در نشريات سازمان ( 161و  160صفحات  1361جمعبندی يکساله مسعود رجوی انتشار پائيز )

هراز چندگاه جهت تشويق اعضأ به چنين عملياتي در نشريه . 45و  38و 20و 18و 17ريات شماره توضيح داده شده اند برای نمونه نش

مجاهد درخواست اعضأ برای شرکت در چنين عملياتي به چاپ ميرسيد برای نمونه درخواست سخنگويان  سياسي آنها در آمريکا و فرانسه که 

درخواست خودسوزی حسن حبيبي، حسين مدني؛ سخنگويان »: آن چنين بودبچاپ رسيد، عنوان  1366در زمستان  127در نشريه شماره 

سه تحقيقاتي رند هم در موس« .سازمان مجاهدين در فرانسه و آمريکا و علي رضا جعفر زاده سخنگوی مطبوعاتي مجاهدين در آمريکا

مجاهدين هم از خودکشي استفاده : کشي هاخود": استفاده مجاهدين از خودکشي برای مقاصد مختلؾ چنين مينويسدگزارش خود، در خصوص 

قبل از تسخير پايگاههای مجاهدين در . حمله به ديگران استفاده نکرده اندبه اينطرؾ از آن برای  1360ميکنند، اما برخالؾ جهاديها، از سال 
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ي که ميخواستند در عمليات شرکت عالي رتبه و آنهائ}، اعضأ {منظور تسليم آنها به نيروهای آمريکائي در عراق است}( ه ش) 1382سال 

{ اسسن های}به قاتالن . ميبايست قرص سيانور را در کيسه ای چرمي که بدور گردنشان آويزان بود با خود همه جا حمل ميکردند{ کنند

ها تمام اعضأ مسعود رجوی بار. در حين عمليات آن قرصها را بخورند{ بوسيله دشمن}مجاهدين فرمان داده شده بود که قبل از دستگيری 

" تقريبا 1382برای نمونه در سال . خودسوزی يک نوع از خودکشي عام در ميان مجاهدين ميباشد. خوانده است« شهيدان زنده»مجاهدين را 

 مجاهدين همچنين. سوزاندند که دو نفر از آنها کشته شدنددر شهرهای مختلؾ ده نفر در اعتراض به دستگيری مريم رجوی در پاريس خود را 

اعضأ . تهديد خودسوزی را بعنوان يک وسيله در مذاکرات خود با آمريکائي ها و يا بازرسان انگليسي  و همچنين با فرانسه بکار برده اند

همچنين . جداشده از سازمان ميگويند که تعداد کمي از اعضأ مجاهدين هم بدليل اينکه نميگذاشتند آنها سازمان را ترک کنند، خودکشي کردند

.  خودکشي کرده اند آنها گفته شده است که کهمرده اند { در سازمان}ميشود که افرادی که در اثر شکنجه گفته 

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/ PP: 75, 76 

25
 32نشريه مجاهد شماره   

26
پيام موسي خياباني جانشين مسعود رجوی در ايران چاپ شده در نشريه شماره هشت، مشابه همين پيام توسط مسعود رجوی هم منتشر شد   

 .شماره شش بچاپ رسيد  -اتحاديه دانشجويان مسلمان  در نشريهکه 

27
خاطرات يک شورشگر : مسعود»بر گرفته از فصل پنجم نسخه تصحيح و خالصه نشده کتاب ( 22/8/1360به تاريخ  13نشريه شماره )  

انگليسي از انتشارات مجاهدين درباره شهدای  در کتابي 1361داستان گيتي السادات جوزی در سال « ( www.banisadr.info)ايراني 

در آنموقع سازمان سعي داشت با استفاده از شهدای خود . آن بچاپ رسيد 152و  151در صفحه « درجنگ با بشريت»جديدشان تحت عنوان 

شده حداکثر بهره را بگيرد بلکه از  و داستانهای آنان همه را تحت تاثير قرار داده و نه تنها افراد جديد را بخود جذب نموده و از افراد جذب

جالب است که . آنها استفاده سياسي و مالي هم بکند و از سياستمداران اروپائي و آمريکائي حمايت سياسي گرفته و از مردم آنها کمک مالي

د که خوانندگان انگليسي زبان بدانيد که بخشهای پر رنگ شده در داستان فوق در ترجمه انگليسي ذکر نشده است، چرا که مجاهدين نميخواستن

دختر بيچاره در وصيتنامه خود . آنها بدانند که بسياری از اين جوانان و کودکان بر خالؾ ميل اوليأ خود در کنار مجاهدين قرار گرفته اند

ادن بحرفهای مختلف بجای گوش د»: وی ميگويد. سعي دارد مادر خود را قانع سازد که هر چه درباره مجاهدين شنيده است شايعه ميباشد

وی ميخواهد بگويد اگر او آنها را ترک کرده و رفته نه بخاطر اين بوده که وی مادر و خانواده اش را دوست نداشته  «.بنشين و فکر کن

. ه شما را ببينمشما ميدانيد که آرزوی من اينستکه بتوانم يکبار ديگر هم»: ميگويد.( توجه به جدا کردن کودکان از خانواده و تاثير آن بکنيد)

اما همزمان ميخواهد نشان دهد که تا به چه ميزان به راهي که انتخاب کرده است « .بخاطر اينکه دلم برای همه تان خيلي تنگ شده است" اوال

ي را من اينجا ديده و باالتر از همه بشما بگويم که چه چيزهائ»: مجاهدين دروغ نميگويندمعتقد ميباشد و ميخواهد آنها را نيز متقاعد سازد که 

« .ميتوانستيد حرفهای مرا باور نمائيدکاش ميتوانستم شما را ببينم و درباره آنها به شما بگويم، آنوقت شايد . ... ام

28
 توجه داشته باشيد که بسياری از پدران و مادران که ترک فرزندان خود و بي اعتنائي آنها نسبت به خود را پس از پيوستن ايشان به" لطفا  

مهم  اعضأبرای سازمان همانقدر که فراموشي خانواده توسط . مجاهدين ميديدند، به اين نتيجه ميرسيدند که آنها ديگر به ايشان عالقه ای ندارند

ت آنها را دوست دارند، بخصوص بعد از کشته شدنشان، چرا که در اينصور عزيزانشانبود، همانقدر هم مهم بود که خانواده آنها فکر کنند که 

مام عواطؾ ايشان نسبت به فرزندان،  اوليأ و يا خواهران خود نديده و حکومت را ميديدند و در نتيجه ت عزيزانديگر سازمان را مقصر مرگ 

از اين عالقه " کشته شده شان تبديل به نفرت نسبت به حکومت و عشق و عالقه نسبت به سازمان ميشد که مجاهدين ميتوانستند بعداو برادارن 

بهمين دليل از همه ما خواسته شده بود که وصيتنامه ای نوشته و در آن از عشق خود . ی بيشتر بهره گيرندئی جذب کمکهای مالي و نيروبرا

.  نسبت به فرزندان، اوليأ و يا همسران خود بکرات و به اصرار ياد کنيم

29
 MEK's publication; 'At War with Humanity - A report on the human rights records of Khomeini's regime'; May 1982; PP: 

153, 154 

30
چرا که در آنزمان سازمان از طرؾ . در اين نامه به اين توجه کنيد که تاکيد آنها روی انتخاب آزادانه اين راه توسط افراد است" مجددا  

چه کسي ميتواند اين نامه . و راهي مرگ زودرسشان کرده استخانواده ها متهم به اين بود که فرزندان جوان ايشان را شستشوی مؽزی داده 

و شايد حتي نامه بچه سيزده ساله شستشوی مؽزی شده؛  را خوانده، مشابهت های آنرا با نامه های ديگر ديده و به اين نتيجه نرسد که اين دختر

. ما روی انتخاب آزاد خود تاکيد نمائيم بنابراين در اين نامه ها باز گفته ميشد که. اش بوسيله ديگران ديکته شده باشد

31
  MEK's publication; 'At War with Humanity - A report on the human rights records of Khomeini's regime'; May 1982; P: 

221 

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/
http://www.banisadr.info/
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 MEK's publication; 'At War with Humanity - A report on the human rights records of Khomeini's regime'; May 1982; PP: 

150, 151 

33
 15/1/1364به تاريخ  241به نقل از نشريه مجاهد شماره   

34
 Chapter Six; Unedited version of ‘Masoud; memoirs of an Iranian Rebel; from www.banisadr.info 

35
 ايدئولوژيک رهبری ی مسئله باحل : "اني خويش بمناسبت انقالب ايدئولوژيک چنين بيان ميکندابريشم چي همين موضوع را در سخنر  

 دروني های بندی جناح روی نميتواند کسي و ميشود موقوؾ" مطلقا سازمان دردرون خارجي نيروی و جريان نوع هر نفوذ اعمال که است

 خلق مجاهدين سازمان درون در  ايدئولوژيک انقالب درباره ابريشمچي یمهد مجاهد برادر سخنراني" .کند سياسي گذاری سرمايه سازمان

 65؛ صفحه  64 آبانماه انتشار تاريخ ايران،

36
همانطور که در بسياری از فرهنگها هستند، اما با طرح مسائل جنسي بصورت مثبت و يا منفي ميتوان بيشترين شوک و هيجان را ايجاد   

. است و يکي از ابزار موثر مخدوش کنندگان ذهن هم ميباشداستفاده از آن شايد موثر ترين نوع شکنجه، کرد، و درست بهمين دليل است که 

.  به استفاده از اين اهرم در نشستها توجه کنيد" در نتيجه لطفا

37
 Chapter Six; Unedited version of ‘Masoud; memoirs of an Iranian Rebel; from www.banisadr.info 

38
پيدا کنيد بخش فوق از فصل ششم اديت نشده کتاب  1364به تاريخ پانزدهم فروردين  241اين صحبتها را ميتوانيد در نشريه مجاهد شماره   

(Masoud; memoirs of an Iranian Rebel; from www.banisadr.info  )برگرفته شده است. 

39
 1364فروردين  23به تاريخ  242مجاهد شماره   

40
 1364تاريخ پنجم ارديبهشت ماه  244نشريه مجاهد شماره   

41
. مطالب اين بخش برگرفته از فصل ششم اديت نشده کتاب خاطرات زندگي ام مي باشد 1364به تاريخ نوزدهم ارديبهشت   246مجاهد   

42
 Chapter Six; Unedited version of ‘Masoud; memoirs of an Iranian Rebel; from www.banisadr.info 

43
قبل از . در آنزمان ما هواداران و اعضأ رده پائين هنوز فکر ميکرديم نيروهايمان در کردستان ايران هستند، در حاليکه در عراق بودند  

ک، هنوز برای ما خيلي دشوار بود که بپذيريم که با هموطنان خود در کنار دشمن بجنگيم، بعد از انقالب ايدئولوژيک و انقالب ايدئولوژي

تؽييری که در عقايد شخصيتي ما بوجود آمد، ما آماده پذيرش چنين چيزی شديم و بما گفته شد که چقدر روابط سازمان و عراقيها نزديک 

 . است

44
 Chapter Six; Unedited version of ‘Masoud; memoirs of an Iranian Rebel; from www.banisadr.info 

45
، وی 64 آبانماه انتشار تاريخ ايران، خلق مجاهدين سازمان درون در  ايدئولوژيک انقالب درباره ابريشمچي مهدی مجاهر برادر سخنراني  

معتقد نيستند، رجوی همچون " برابری چوب کبريتي"اين کتاب بصراحت ميگويد که در سازمان آنها به  48و  47ت و صفحا 94در صفحه 

{ البته نه خطاها و انحرافات و شکستها}خورشيد است و رجوی ها تنها در مقابل خداوند پاسخگو ميباشند و سازمان هردستآوردی که داشته 

.  اندهمه و همه دستآورد مسعود رجوی بوده 

46
تمام . از اين خبر دادند ،مخالؾ حکومت ايران در خارج از کشورگروه های منظور تحليلهائي بود که بعضي از سازمانهای مارکسيتسي و   

همانطور که گفته شد، در آنزمان برای به حداکثر رساندن شک و . خبر را محدود به هوس و يا عشق مسعود نسبت به همسر رفيقش کردند

آنها بارها و بارها ار گونه ما نسبت به دنيای بيرون، همواره اينگونه اخبار و تحليلها با آب و تاب در نشريه مجاهد به چاپ ميرسيد و ترديد بيم

برای . به چاپ رسيد" آخر خط استحاله"بعد ها مجموعه آنها در کتابي توسط سازمان تحت عنوان . در نشستهای داخلي آنها را تکرار ميکردند

. اين کتاب مراجعه فرمائيد 116تا  107ين تحليلها و اخبار ميتوانيد به صفحات ديدن ا

47
 64 آبانماه انتشار تاريخ ايران، خلق مجاهدين سازمان درون در  ايدئولوژيک انقالب درباره ابريشمچي مهدی مجاهر برادر سخنراني  

 53: صفحه

48
 64 آبانماه انتشار تاريخ ايران، خلق مجاهدين سازمان درون در  دئولوژيکاي انقالب درباره ابريشمچي مهدی مجاهر برادر سخنراني  

 120و  119صفحات 
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همان کتاب  120و  119برگرفته از صفحات   

50
 6/4/1364به تاريخ  253بر گرفته از متن سخنراني وی در نشريه مجاهد شماره   

51
 Chapter six; ‘Masoud; memoirs of an Iranian rebel’ unedited version; www.banisadr.info 
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