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کنترل رفتار  – شتشوی مغزی؛ بخش هشتم

 

:  خنثي سازی اثرات منفي شخصيت گذشته روی عقايد نوين فرقه ایجهت تغيير رفتار 

 

در بخش گذشته ديديم که  -1: اجازه دهيد قبل از شروع اين فصل بطور خالصه مراحلي که تا کنون طي شده است را مرور کنيم

های عقالني، روشهای نفوذ و يا تاثير گذاری و با بکار گيری کاتاليزورهای متفاوت  مخدوش کنندگان ذهن با بکار گيری شيوه

اده و عقايد خاص خود را در تفکر قرباني بوجود ميتوانند عقايد و نظرات افراد را نسبت به موضوعات مورد عالقه خود تؽيير د

عواملي که ميتوانند در بازگشت . عقايد گذشته برگشت کننداما همزمان ديديم که اين تؽييرات دائمي نيستند و ميتوانند  -2. آورد

. ، که در حافظه ما محفوظ هستند( Fo)نخست احساسات گره خورده به آن عقايد . عقايد گذشته نقش داشته باشند، سه عامل بودند

سات را از ذهن ما پاک و ديديم، رهبران فرقه ها و يا مخدوش کنندگان ذهن قادر نيستند اين احسا گذشته همانطور که در بخش

و يا به عبارت ديگر فکر کردن به آنها )در نتيجه بجای محو کردن آن سعي ميکنند زمان فعال بودن آنها در ذهن ما  و محو نمايند

گذشته ديديم که رهبران فرقه ها با منزوی کردن رواني و فيزيکي  بخشدر " مجددا. را به صفر برسانند( و يا به ياد آوردنشان

صفر و يا نزديک به صفر شده و (  T)اين احساسات شده و در نتيجه « به ياد آمدن»راد از مأل گذشته شان سعي ميکنند مانع اؾ

که ميتواند باعث رجعت اعتقادات گذشته  یعامل ديگر. نيز صفر و يا نزديک به صفر خواهد شد(  Fo)حاصلضرب آن در 

شستشوی )آينده  هاین عقايد باشند، بحث در اين مورد را ما موکول به بخششوند، هيجاناتي است که ممکن است هم جهت با آ

کرده و در اين مرحله فرض را بر اين گذاشتيم که هيجانات گذشته را رهبران فرقه و يا مخدوش کنندگان ذهن با ايجاد ( مؽزی

. حله برابر با صفر و يا بي تاثير باقي ميمانددر اين  مر(  E × T2)هيجاناتي بنفع عقايد جديد خنثي ميسازند و در نتيجه پارامتر 

عامل سوم که ميتواند باعث احيؤ عقايد گذشته شود، شخصيت گذشته فرد است که هنوز دستخوش تؽيير جدی نشده و هم جهت با 

ذشته چه بحث پيرامون اينکه رهبران فرقه ها و يا مخدوش کنندگان ذهن برای خنثي کردن تاثيرات شخصيت گ. عقايد گذشته است

. است بخشميکنند، موضوع بحث اين 

و هم جهت شدن آن با عقايد جديد بوجود آمده در فرقه به دليل پيچيدگي (  Bi∑))بر خالؾ عقايد معمولي تؽيير شخصيت افراد 

 Implicit) روابط شبکه های نرونهای مؽزی که اين بخش از ذهن را بوجود آورده اند و گره خوردن آنها در حافظه ناخود آگاه 

memory )  بسياری از اين اعتقادات متعلق به بخش معنويت . خيلي مشگل و شايد تؽيير بخشهائي از آن ؼير ممکن باشد

. شکل گرفته، واؼلب ؼير قابل دسترس ميباشند( شايد حتي قبل از دوسالگي)شخصيت ما هستند که اؼلب در دوران نونهالي فرد 

مثل اعتقاد به وجود و يا عدم وجود خدا، اگر چه خيلي قوی بوده و روی بقيه اعتقادات  از طرؾ ديگر بعضي از اين اعتقادات

بطور مستقيم و يا ؼير مستقيم تاثير ميگذارند، اما در عين حال خيلي ساده بوده و متشکل از اعتقادات ساده تر نيستند که بتوان با 

بات اينکه زمين مرکز عالم و واتيکان و پاپ مرکز آن نيستند نتوانست حتي اث. تؽيير آنها، اين نوع از اعتقادات را هم تؽيير داد

در نتيجه رهبران فرقه ها قادر نيستند که اين نوع از اعتقادات را با شيوه های . اعتقاد معتقدين به تورات و انجيل را تؽيير دهد

ميکنند با  برای مثال سعي. ا را به حداقل برسانندآنه منفي ذکر شده تؽيير دهند و بيشتر سعي مکنند که با شيوه های مختلؾ تاثير

 و يا خنثي شخصيت گذشته خود، شخصيت او را در موضع دفاعي در تضاد بابه رفتاری متفاوت و اؼلب  وادار کردن قرباني 

و (. است بخشن استفاده از اين شيوه ها موضوع بحث اي)قرار داده و مانع تهاجم آن به اعتقادات جديد کاشته شده در فرقه شوند 

را آنقدر بزرگ نمايند (  E × T2)يا سعي ميکنند با ايجاد هيجانات قوی مخالؾ شخصيت گذشته فرد و مستمر کردن آن، عامل 

.  آينده است هایاين موضوع بحث بخش .را مرحله به مرحله تؽيير دهد که بتواند شخصيت گذشته

با تؽيير رفتار، تاثيرات شخصيت گذشته را خنثي سازند، اجازه دهيد  برای روشن شدن اينکه چگونه رهبران فرقه سعي ميکنند

يکي از ويژگيهای شخصيت من که مانع رشد من در سازمان بود و ميتوانست باعث رجعت عقايد گذشته . يک مثال از خودم بزنم

سعي خود را ميکردم که کسي را  با همه برخوردی دوستانه داشتم و حداکثر" من شود، اين بود که من معموال( قبل از فرقه ای)

من . هر کس با من کار ميکرد، چه همقطاران، مسئولين و يا تحت مسئولين، بندرت با من دچار تضاد ميشدند. از خود نرنجانم

برايشان احترام قائل شوم و  و خيلي سريع ميتوانستم بخش مثبت شخصيت افراد را ديده و بهمين دليل به آنها عالقه مند شده

همين ويژگي من باعث ميشد « دل به دل راه دارد»از آنجا که ميگويند . ايشان را کوچکتر از آنچيزی ببينم که ديگران ميديدندبديه

و مثبت بود  مطلوبنه  دين برقراری چنين روابط فردی،در مجاه. که ديگران هم به من عالقه مند شده و برايم احترام قائل شوند

بر طبق آموزشهای سازماني تمام روابط بين ما و بقيه عالم و هستي، منجمله ساير افراد چه . دنود آيو نه اجازه داده ميشد که بوج

" در ابتدا گفته ميشد سازمان و بعدا)در بيرون و يا درون سازمان ميبايست در يک مثلث رابطه ای شکل ميگرفت که در راس آن 

ما با ديگران از رهبری عبور ميکرد، کسي را به آن اندازه دوست به اين ترتيب ميبايست تمام رابطه . رهبری قرار داشت( 

تمام " ميتوانم بگويم تقريبا. ميداشتيم که رهبری او را دوست داشت و به ميزاني از او متنفر بوديم که رهبری از او متنفر بود

هواداران و مجبور کردن آنها به  مسئولين من با من اين مشگل را داشتند، آنها سر موضوعات مختلؾ مثل کمک مالي گرفتن از
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تحت مسئولين و گزارش دهي از امور شخصي آنها، ساعتها  نسبت بهدادن کمکي بيش از توان و خواستشان، و يا سختگيری 

تنها يک معني « بد»و « خوب»آنها برای من  کار توضيحي مفصلي ميکردند که در سازمان . برای من کار آموزشي ميکردند

ابطه ايشان با سازمان و رهبری آن برميگردد، اينکه چقدر به رهبری سازمان وفادار هستند، حرؾ شنو بوده و دارد و آن به ر

اگر چه اين کارتوضيحي ها در سازمان شکل منطقي ميگرفت و در بخش منطقي ذهن من . برای رهبری سازمان فدا ميکنند

اينجا . ؾ آخر را ميزد شخصيت من بود و نه آموزه های سازمانمينشست، اما باز در عمل و در برخورد با ديگران آنچه که حر

برای نشان دادن اين شيوه اجازه دهيد بخشي از . را بکار گرفتند« تؽيير شخصيت از طريق تؽيير رفتار»بود که آنها شيوه 

مزبور به مرحله ای  رهخاط. در اينجا نقل کنم( قبل از خالصه و اديت و چاپ شدن آن)خاطرات خود را از اصل کتاب خاطراتم 

.  مربوط ميشود« مرحله ضد بورژوائي»سازمان موسوم به « دئولوژيکانقالب اي»از 

يکي از مسئولين همقطار مرا بطور شفاهي بسختي مورد حمله قرار داد، رو به من کرده و از من نظرم بعد از اينکه مسئولم "

به مسئول مربوطه انتقاد کرده و از ته دل به او ناسزا  ویتائيد گفته های  درباره او را جويا شد؟ البته او انتظار داشت که من در

: اما  وقتي من سعي کردم صحبتم را با ذکر نقاط قوت و مثبت او شروع کنم، ناگهان وی صحبتهای مرا قطع کرده و گفت. بگويم

ؾ بزني، تنها چيزی را که در نظر حاال ميفهمي که مشگل تو کجاست؟ وقتي ميخواهي در مورد ديگران قضاوت کني و حر» 

چيزی که برای تو مهم نيست پايگاه . ميگيری اينستکه چقدر آنها استعداد دارند، چقدر مسئله حل ميکنند، و چقدر لبخند ميزنند

ته تو آنقدر دلت ميخواهد که همه تو را دوست داش. طبقاتي آنهاست، و نوع رابطه ايست که آنها با سازمان و رهبری آن دارند

حمله وی عوض شد، از مسئول مربوطه خواست که  در اينجا هدؾ« .ين انتقادی بکنيباشند که حاظر نيستي به کسي کوچکتر

تو . من از تو نظر انتقاديت را ميخواهم»: اطاق را ترک کند و بعد از رفتن وی حمالت تند خود بر عليه مرا شروع کرده و گفت

ت ببری، پاشي و چند تا کشيده نثارش کني، مثل چوب و ماست تو جات نشستي و اونو نگاه بجای اينکه او را زير طوفان انتقادا

بعد از من خواست که در مورد همه « !کردی و بجای انتقاد تند، بما گفتي که اون چقدر خوب کار ميکند و چقدر منظم است

دم که همواره از طرؾ مسئولم تحت نظر هستم که ميديمن سختگير شده وبطور مرتب اشکاالت آنها را گزارش کنم، از آن به بعد 

يکروز در نشست روزانه با حضور مسئولم، يکي . چگونه با ديگران برخورد ميکنم، چقدر سختگير و تندخو در قبال آنها هستم

گي در خود گفت که متاسفانه نتوانسته راندمان خوبي داشته باشد چرا که بدليل خست انهاز تحت مسئولين من در گزارش روز

در اينجا من از تعريؾ واقعه توسط وی خنده ام گرفت، . قطار خوابش برده و چند ساعت از وقتش به اين ترتيب تلؾ شده است

بعد از آن . اتفاق افتد، بخصوص با توجه به کم خوابي که همه از آن رنج ميبرديم رکسيچرا که چنين چيزی ميتوانست برای ه

گفت که ؼيرت و شرؾ ندارم و از اينکه  ينکه خودم را زير بار حمله برد،حضار کرد و بعد از اجلسه مسئولم مرا به اطاق خود ا

بي شرؾ و  او که امبرده را صدا کرده و به او بگويمتمام دارائي سازمان هم به باد رود ناراحت نميشوم از من خواست که فرد ن

ن تحت مسئول من از من مسن تر بود، از اعضؤ قديمي آ{ تکرار همانچيزهائي که خودش بمن  گفته بود}. بي ؼيرت است

سازمان بود که در دوران شاه به عضويت سازمان در آمده بود و در نتيجه من برايش احترام فوق العاده ای قائل بوده و هيچگاه 

همانم که دارم از او ياد بعنوان تحت مسئول به او نگاه نکرده و بالعکس خيلي وقتها سعي ميکردم از او ياد گرفته و به او هم بؾ

فرار کنم، بهمين دليل چون اطاقي خالي پيدا ( دشنام دادن به او)درنتيجه به دنبال بهانه ای بودم که از اين مسئوليت . ميگيرم

در اينجا مسئولم که مراقب بود ببيند که من . ل کردمباشم، انجام اينکار را به بعد موکو نکردم که با او حرؾ خصوصي داشته

اينبار او خيلي بيشتر از گذشته . نکار را ميکنم و يا نه مرا صدا کرده و پرسيد که چه شد؟ من گفتم که اطاق خالي پيدا نکردماي

عصباني شده و سر من فرياد زد که من اين حرفها را نميفهمم و همين االن برو هر جا که او را پيدا کردی حرفي را که گفتم به 

سيد که آيا فحشي بلدم که به او بدهم و يا نه؟ او حق داشت من از بچگي به ياد نداشتم که به کسي فحش در اينجا از من پر. او بزن

بهرصورت از پيش او رفته و فرد مربوطه را . اين اولين باری بود که مجبور ميشدم به کسي فحش بدهم" داده باشم، و شايد واقعا

او با تعجب از من پرسيد که . بود و خواستم که وی با من به آن اطاق بيآيدصدا کردم، تنها اطاقي که خالي بود، اطاق خواهران 

که برای خوردن داروئي تلخ  ئيبعد مثل بچه ها. من گفتم بلي و با هم به آن اطاق رفتيم« اينجا اطاق خواهران است مطمئني»

مام احساسات خودم را از درون تعطيل کرده چشم و گوش و ت "تقريبا چشم و دماغ خود را ميبندند و دارو را ؼورت ميدهند، منهم

من مطمعنم که اين »: در اينجا او نگاهي به من کرده و گفت. به وی گفتم ، طوطي وارو حرفهائي را که قرار بود به او بزنم

 من پيش« .حرفهای تو نيست، برو و به مسئولت بگو که اين سازماني نيست که من عضوش شدم و در نتيجه آنرا ترک ميکنم

 1"«.بسيار خوب ما هم افرادی مثل او را اينجا نميخواهيم»: مسئولم رفته و حرفهای او را تکرار کردم، او هم در پاسخ گفت

همانطور که مشاهده ميشود در اينجا مسئول من سعي کرد با مجبور کردن من به انجام عملي بر خالؾ شخصيتم، رفتار مرا 

وی بخاطر رهائي از " ر رفتار فرد بطور مرتب بر خالؾ شخصيت وی باشد، نهايتانظر بر اينستکه اگ" معموال. تؽيير دهد

تناقض بين شخصيت و رفتارش مجبور ميشود يکي را بنفع ديگری تؽيير دهد و از آنجا که رفتار از بيرون کنترل ميشود و ؼير 

هد و يا حداقل آن را منجمد کرده و در نتيجه تؽيير دقدم به قدم قابل تؽيير است، در نتيجه وی مجبور ميشود که شخصيت خود را 

.  تاثيرات شخصيتي خويش روی ساير افکار و عقايد را به حداقل برساند

 

:  رفتار و تغيير شخصيت
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که يک روانشناس است در تئوری ای که تحت عنوان تئوری ناسازگاری ادراکي (  Leon Festinger)لئون فستينگر 

(cognitive dissonance theory  ) و  «کنترل افکار»، «کنترل رفتار»شناخته شده است؛ سه عنصر کنترل ذهن و يا فکر را

اگر شما رفتار کسي را عوض کنيد، افکار و : "فستينگر اصول تئوری خود را چنين توضيح ميدهد. ميداند «کنترل هيجانات»

اين  بحث پايه ای تئوری ." ني وی به حداقل برسدادراکي و روا{ و يا تناقض}احساسات وی هم تؽيير خواهند کرد تا ناسازگاری 

، دو عنصر ديگر هم در صورت تؽيير هر يک از اين سه عنصرفستينگر است و تحقيقات و آزمايشات بعدی هم نشان داده که 

  . تؽيير ميکنندجهت به حداقل رساندن تناقضات دروني فرد 

، وی کتابي نوشت (ش –ه ) 1335در سال . در دنيای واقع آزمايش کندفستينگر به دنبال شرايطي بود که بتواند تئوری خود را 

عنوان  کتاب }در مورد فرقه ای که معتقد بودند افرادی از سياره ديگر برای نجات آنها بهنگام فرارسيدن آخر زمان خواهند آمد 

اينکه چرا افراد علي رؼم محقق  وی در توضيح. {بود 2( When Prophecy Fails)وقتي پيش گوئي ها ؼلط از آب در ميآيند "

تئوری ناسازگاری ادراکي ميتواند :  " چنين ميگويد ماندندنشدن پيش بيني های رهبر فرقه کماکان معتقد به آموزشهای وی باقي 

که همه محتاج اين  هستند . بر طبق اين نظريه، همه انسانها محتاج اند که به زندگي خود معني و نظم بدهد. اينرا توضيح دهد

اين  مهم است که بدانيم . فکر کنند  که عملهايشان منطبق با ارزشهايشان و تصويری است که آنها از خود در ذهن خويش دارند

وبا ادعای اينکه ميتوانند برطرؾ کننده آن تناقضات }تناقض بوجود ميآورند  ،در دستگاه فکری افراد" که فرقه ها مخصوصا

." ميکنند آنها را کنترل و استثمار{ باشند

شرايطي که  باعث نا آرامي در : "تئوری فستينگر ميگويد: دقيقتر مورد بررسي قرار دهيم حاال اجازه دهيد قدری اين تئوری را

فرد بايد به آن عقيده سخت معتقد بوده و رابطه ای بين آن عقيده و آن  -1: با عقايدش ميشود عبارتند از او فرد بدليل تناقض رفتار

اعتقاد به اينکه دزدی عمل زشتي است و اهتراز از برداشتن مال ديگر و يا تجاوز به اموال " مثال}. وجود داشته باشدرفتار بايد 

. فرد بايد خود را متعهد نسبت به آن عقيده ببيند؛ وی برای آن اعتقاد بايد عملي انجام داده باشد که برگشت ناپذير باشد -2{ ديگران

" مثال}  .تر باشد، نشانگر تعهد بيشتر فرد به آن عقيده است برگشت  ناپذيرو هرچه  سختترن  عمل بطور عام، هر چه که انجام آ

فرد ممکن است در يک عمل تروريستي شرکت کرده و يا . اعتقاد به اينکه سازمان به حق است و هر کاری که کرده درست بوده

ين اعمال برگشت ناپذير هستند بسختي فرد ميتواند عقيده درست در اينجا چون ا. بخاطر سازمان به خانواده خود دروغ گفته است

شد که اتفاقاتي آن  اعتقاد بايد معني خاصي داشته باشد و مربوط به دنيای واقع با -3 {بودن حرکات سازمان را زير سئوال ببرد

حرکات روزمره ما تاثير ميگذارند و  در اينجا بحث پيرامون اعتقادات مادی است که در}. با آن عقيده دانست را بتوان در ارتباط

آن رفتارهای متناقض کننده بايد اتفاق افتاده باشند، ؼير  -4{ نه اعتقادات انتزاعي که در حرکات روزمره ما نقش بالفعل ندارند

شرط سوم . ميکنند دو شرط اوليه عقيده را در مقابل تؽيير مقاوم. قابل انکار باشند، و خود فرد هم انجام آنها را تشخيص داده باشد

در اينجا ما بايد . و چهارم مرتبط باهم هستند و نشانگر شرايطي هستند که روی فرد فشار ميآورند که  اعتقاد خود را کنار بگذارد

فرد بايد  -5. منجر به اين ميشود که فرد اعتقاد خود را بکنار بگذاردکه يک شرط پنجم را هم مشخص کنيم و آن شرايطي است 

خيلي دشوار است که يک فرد به تنهائي بتواند در مقابل شواهد متناقض با عقايدش پابرجا . خود حامياني داشته باشد در اطراؾ

اما اگر فرد متعلق به گروهي باشد که همه معتقد به آن عقيده باشند، که بتوانند يکديگر را حمايت نمايند، انتظار ميرود که . بماند

 3."را قانع نمايد که اعتقادش درست است( کساني که عضو آن  گروه نيستند)سعي کند ديگران  آن اعتقاد پابرجا مانده و فرد

را در روابط ادراکي فرد، يعني در عقايدش، نظراتش، (  Dissonance)و ناسازگاری (  Consonance)فستينگر سازگاری 

دو عقيده يا نظريه و يا دانستني و . "يؾ ميکنددانشش، و فهمش از محيط پيرامونش و از اعمال و احساسات خودش را چنين تعر

برای مثال يک فرد سيگاری که معتقد است سيگار . يا عملکرد در ناسازگاری با يکديگر هستند اگر متناقض با يکديگر باشند

ی نظرات و او ممکن است بسيار. کشيدن خطرناک است اما با اينحال سيگار ميکشد در اينمورد در ناسازگاری با خود بسر ميبرد

عقايد و معلومات ديگر داشته باشد که در سازگاری با سيگار کشيدنش باشند، اما با اينحال هنوز ناسازگاری در ادراکات وی 

ناسازگاری را نميتوان با انکار وجودش و يا توجيه کردنش بطور کامل محو نمود، اما راهي وجود دارد که . وجود خواهد داشت

اگر افراد بيشتر و بيشتری متقاعد شوند که آن عمل، عملي درست است، بنابراين آن عمل درست بنظر . ميتوان آنرا کاهش داد

يک فرد سيگاری در جمع کساني که همه سيگار ميکشند خيلي کمتر احساس }. ميرسد و تناقض ادراکي فرد به حداقل ميرسد

درست به همين دليل است که رهبران فرقه برای اعالم }". {تناقض کرده و احتمال کمتری وجود دارد که سيگار را ترک نمايد

نظرات سئوال برانگيز خود، سعي ميکنند آنرا در جمع هواداران وفادار خويش مطرح کنند که شور و شوق و تائيد آنها محو 

بور کردند که مثل زماني که رجوی ها ميخواستند ازدواج خويش را مطرح کنند و ما را مج. کننده سئواالت و شکهای بقيه باشد

افراد را برای تماشای يک ويدئو از شهرهای مختلؾ انگليس به لندن بياوريم تا شور و شوق اعضؤ در لندن پاسخگوی تناقضات 

تعهد رفتاری نسبت به يک سيستم عقيدتي آنقدر قوی است که فرد ترجيح " گاها: "فستينگر چنين اضافه ميکند{ .دروني آنها باشد

حتي ممکن است تحمل تناقض دروني توسط فرد کم درد تر از . کند که تناقضات دروني اش به حداقل برسدميدهد هر کاری را ب

وقتي در فرقه ها اعتقادات جديد را با رفتار }." اين باشد که وی به اين اقرار کند که اعتقادی را که انتخاب کرده است ؼلط ميباشد

اين ترکيب آنقدر قوی است که فرد نميتواند علي رؼم تمام شواهد عقالني و جديد و تائيد جمع پيرامون ترکيب ميکنند، حاصل 
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منکر آن شود و ترجيح ميدهد که اين تناقضات را تحمل کرده و  يده جديدحتي وجود تناقض شخصيتي و احساسي خويش با اين عق

اگر اعضؤ اين گروه بطور : "ميگويد در مورد فرقه مورد تحقيق فستينگر ، وی{ .منکر نشودعقيده و رفتار و تائيد جمعي را 

اما بيشتر مردم، منجمله . موثری بتوانند منکر محقق نشدن پيش بيني ها شوند، ناسازگاری اداراکي در آنها کاهش خواهد يافت

يش محقق نشدن پ)اعضؤ اين گروه، با واقعيت هم روبرو هستند و براحتي نميتوانند ادراکات خود را که نافي بدون شک و ترديد 

آنها سعي ميکنند به اين واقعيات محل نگذاشته و چشم خود را روی آنها ببندند، همانطور که . را راحت ؼورت بدهند( بيني هاست

محقق خواهد شد، " آنها ممکن است که خود را قانع کنند که تاريخ اشتباه بوده است و پيش بيني حتما. خواهند کرد" اينکار را حتما

چندين بار اينکار { نام فرقه مورد نظر فستينگر}شم اميد به تاريخي ديگر ببندند کما اينکه فرقه ميلريتس آنها حتي ممکن است چ

بعضي از آنها حتي به اين عقيده رسيدند که مسيح آمده و همه آن اتفاقات پيش بيني شده رخ داده است اما نه در زمين . را کردند

" که راهي برای توجيه تناقضات عقيده جديد با واقعيت پيدا کنند و معموالمعتقدين ممکن است سعي بکنند . بلکه در بهشت

در و . توجيه منطقي ميتواند از ميزان ناسازگاری بکاهد. راههای که نشانگر نبوغ آنهاست هم جهت اين توجيه پيدا ميکنند

از . يحات و يا تفسيرات جديد باشدتوجيه ميتواند موثر واقع شود، چرا که ميتواند تائيدی در صحت توض ،صورت حمايت بقيه

شانس رهبر فرقه، معتقدين سرخورده ميتوانند به افراد ديگر در فرقه مراجعه کرده، کساني که همان تناقضات را دارند و به اين 

ن درد فردی در جمع تخفيؾ مييابد، يعني اگر ما کسا" بنظر ميرسد واقعا}. ترتيب ميتوانند فشار دروني خود را کاهش دهند

در گروه افراد ديگر هم از توجيهات مطرح { .ديگری را هم ببينيم که همدرد ما ميباشند، راحتتر ميتوانيم درد خود را تحمل نمائيم

  4."شده حمايت خواهند کرد و در نتيجه ميتوان راحتتر آن توجيهات را پذيرفت و شوک محقق نشدن پيش بيني ها را تخفيؾ داد

بر طبق اين . مل، اجازه دهيد به مثالي که درباره خود زدم بازگشته و آنرا قدری دقيقتر نگاه کنيمجهت ديدن اين تئوری در ع

شخصيتم به . تئوری، ناسازگاری دروني من ناشي از تضاد بين شخصيتم بود و رفتاری که تشکيالت ميخواست من داشته باشم

نقاط مثبت آنها را ببينم و رفتار ديکته شده از طرؾ تشيکالت  من ديکته ميکرد که ماليم بوده، نسبت به ديگران مهربان باشم و

برای . افراد را متن نظر قرار داده و همواره انتقادی برخورد کنم از من ميخواست که سختگير بوده، حتي خشن باشم و نقاط منفي

، حتي اگر انجام بوداده ای نرنج آور بود من يا بايد شخصيت خود را عوض ميکردم که کار س" رفع اين ناسازگاری که طبعا

و يا بايد رفتاری . بخصوص اگر فرد خودش آنرا منفي نبيند و از ديگران هم نسبت به آن شخصيت اشعه مثبت بگيرد. شدني باشد

اينهم کار ساده ای نبود چرا که حضور من در . را که بمن ديکته ميشد رد کرده و آنگونه رفتار کنم که شخصيتم بمن ديکته ميکرد

ن تشکيالت عميق تر از آن بود که من بتوانم بخاطر اين دستورالعمل، همه پيوند های عاطفي، عقالني و عقيدتي خود را قطع آ

اگر بحثهای بخش گذشته را به ياد آوريم و استفاده ای که فرقه ها از شيوه های نفوذ و تاثير گذاری ميکنند را به ياد " مجددا. نمايم

ه حتي تا آنزمان من آنقدر برای بودن با سازمان پرداخت کرده بودم که خداحاقطي با آن پرداختها کار ساده آوريم، ميتوانم بگويم ک

حتي اگر آن اقتدار مشروعيت درست و حسابي هم نداشته  ،از طرؾ ديگر همانطور که در بخش گذشته ديديم نفي اقتدار. ای نبود

در آنجا پشتوانه و که مسئولين  ، کار چندان ساده ای نيست، چه برسد در فرقهباشد و فرد پيوند خاصي با آن اقتدار نداشته باشد

در مجاهدين دستورات و رهنمودها، طبق آموزشهای سازمان، . مشروعيت قوی ای برای اعمال اقتدار خود بوجود آورده اند

 و ميتوانست حتي بمعني نفيبمعني نفي مشروعيت پشت آن بوده " نوعي مشروعيت الهي داشت و نفي يک دستورالعمل گاها

خود را قانع سازم که اين ويژگي شخصيتي من " بنابراين در آنزمان تنها راه  من اين بود که منطقا. دين و خدا باشد انقالبي بودن،

(. توجيه عقالني  مشگل و حل تضاد به نفع رفتار تحميلي)منبعث از شخصيت ليبرالي من است و بايد نفي شده و عوض شود 

البته از آنجا . ، يکي از اهداؾ من مادامي که در تشکيالت بودم، عوض کردن اين بخش از شخصيتم بودبه بعد راين از آنزمانبناب

که سال بعد به بخش سياسي سازمان منتقل شدم و ديگر رابطه ای مستقيم با ايرانيان و هواداران نداشتم، تشکيالت هم مشگلي با 

و مهربان، نقطه مثبت محسوب ميشد و  ی مودبانه و ماليمداشتن برخورد کار تازهاين در اين ويژگي من نداشت، بخصوص که 

نکته جالب اينستکه، علي رؼم اينکه من ديگر مجبور به داشتن رفتاری متناقض با . ميتوانست باعث جذب مخاطبان خارجي شود

ری بوده و احساس ميکردم بايد  خود را تؽيير داده اين ويژگي شخصيت خود نداشتم، اما با اينحال هنوز در درون دچار ناسازگا

، تا راحتتر و و حتي جهت تسهيل اين تؽيير همواره کوشش داشتم که تشکيالت را قانع کنم که مرا از کار ديپلماتيک کنار بگذارند

که شخصيتي مشابه من در همين جا بايد متذکر شوم که بسياری از افراد ديگر . سريعتر تؽييرات را در درون خود بوجود آورم

.  تؽيير شخصيت داده و تبديل به فرد ديگری شدند" داشته و مجبور به داشتن رفتاری متناقض بودند، نهايتا

نتيجه اينکه من فکر ميکنم، برای تؽيير شخصيت يک فرد، تؽيير رفتاری الزم است، اما شايد کافي نباشد، بخصوص اگر آن 

درست بهمين دليل است که در . شده باشد و في المثل به دوران طفوليت وی برگرددويژگي شخصيتي در اعماق ذهن او حک 

کنار تؽيير رفتار فرقه ها بايد حربه های ديگر را هم برای تؽيير شخصيت افراد بکار گيرند، حربه هائي مانند استفاده از 

.  هيجانات که در بخش آينده درباره آن صحبت خواهيم کرد

 

ها ميتوانند رفتار ما را عوض کنند، رفتاری را منجمد نموده و يا آنرا تشويق کنند؟  چگونه رهبران فرقه 
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از دانشگاه استنفورد (  Carl E. Thoresen)از دانشگاه پنسلوانيا، و کارل تورسن (  Michael J. Mahoney)مايکل ماهوني  

رفتار را تؽيير داده و رفتاری طراحي شده را با  توضيح ميدهند که چگونه ميتوان يک" کنترل خود"در کتاب خود تحت عنوان 

مقدمات، : نتايج -3رفتار،  -2مقدمات،  -1: سه مرحله وجود دارد" در تؽيير رفتار: آنها توضيح ميدهند که . آن جايگزين نمود

مقدمات . يير کنندعالئمي هستند که فرد را متوجه ميکنند که کدام رفتار وی در شرايط خاصي مناسب نبوده و الزم است که تػ

وی با چه عواقبي  در صورت ادامه آن رفتار ، نتايج ادامه آن رفتار را پيش بيني کرده و فرد را متوجه ميسازند که"معموال

تحت کنترل اين مقدمات بازدارنده هستند، قوانين رانندگي، وجود " رانندگي افراد کامال" برای مثال معموال. روبرو خواهد شد

ر راهها، چراغ خطرها، دوربينهای مخفي و علني، وجود ماشين پليس در خيابانها، همه جزو مقدمات هستند که به عالئم مختلؾ د

از طرؾ ديگر عالئم مقدماتي ديگر که ميتوان . فرد يادآور ميشوند که اگر بد رانندگي بکند، چه عواقبي در انتظار وی خواهد بود

. ... انيسمهای تؽيير رفتاری برای مقابله با پرخوری و ترک سيگار مشاهده ميشوندآنها را محرکهای کنترل کننده ناميد در مک

آنها را ميتوان به سه دسته تقسيم . اثر ادامه آن رفتار و بالفاصله بعد از آن اتفاق ميافتند در نتايج يک رفتار، اتفاقاتي است که

و يا بيشتر کردن آن باشد، مثبت خوانده ميشود، اگر بالعکس اگر رفتاری جهت ايجاد يک نتيجه . ... مثبت، منفي و خنثي: نمود

و اگر نتيجه رفتاری نه خواستني باشد و نه ناخواستني، ميتوان . در جهت رفع يک نتيجه و  يا کاهش آن باشد منفي ناميده ميشود

بطور عام ميتوان . ار تاثير بگذارندنتايج همانند عالئم مقدماتي ميتوانند روی استمرار و يا توقؾ يک رفت. ... آنرا خنثي ناميد

گفت اگر ما نتيجه ای را تشويق نمائيم، باعث استمرار آن رفتار ميشود و بالعکس اگر نتيجه ای را با تنبيه پاسخ گوئيم باعث کم 

ک رفتار دارد تا البته بايد توجه داشت که در بسياری موارد تنبيه تاثير کمتری در توقؾ ي. ... شدن آن رفتار و يا توقؾ آن ميشود

 5."تشويق در استمرار يک رفتار ديگر

با سه حالت مختلؾ { ار خود و يا ديگران را تؽيير داده و يا رفتار جديدی را بوجود آورندکساني که ميخواهند رفت}طراحان رفتار 

اهند بکسي کمک کنند که ميخو" مثال}ميخواهند مانع بروز رفتاری شوند  -1: روبرو هستند که هر يک جای بحث جداگانه دارد

رفتاری را در  -2. {منظم و مرتب و وقت شناس شود} و يا رفتار جديدی را در فرد بوجود آورند{ .سيگار کشيدن را ترک کند

 6."رفتاری را کم کرده و يا آنرا از بين  ببرند -3. فرد حفظ کرده و يا آنرا تشديد نمايند

نام « شکل دادن»رين شيوه ها برای بوجود آوردن رفتاری جديد در فرد يکي از موفقت: بوجود آوردن يک رفتار جديد -1

در اين روش عکس العمل فرد مورد نظر گام به گام در جهت رسيدن به رفتار مورد نظر با تشويق تقويت . دارد

وضيح داده نام دارد؛ در اين شيوه رفتار جديد به فرد يا بصورت شفاهي و يا کتبي ت« دستورالعمل»شيوه ديگر . ميشود

. ناميده شود« نگاه کن و ياد بگير»نام دارد اين شيوه همچنين ممکن است « سرمشق قرار دادن»شيوه سوم . ميشود

نشان دادن فرد ديگری که " مثال}. بطور خالصه در اين شيوه بفرد نشان داده ميشود که رفتار ايده آل چگونه بايد باشد

{ .از آن جهت تکرار و سرمشق گرفتن دادن يک رفتار مناسب در خود فرد نشانوی بتواند از او سرمشق بگيرد و يا 

موثر ترين و موفق ترين و قوی ترين شيوه برای تؽيير يک رفتار و « سرمشق قرار دادن»تحقيقات نشان داده که شيوه 

ادن اعضؤ قديمي برای شاهد اين خواهيم بود که فرقه ها با سرمشق قرار د" بعدا}. يا ايجاد يک رفتار جديد در فرد است

شيوه ديگر را { .اعضؤ جديد از اين شيوه استفاده ميکنند که به اعضؤ جديد ياد دهند که چگونه بايد در فرقه رفتار کنند

استفاده ميشود و به فرد « سرمشق گيری»ناميد، در اين روش ابتدا از روش « رفتار جديد با کمک مربي»ميتوان 

يد رفتار نمايد و پس از آن يک مربي عهده دار آموزش گام به گام فرد برای بکار گيری نشان داده ميشود که چگونه با

در فرقه ها تمام اين شيوه ها و يا ترکيبي از آنها بکار ( برگرفته از صفحات هفت و هشت کتاب." )رفتار جديد ميشود

 .دهندگرفته ميشود که رفتار فرد را از آنچه که بوده به آنچه که بايد باشد تؽيير 

برای مثال پدر و مادر يک بچه از مجازات و تشويق استفاده ميکنند که :  تنبيه و تشويق: تشديد و يا حفظ يک رفتار -2

اگر کاری ... رفتار کند، چگونه دندانهای خود را مسواک بزند و د ياد دهند که چگونه سر سفره به کودک خو" فرضا

در فرقه ها تنبيه ميتواند شامل تنبيهات }. و اگر انجام داد تشويق ميگردد را که خواسته آنهاست انجام نداد تنبيه ميشود

مثل منزوی کردن فرد از جمع، بي محلي کردن به وی، شرکت )و يا تنبيهات رواني ( مثل پائين آوردن رده)تشکيالتي 

زنداني کردن، )يزيکي و حتي تنبيهات ؾ( و يا حتي اطالعات ندادن به وی ندادن او در نشستهای جمعي و سطح باال، 

تحقيقات نشان داده که تشويق { .و تشويقات هم ميتوانند معکوس اعمال فوق باشد. باشد( کتک زدن و حتي شکنجه کردن

قوانيني که در بکار گيری اين شيوه بايد متن . در صورت انجام عملي موثر تر است تا تنبيه بخاطر انجام  ندادن عملي

. تنبيهات و يا تشويقها بايد بتدريج زياد و يا کم شوند و نه به يکباره و بصورتي شديد -1: نظر قرار گيرند عبارتند از

. رسيدن به تنيجه دلخواه بايد  از طرؾ فرد قابل انجام باشد، و يا بعبارت ديگر در توان فرد باشد که آنرا انجام دهد -2

، به اين معني که در «کنترل مشوقها»از  استت ، عبارن کنترل رفتار ابداع شدهيک نوع برخورد که از طرؾ مربيا

صورت انجام يک رفتار فرد را با يک مشوق و در صورت انجام رفتاری ديگر او را با مشوقي ديگر روبرو 

ميشد آنرا  ددر مجاهدين اگر مسئولين از رفتار ما راضي نبودن( برگرفته از صفحات هشت و نه کتاب. )ميسازند

آنها " نميشديم، و يا مثال فراخوانده ما قيه اعضؤ هم رده ما دعوت ميشدندب که به جلسه ای" بشکلهای مختلؾ ديد، مثال
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به جلسه ای با حضور رهبری برده ميشدند و ما را نميبردند، آنها را در انجام کاری شرکت ميدادند و ما را به انجام 

فرد شکل نميگرفت، رده فرد گرفته ميشد، در مراحل و اگر رفتار مورد دلخواه آنها در . کاری نا مناسب تر وا ميداشتند

 . بعدی او را زنداني ميکردند و در مواردی شنيده ام که افراد مورد آزار فيزيکي و شکنجه هم قرار گرفته اند

يکي از شيوه هائي . يک رفتار را ميتوان با شيوه های مختلؾ تخفيؾ داده و يا بکل از بين برد: از بين بردن يک رفتار -3

نام  دارد، در اين شيوه مربي سعي ميکند بفهمد که چه عاملي باعث « خاموش کردن»ه خيلي استفاده ميشود، شيوه ک

و يا از بين بردن آن عامل سعي ميکند که رفتار « خاموش کردن»تشويق و يا تشديد رفتار مربوطه در فرد ميشود و با 

يت يک فرد ميتوانستند باعث کمرنگ شدن يک رفتار و با تؽيير مسئول" در مجاهدين گاها}. فرد را عوض نمايد

برای مثال هراز چند گاه مسئولين سياسي را به کمپ های نظامي ميفرستادند تا . پررنگ شدند رفتاری ديگر شوند

در يکي از اين آموزشها، يکي از اعضؤ بخش سياسي که . رفتار و افکار ليبرالي آنها تخفيؾ يافته و محو شود

است، آنقدر گرمای عراق را تحمل کرد  و مقاوم د تا چه حد خود را با شرايط نظامي منطبق کردهن دهميخواست نشا

شيوه ديگر که جهت کاستن و يا از بين بردن يک رفتار بکار گرفته ميشود عبارت ... { .که از گرما زدگي کشته شد

ده است، مشوق مربوطه تؽيير ميکند که در اين شيوه اگر مشخص شود که رفتاری واقع ش. «کنترل مشوقها»است از 

تشخيص ميدادند که فردی به محيط کار و يا " در مجاهدين وقتي فرضا" مجددا}. باعث شود آن رفتار کمرنگتر شود

و توانسته عالقه و « خيلي موفق است»افردای که با آنها کار ميکند عالقه مند شده است و يا حتي در انجام کارش 

را نسبت به شخص خودش جلب نمايد، برای از بپين بردن به اصطالح فرديت وی او را به شهر و احترام افراد ديگر 

بر . )«تنبيه است»شيوه سوم که باعث کمرنگ شدن و يا از بين رفتن يک رفتار ميشود { .کار ديگری منتقل ميکردند

 (کتابهمان گرفته از صفحات ده و يازده 

 

: نوان ابزاری برای تغيير رفتاربع( ديسپلين)نظم و ترتيب 

 

ر است که مجبوفرد تازه جذب شده  ،از همان روز اول و شايد لحظه اول ورود ،در فرقه ها بعلت نظم و برنامه روزانه دقيقشان

استيون حسن در اين مورد  برای نمونه، .شروع شود ای اين تؽيير ممکن است از تؽيير رفتاری ساده رفتار خود را تؽيير دهد؛

موني ها خيلي از آداب و رسوم شرقي را رعايت ميکنند، برای مثال درآوردن کفش بهنگام ورود به  : "ميزند، وی ميگويد مثالي

مرعات همين چيزهای کوچک فرد را وارد . يک مرکز آنها، دوزانو نشستن، و يا تعظيم کردن در مقابل يک عضو قديمي تر

ر برخوردی مثبت و پر انگيزه نداشته باشد، ممکن است رهبر با او برخورد کرده و او و اگر او با اين رفتا. شرايط خاصي ميکند

از او (. که خود را تؽيير دهد)است و ناخالص ميباشد و يا به اندازه کافي کوشش نميکند « خودخواه»را متهم به اين بکند که 

شيوه }  7."صحبت کردن وی را هم تقليد نمايد خواسته ميشود که مثل يک عضو قديمي تر برخورد کند تا جائيکه حتي نحوه

لحن صحبتشان هم مثل " اگر دقت کنيد افراد فرقه ای حتي مثل هم صحبت ميکنند و گاها. سرمشق قرار دادن جهت تؽيير رفتار

{  .دستوری نيست بلکه تقليدی است" هم است، اين مشابهت عمدتا

تؽيير شخصيت " به خدمت نظام وظيفه، دو عامل مهم در تؽيير رفتار و نهايتا درست مانند ورود افراد دسيپلين و برنامه روزانه

ديسپلين چيزی نيست که کسي بتواند بسادگي آنرا رد کرده و يا در مقابل آن مقاومت کند، همه . افراد تازه وارد به يک فرقه هستند

همواره يک  "معموال .يکندمهدفي را دنبال  رسيدن به ميدانند و قبول دارند که اين بخش مهم هر نوع از تشکيالت است که" منطقا

وجود  تشکيالت موجود در آننوع رابطه مستقيم بين نوع تشکيالت و هدفي که دنبال ميکند با نوع نظم و ترتيب و برنامه کار 

در حاليکه  طبيعي است که باالترين ديسپلين را داشته باشد، که هر لحظه با مسئله مرگ و زندگي روبروست،ارتش  "طبعا. )دارد

در فرقه های مخرب ديسپلين موجود اما { .يک کلوب معمولي ممکن است محروم از داشتن يک ديسپلين قابل رويت و جدی باشد

اين نوع از نظم و ترتيب . هيچ نوع سازگاری با دعوت اوليه و اهداؾ فرقه نداشته و حتي خيلي شديد تر از ديسپلين ارتش است

نه کار ميشود، بلکه چه بطور مادی و چه بلحاظ فکری تمام وقت آزاد فرد را در بر گرفته و اجازه نه تنها شامل برنامه روزا

هدؾ در فرقه کنترل کامل و مطلق وقت، رفتار، فکر و . نميدهدرا به او انجام هيچ کار بدون برنامه و يا با خواست شخصي 

ر نوع انحراؾ از مسير فرقه را به مسئولين خود گزارش احساسات فرد است و او مجبور است تمام لحظات فعاليت خود، و ه

بشکلي نامرعي به مسئولين کمک ميکند که رفتار اعضؤ را  فوق العاده در فرقه ها، خود بخودوجود اين نوع از ديسپلين . دهد

تحت مسئول خود در مجاهدين برای انجام هر کاری قانوني وجود داشت و يک مسئول ميبايست برای تمام لحظات . تؽيير دهند

رفتار يک فرد تازه وارد از لحظه اول ورود که . طبق برنامه حرکت نمايد" برنامه کار داشته باشد و او را کنترل کند که دقيقا

ميبايست کفشهايش را در آورده و وارد پايگاه شود تحت نظارت دقيق قرار ميگرفت، خوردن و خوابيدن، کجا ميتواند برود و کجا 

ممنوع  وش دهد و شنيدن کدام نوع از موسيقيکاری ميتواند بکند و چه کاری را نميتواند، به چه موزيکي ميتواند گ نميتواند، چه

است، گوش دادن به راديو و مشاهده تلويزيون، برای همه اين کارها برنامه و قانون وجود داشت، و همه اينها  کمک ميکرد که 

ا نوشته و شايد نسرمشق قرار دادن اعضؤ قديمي هم يک قانون . تؽيير نمايد ام به گامگقرار گرفته و  دقيق رفتار فرد تحت کنترل

(  هوادار سازمان مجاهدين)جا افتاده بود، برای مثال زمانيکه ما هنوز عضو  انجمن دانشجويان مسلمان " کامال ليو حتي نا گفته
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ند، جهت تقليد از آنها ما دؼذا ميخور از يک ظرؾ و يا سيني" بوديم از مسئولي شنيديم که اعضؤ سازمان در زندان همه مشترکا

. تمام ظروؾ را جمع کرده و از روز بعد ؼذا خوردن بطور جمعي از يک سيني مشترک جزو دستور کار انجمن قرار گرفت

همين تؽيير رفتار مختصر . حول يک سيني و زنان حول سيني  ديگر نشسته و مشؽول خوردن ؼذا ميشدند مرداندرهر پايگاهي 

تمايالت ليبرالي و فردی ما را " خوردن ميتوانست بخودی خود باعث نوعي از تؽيير شخصيت در ما شده و مثال بهنگام ؼذا

بايد عامل ديگری را هم که نقش برجسته ای در تؽيير رفتاری  ر اين سرمشق گيری از اعضؤ سازماندر کنا. دستخوش تؽيير کند

فوق  برای نمونه در مثال. و يا اعضؤ ديگر انجمن بود« فشار همقطاران»و بالطبع تؽيير شخصيتي ما داشت هم اسم برد و آن 

شخصيت خود و اين روش خوردن و آشاميدن سعي ميکردند شخصيت خود را حفظ کرده و وارد  کساني که در ناسازگاری بين

برای . أ  ديگر قرار ميگرفتنداينگونه رفتار نشوند و يا بنوعي ميانه را بگيرند، بشوخي و يا بجدی مورد حمله و تعرض اعض

مثال وقتي موقع خوردن سعي ميکردند از گوشه سيني خورده و مرزی بين بخش خود و ديگران بوجود آورند، بقيه با خط گيری 

از مسئولين، با تعرض به بخش آنها سعي ميکردند که اين مرز را از بين برده و يا او را مجبور به اطاعت از جمع کرده و يا 

رفتار و در نتيجه برای تؽيير  هم ازشيوه هائي بود که اعضؤبا خمير نان بشگل گلوله حمله . از سر سفره بکنار رودگرسنه 

البته بعدها با انتقال بيماری سرما خوردگي از يک فرد به افراد ديگر و  .شخصيت افراد بر سر سفره نهار و شام بکار ميگرفتند

پائين آمدن راندمان کار گروه در اثر افزايش بيماريها اين شيوه خوردن منسوخ شد و راهي ميانه يعني استفاده دو نفر از يک 

رفتن ويژگيهای فردی افراد ميشد و در عين حال چون افراد بيمار اين شيوه از طرفي باز باعث از بين . ظرؾ قانون خوردن شد

.  شريک نميگرفتند، مانع انتقال بيماری به ساير افراد ميشد

اگر اين موضوع را قبول داشته باشيم که شخصيت و هويت يک فرد مجموعه ای از عقايد و نظرات و رفتار اوست، متوجه 

خوابيدن و کارکردن، اينکه فرد چه چيزی را ميتواند بخواند، بشنود و ببيند و يا بعکس  ميشويم که همين  تؽيير رفتار در خوردن،

ميتواند قدم به قدم و مرحله به ... نخواند و نشنود و نبيند، چه طرح و رنگ لباسي را بپوشد و چه رنگ و مدل لباسي را نپوشد، 

را در حالت تدافعي قرار داده و مانع تاثير گذاری آن در مرحله باعث تؽيير شخصيت  فرد شده و يا حداقل شخصيت گذشته او 

.  احيؤ عقايد گذشته ماقبل فرقه ای فرد شود

 

:  کاتاليستها –شتاب دهندگان 

 

روی افکار و عقايد  لوگيری از تاثير منفي شخصيت آنهافرقه های برای تؽيير شخصيت افراد تازه جذب شده، و يا حداقل جهت ج

روی تؽيير شخصيت فرد تاثير ميگذارد و " ترفندهای مختلفي استفاده ميکنند که بعضي از آنها خود مستقيما نوپای فرقه ايشان، از

بسياری از اين کاتاليستها در واقع کمک کننده . بعضي ديگر نقش کاتاليزور و يا شتابدهنده را برای شيوه های ديگر بازی ميکنند

منجر به اين ميشود که احساسات و " دنيای بيرون و تؽيير رفتار او، که نهايتا ای هستند برای منزوی کردن هرچه بيشتر فرد از

:  بعضي از اين کاتاليستها عبارتند از. شخصيت گذشته وی نتوانند تاثير منفي ای روی عقايد فرقه ايش داشته باشند

 کار سخت، کمبود خواب و خوراک و کنترل دقيق روی آن  -1

 رون فرقه ای جديد د و ادبيات معرفي و جاری کردن زبان -2

 فشار ساير اعضؤ و همقطاران   -3

 کنترل اطالعات  -4

 

: کار سخت، کنترل دقيق روی خورد و خواب

 

باقي برای فرد  فکری افراد است، چرا که کار سخت نه فرصت و نه حالي کار سخت يکي از موثر ترين ابزار در کنترل

کار سخت . بتوانند کمک به بازگشت عقايد گذشته اش بکنند بتواند گذشته خود را بخاطر آورده و احساسات اشوی ميگذارد که 

به ضروريات حيات شده و زماني برای فکر به موضوعات عميقتر مثل عقايد پيدا  ميشود که حداکثر فکر فرد معطوؾ باعث

ار سخت در فرقه ها، در بسياری مواقع ک. نکرده و نتواند عقايد و نظرات جديد خويش را بازبيني کرده و اشکاالت آنها را دريابد

فقط برای مشؽول کردن افراد است و حاصل واقعي آن چه برای خودشان و يا برای فرقه حداقل است، بعبارتي در فرقه ها 

چاله ها هستند و يا افراد کارهائي انجام ميدهند که روزها و يا ماههای  همانبسياری مشؽول چاله کندن و بقيه مشؽول پر کردن 

انجام  چنين کارهائي بخودی خود باعث ميشود که عقايد پايه ای . ندد آنها را به حالت اوليه بازگرداگذاری زيا بعد بايد با انرژی

انجام کار با ديد انتقادی و اصالح »، «انجام عمل با فکر و مطالعه کافي»، «مفيد بودن يک عمل»افراد روی موضوعاتي مثل 

شده و وی ياد گرفته و عادت بکند که کار را فقط بصرؾ انجام شدنش، عوض « بررسي درست و ؼلط يک عمل»و يا « کننده

انجام چنين کارهائي و . انجام داده و بعبارتي مثل يک آدم مصنوعي بدون فکر و يا دادن نظری انتقادی فقط انجام وظيفه کند

عطيل شده و رفته رفته فرد کم و عادت به اين نوع کارکردن، باعث ميشود که بتدريج بخش انتقادی و حتي منطقي مؽز و فکر ت
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فرد در " حتي اگر کار درون فرقه ای بظاهر مثبت باشد، مثال. کمتر با ديد انتقادی به کارها و رفتار خود و ديگران نگاه کند

آورد خيابانها کمک مالي جمع کند و يا از سياستمداران و افراد متفرقه برای اهداؾ فرقه امضؤ جمع کند و در پايان روز از دست

عمال و رفتار و خود راضي باشد، اين کار سخت باعث ميشود که تمام وقت آزاد وی گرفته شود و ديگر وی نتواند در مورد ا

و عقايد جديد خود را به زير سئوال ببرد، به اين فکر کند که آيا اعمال و افکار جديدش منطبق با اصول و  گذشته خود فکر کرده

؟ آيا اعمال و کردارش او و فرقه را به اهداؾ از قبل اعالم شده نزديک دتيش هستند و يا خيرصي و ملي و عقيپرنسيبهای شخ

ميکنند و  يا نه؟  

و هفتاد و ( ش –ه )شصت   همختلؾ اروپا و آمريکا، در ده برای نمونه هواداران واعضؤ حرفه ای مجاهدين، ساکن شهرهای

ساعت نه شب، بايد در خيابانها، قطارها و اتوبوسها با مردم " بعضا شايد حتي در دهه اخير، روزانه از ساعت هفت صبح تا

برای کودکاني که هرگز وجود خارجي نداشته اند " عادی در مورد مسائلي اؼلب ؼير واقعي و دروؼين صحبت کرده و فرضا

ي روز با مردم عادی کرده بدون اينکه وقتي داشته باشند که درباره عملکرد خود و بحثهائي که در ط. جمع ميکردندکمک مالي 

بزودی اين افراد نميتوانستند . دهنداند فکر کرده و آنها را و درست و ؼلطشان را و يا حتي مفيد بودنشان را مورد بررسي قرار 

به چيز ديگری فکر کنند مگر درآمد روزانه و فراگيری شيوه های نوين برای افزايش آن درآمد و در نتيجه راضي کردن 

ر دروؼهای بزرگ و به اين ترتيب پس از مدت کوتاهي، بهترين، درستکارترين، معتقدترين افراد برای درآمد بيشت. دمسئولين خو

، بطوريکه همانطور که در گذشته گفته شد، شخصيتشان بهمراه رفتارشان عوض شده و دروغ و تزوير و ريا و بزرگتر ميگفتند

تمام افراد پس از حداقل " من ميتوانم مدعي شوم که تقريبا. يدئولوژيشان ميشدصطالح بخشي از انفاق در آنها نهادينه شده و با

بخشي از ايدئولوژی وساختار فکری و « هدؾ وسيله را توجيه ميکند»يکسال کار اينچنيني بدون آنکه بدانند و متوجه باشند، 

خود و هر کسي که در فرقه نيست دروغ گفته و  آنها به تدريج ياد ميگيرند که حتي به اقوام و دوستان گذشته. شديعملکردشان م

آنهائي که در عراق بودند هم . برای پيش برد اهداؾ و خواستهای سازمان هر کاری را کرده و هر دروؼي را به هرکسي بگويند

خرد کرده وضع بهتری نداشتند، گرچه آنها با مردم عادی در تماس نبوده و مجبور نبودند بخاطر درآمد روزانه شخصيت خود را 

و هر نوع تزوير و ريائي را برای درآمد بيشتر بکار گيرند، اما انزوای فيزيکي موجود در عراق، کار سخت و طاقت فرسای 

، دندروزانه، تمرينات و عمليات نافي منطق و عقل گرائي، خستگي مفرط فيزيکي، انجام کارهائي که لحظاتي بعد معکوس ميش

همه ... ساعتها نگاه کردن به سخنراني های متفاوت رجوی ها، باؼباني و پاک  کردن خيابانها،  نشستهای طوالني انتقاد از خود،

و در نتيجه  بتدريج ياد  داشتهنکه آنها وقت آزادی برای فکر کردن و بازبيني کردار، رفتار، و افکار خود  نددو همه باعث ميش

آنها آنقدر در . سئولين باالتر انجام دهند و نه درست و مفيد بودنشگيرند که کار را تنها بصرؾ انجام شدنش و رضايت مب

. دارند با دشمن کشورشان بر عليه ملتشان همکاری ميکنند" لحظات درگير ميشوند که نميتوانستند و نميتوانند فکر کنند که فرضا

.  همان ملتي که بخاطر وی به مجاهدين پيوسته اند

ه آنها ميتواند بخش منطق و عقلگرائيشان را تعطيل کرده و چگونه رفتار جديد باعث ميشود بعنوان نمونه که چگونه کار روزان

که شخصيت آنها بتدريج عوض شده و آنها نتوانند به افکار و عقايد گذشته شان بازگردند، اجازه دهيد بخشي از خاطرات خود را 

گروه های »بخش از خاطراتم درباره کار و آموزش  اين. از نسخه اصلي آن در مورد يکروز کار افراد در عراق ذکر کنم

به داخل کشور فرستاده ميشدند، در حاليکه بواقع کار آنها عمليات تروريستي در « رژيم»است که برای بظاهر مبارزه با « ويژه

تروريستي گذشته داخل کشور بود عملياتي که جدا از تروريستي بودنشان حتي بدون هدؾ هم بودند به اين معني که اگر عمليات 

، عمليات تروريستي بعدی سازمان حتي بدون داشتن هدؾ و استراتژی خاصي و استراتژی خاصي را دنبال ميکردآنها هدؾ 

چرا که ديگر صدام حسين بعد از آتش بس با ايران، به آنها اجازه باصطالح لشگر . داشتبوده و فقط نقش مشؽول کردن افراد را 

ليات تروريستي کوری را انجام چنين عماکان مشؽول مبارزه مسلحانه هستند، ای توجيه اينکه هنوز کمکشي را نميداد و آنها بر

. ميدادند

( ش -ه)يک نمونه از کار سخت و تغيير رفتار اعضأ مجاهدين در عراق در دهه هفتاد 

نه آنها ميبايست بتوانند برای برای نمو. اعضؤ اين گروه ها مجبور به فراگيری تمرينات سخت فيزيکي و رواني شده بودند" 

چندين روز در بيابان و يا در باطالقها بدون داشتن مواد ؼذائي و آب زندگي کنند، آنها ميبايست ميتوانستند در چنين شرايطي آب 

ه و ساير في المثل بجای خوراک معمولي از قورباغ و مواد ؼذائي خود را در محيطي که در آن قرار داشتند بدست آورده و

آنها ميبايست برای ساعتها بدون کوچکترين حرکتي در يکجا بايستند، در . انورها و حشراتي که پيدا ميکردند تؽذيه نمايندج

. حاليکه المپي برای جذب پشه ها و ساير حشرات در کنار آنها روشن بود و به اين ترتيب آنها طعمه نيش اين حشرات ميشدند

رای چند روزی به آنجا فرستاده شده بوديم که باصطالح بتوانيم با ديدن آنها با تمايالت بعضي از ما اعضؤ بخش سياسي سازمان ب

شب اولي که ما آنجا بوديم، مسئول آنها به ما گفت که به زودی وی و چند فرمانده . ليبرالي و روشنفکری خود برخورد نمائيم

وی ادامه داد که ما به آنها گفته ايم که يک چريک همواره . يندديگر به اعضؤ حمله خواهند کرد تا عکس العمل آنها را بازبيني نما

بايد با يک چشمش بخوابد و چشم ديگرش را برای مراقبت باز نگه دارد، آنها بايد برای همه چيز آماده باشند و امشب ما 

الحهای خود آهسته به خوابگاه س آنها با. در نيمه های شب حمله آنها به اعضؤ شروع شد. ميخواهيم آمادگي آنها را آزمايش نمائيم

چند نفری بالفاصله حتي قبل از شروع داد و فريادها بيدار شده و . رفته و ناگهان شروع به داد و فرياد و تيراندازی کردند آنها
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ندادند همه  خود را آماده نشان دادن عکس العمل کردند، اما چون بقيه به اندازه کافي از خود آمادگي برخورد با اين حمله را نشان

شکستن بحث منطق و عقلگرائي و عدالت } منجمله آنهائي که برخورد مناسب را نشان داده بودند مجبور به تحمل مجازات شدند

عملياتي که شامل راه رفتن با پای . بعد از دقايقي همه صؾ کشيده آماده عمل بودند. {بخاطر خطای ديگرانمجازات  –خواهي 

يرفتند، لحظه ای ديگر برهنه روی سنگها و خارها ، سينه خيز رفتن روی گل و شل بود، آنها لحظه ای ميبايست سينه خيز راه م

با يک عالمت ميبايست از نزديکترين درخت و يا تير چراغ برق باال رفته و آنجا بدون . بدو و بعد از چند دقيقه چهاردست و پا

آموزشهای آنها تنها فيزيکي نبود و شامل آموزشهای رواني هم ميشد، . حرکت باقي بمانند تا فرمان پائين آمدن به ايشان داده شود

. خسته کرده بود نفس انداخته و ازبکل که تنها شاهد اين ماجرا بوديم و آنها را دنبال ميکرديم  ما را ،چه تنها بخش فيزيکي آنگر

پيدا کرده و  را موجود هريک بزرگترين سنگبرای نمونه فرمانده آنها در نقطه ای از آنها خواست که به اطراؾ آن محل رفته و 

در پايان اين تمرين . د شديا نفر آخر باشد  تنبيه خواهفردی که کوچکترين سنگ را بيآورد و به آنجا بيآورند و تهديد کرد که 

بکناری کشيده و بقيه افراد را با  را برخالؾ حرفي که گفته بود، وی نفر آخر و کسي که کوچکترين سنگ را آورده بودفرمانده 

يد ياد بگيرند که در عمليات منتظر برخورد منطقي و وی به ما توضيح داد که اين افراد با. شنا رفتن روی زمين مجازات نمود

در آزمايشي ديگر از يکي از افراد خواست که برگي از درخت . عقالني نبوده و خود را برای روياروئي با هر چيزی آماده کنند

برگ مورد نظر او را وی همين کار را کرد، اما فرمانده به او گفت که اشتباه کرده چرا که . مقابل کنده و به پيش او بيآورد

وی . مثل قبل بقيه را به استثنؤ او مجازات کرد" به همين دليل مجددا. نيآورده و اولين برگي را که پيدا کرده کنده و آورده است

بما گفت که آنها بايد ياد بگيرند که ما خيلي وقتها بخاطر اشتباهات خود مجازات نميشويم بلکه بخاطر عدم دقت و سهل انگاری 

آنها در حين انجام اين کارها دائم در حال شعار دادن و خواندن شعرهای سازماني بودند که ... . ران دچار عقوبت ميشويمديگ

با مسعود، »و يا . «مريم مهر تابان ميبريمش به تهران»: شعارهای آنها عبارت بودند از. بعضي از آنها حتي برای ما جديد بودند

هر وقت فرمانده آنها از ايشان ميپرسيد که آيا خسته شده اند و يا نه، آنها در جواب ميبايست . . ..« .با مريم ميجنگيم تا آخر

آهن در آنزمان شعار سازمان شده بود، نه تنها آنها بلکه همه ما در مقابل هر سختي و دشواری  –آهن . «آهن –آهن »ميگفتند 

درست است سازمان ميخواست ما را همچون آهن در کوره . «آهن –آهن »ای ميبايست با خود و يا در کنار اعضؤ ديگر بگوئيم 

، ما را همچون آهن و يا فوالد، سخت، بدون انعطاؾ، سرد، بدور از گرمای و ما را به شکل نويني در آوردانداخته، ذوب کرده 

. خشک تر از گذشته شده بودبنابراين بخصوص در ارتش، ديسپلين بيش از هر زمان ارزش پيدا کرده و . منطق و ايده آلها، بکند

 8."در ضمن سازمان سعي داشت که افراد اين گروه ها را تبديل به سرمشقي برای همه اعضؤ بکند

 

:  کنترل خواب و کمبود آن

در نشستي تشکيالتي در دوران انقالب ايدئولوژيک، نسرين معاون مريم رجوی در رابطه با اهميت کار زياد و خواب کم، به 

يک عضو بايد آنقدر از کار روزانه خسته باشد و آنقدر دچار کم خوابي باشد، که وقتي در رختخواب »: نمود دادحضار چنين ره

دراز ميکشد و چشمانش را روی هم ميگذارد، بالفاصله به خواب رود و وقتي که صبح چشمانش را باز ميکند هنوز احساس کند 

ميتواند فکر انحرافي کرده و کمتر همزاد  در رختخواب، وقتي که تنها استکه محتاج خوابي بيشتر است، به اين ترتيب وی کمتر 

همزاد شيطاني اصطالحي بود که )« .شيطاني او ميتواند وی را از راه راست منحرؾ کرده و او را بسمت گذشته خودش بکشد

ه افراد بود که هنوز در آنها مريم رجوی در يکي از فازهای انقالب ايدئولوژيک سازمان بکار برد و منظور وی شخصيت گذشت

سه عضو را ميشناسم که هر سه جان خود را بدليل " حداقل من شخصا.( زنده بوده و آنها را بسمت گذشته و عقايد گذشته ميکشاند

کار زياد و کم خوابي آنقدر . کم خوابي از دست دادند، يکي در آمريکا، ديگری در انگليس و سومي در عراقرانندگي با وجود 

جشمان قرمز و بي رمق شده از بي . مجاهدين مهم بود که بزودی تبديل به يکي از معيارهای شناخت يک عضو خوب شدند در

.  خوابي نشانگر کار زياد فرد و تعهد و عشق او به رهبری بودند

 

: عوارض کم خوابي

 The)« و سفر در مؽز انسانيک راهنمائي سير » در کتاب خود تحت عنوان (  Susan Greenfield)سوزان گرين فيلد 

Human Brain A guided Tour  )کار و وظيفه يک خواب معمولي چيست، وقتي که ما : " در توضيح خواب چنين ميگويد

(  Cro-Magnon) 9بي هوش هستيم؟ اين سئوال مهمي است چرا که خوابيدن حداقل برای اجداد ما در دنيای کرو ماگنون" کامال

کسي که ميخوابيد تهديد اينرا به جان ميخريد که مورد حمله . قبل ميزيستند يک کار پرخطری بودزمانيکه سي هزار سال 

در نتيجه خواب بايد فوائد و اهميت فوق العاده ای داشته باشد که ما اينهمه خطر را . جانواران وحشي قرار گرفته و تکه تکه شود

امروزه ما ميدانيم که وقتي ما در خواب هستيم مؽز با . مي رويم بجان خريده و روزی هشت ساعت در دنيای نيمه بيهوشي فرو

مولکولهای بزرگ پروتئيني که عضالت و بدن ما را . سرعتي بمراتب بيشتر از زماني که بيدار هستيم پروتئين توليد ميکند

اجازه ميدهد که مواد  عالوه بر اين خواب بما. ضروری هستند ی مؽزميسازند و برای ساختمان تمام سلولهای ما منجمله نرونها
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و امروزه ثابت شده است که در طي خواب مؽز ميتواند } خود را انجام دهد ذخيره نمائيم شيمائي که به مؽز کمک ميکنند که کار

  10".{مؽز را دفع نمايد و مؽز را پاکيزه و آماده برای فعاليت روز بعد کند مواد فاسد در

افراد در خوابگاه های جمعي ميخوابند، جائيکه همه تنگاتنگ خوابيده و بيداری و يا خواب هر يک ميتواند " در فرقه ها معموال

نهای مختلؾ، سر و صدا کردن بهنگام ورود و خروج، در جمعي که روی خواب ديگری تاثير بگذارد، رفت و آمد افراد در زما

حقوق فرد و احترام به آن کمترين ارزش را داراست از ديگر عواملي هستند که افراد را حتي بيش از آنچه که مقصود رهبران 

ده، اطالعات بدست آمده در کمبود خواب اجازه نميدهد که مؽز کار خود را بدرستي انجام دا. فرقه است، دچار کم خوابي ميکند

فردی که دچار کم خوابي است، سرعت کمتری در فهم و . طي روز را جابجا و مرتب کرده، اتصال بين نرونها را تنظيم نمايد

درک موقعيت رواني خود دارد، قدرت تصميم گيری و عکس العملش در روبرو شدن با وقايع و داده های جديد کم ميشود وبيش 

ماشيني که در ان واحد تنها يک کار را ميتواند  انجام داده و قدرت . يک ماشين کند زنده را ايفا مينمايد از هر زمان نقش

اگر . برای درک اهميت يکي از کارهای خواب اجازه دهيد مثالي بزنم. تشخيص درست و ؼلط کار و تصميماتش را ندارد

. باشد که شما خيلي وقت است و شايد هرگز آنرا ديفراگ نکرده ايد کامپيوتر شما کند شده باشد، يکي از داليل آن ميتواند اين

کامپيوتر اطالعات بدست آمده را  ،، چرا که بهنگام کار کردنديفراگ کردن کامپيوتر يعني تنظيم و مرتب کردن حافظه کامپيوتر

رد و بهمين علت برای جمع زدن يکسری بين اين نقاط ذخيره فاصله زيادی وجود دا" در جاهای مختلؾ خود ذخيره ميکند و گاها

شده  در حاليکه کامپيوتری که ديفراگ. کامپيوتر بايد کار زياد و رفت و برگشت زياد ؼير ضروری ای را انجام دهد ،اطالعات

برای انجام هر عملي وقت تلؾ شده کمتری خواهد داشت  کنار يکديگر قرار داده و در نتيجه در باشد تمام اطالعات مشابه را

يکي از . درست مثل پيدا کردن شي ای در يک اطاق بهم ريخته و يا بالعکس در يک مکان منظم که هر چيز جای خود را دارد

کارهای مؽز بهنگام خواب هم همين است، يعني جمع و جور کردن و منظم کردن اطالعات موجود در حافظه، در نتيجه مؽزی 

. اطالعات جديد را جذب و تجزيه و تحليل کند تا مؽزی که دچار کم خوابي است که دچار کم خوابي نباشد خيلي سريعتر ميتواند

ميخواهند، حداقل برای افرادی که هنوز تؽيير شخصيت نداده و باصطالح نو اين درست همان چيزی است که رهبران فرقه  ها 

مؽز خسته، برای هر . خصيت گذشته شان عمل نمايدششخصيت فرقه ای پيدا نکرده اند که خوابشان و سرعت مؽزشان بنفع 

تصميم گيری و  تشخيص درست وؼلط هر عمل خود به انرژی و کار بيشتری احتياج دارد و خيلي زودتر خسته و تسليم ميشود 

و بهمين دليل است که افراد خسته زود راضي شده و تن به انجام هر کاری ميدهند و خيلي خوشحال خواهند بود اگر از آنها 

.  داشته باشد( و نه فکر کردن) د که فقط احتياج به انجام دادن کاری خواسته شو

در بعضي از فرقه ها اين تنها کم خوابي نيست که اعضؤ از آن رنج ميبرند، بلکه در کنار کم خوابي بسياری از آنها از کمبود و 

م که مؽز يکي از پر يشاره کردا ر داشته باشيد در بخشهای گذشتهاگر بخاط. مؽذی نبودن مواد خوراکي هم رنج ميبرند

، بنابراين کمبود مواد ؼذائي بيش از هر جا روی کار کرد مؽز اثر منفي د ؼذائي استموا مصرفترين اعضؤ در استفاده از

بعد از شروع باصطالح فاز نظامي  . و شايد است انجام دهد ميگذارد و باعث ميشود مؽز نتواند کار خود را آنطور که بايد

عدم امکان فرستاده شدن پول از داخل برای دانشجويان هوادار )از بين رفتن منابع مالي  دليلبچه ( 1360ني بعد از يع) مجاهدين

و تمام اندوخته هواداران " اينکه تقريباو چه بلحاظ ( در خارج و يا در داخل بدليل عدم امکان جمع آوری کمک مالي از هواداران

تمام انجمنهای هوادار دچار کمبود مالي " ند ميبايست برای مرکزيت سازمان در پاريس فرستاده ميشد، تقريباهر چه که در ميآورد

بوده و در نتيجه برای چندين سال بيشتر هواداران تشکيالتي سازمان با سوء تؽذيه روبرو بودند، و اين درست در زماني بود که 

بيشتر روزها . هند با بيشترين کار و کمترين مدت زمان خواب هم روبرو بودندبلحاظ کارهای مختلفي که آنها ميبايست انجام د

ويتامين  سبزيجات و در نتيجه ميوه و. خوراک ما سيب زميني و يا ماکاروني با سوس گوجه و يا حداکثر برنج با تخم مرغ بود

اين  درست زماني بود که ما در حال " مجدداو . بدليل گراني از برنامه ؼذائي ما حذؾ شده بودند" ها تقريباهای موجود در آن

تؽيير عقيده و شخصيت بوديم و داشتيم هويت قبلي خود را از دست داده و هويت سازماني پيدا ميکرديم، بنابراين  ميتوانم بگويم 

وقتي که سازمان " داالبته بع. که اين کمبود خواب و مواد ؼذائي هم بنوبه خود کمک فوق العاده ای به سازمان در تؽيير ما کردند

مرتب شد " وارد مرحله ديگری از کنترل فکر شد، و احتياج به فعاليت کامل مؽز ما پيدا کرد، برنامه ؼذائي و خواب اعضؤ تقريبا

حتي بشود گفت که سازمان از خوراک و  د و شايدو ديگر نميشود گفت که کمبود مواد ؼذائي در سازمان از مسائل عام بو

وعي پاداش استفاده کرده و شايد حتي در بسياری موارد ما بيش از حد هم از مواد ؼذائي برای جبران کمبود شيريني بعنوان ن

با اينحال فکر کنم که در بسياری از فرقه های کوچکتر کمبود مواد ؼذائي يکي از مسائل . ساير لذائذ زندگي استفاده ميکرديم

.  موجود در آن فرقه هاست

  

:  فرقه ای و ادبيات زبان

محدود کردن لغات و فهم }ما با " اينست که وسعت فهم را اندکتر کند؟ نهايتا« صحبت نو»يتواني بفهمي که تمام هدف نم" 

جرائم فکری را غير ممکن ميسازيم، چرا که ديگر لغتي وجود ندارد که فرد بتواند افکار خود را با آنها ابراز { مفاهيم جديد

جورج اورول  1984." نمايد



Page 11 of 20 

 

در (  Language and Species)در کتاب خود تحت عنوان زبان و انواع موجودات (  Derek Bickerton)درک بيکرتون 

خيلي سخت ميتوان تصور کرد که چگونه موجودی بدون داشتن زبان تکلم ميتواند فکر کند، : "اهميت زبان و لؽات چنين ميگويد

رد و بدل کردن و ، دنيائي که افراد برای انجام يک معامله ساده، ميتوان گفت که دنيای بدون زبان تکلم مثل دنيای بدون پول است

يک جنس مجبورند بجای بکار گيری پول کاؼذی و يا فلزی، اجناس را با يکديگر عوض نمايند، چقدر حرکت در چنين دنيائي 

فکر کنيد که اگر زبان و لؽات }. ... کند و رنج آور خواهد بود و چقدر ؼير ممکن بنظر ميرسد اگر معامله قدری پيچيده تر باشد

هم مانند پول که يک واسط برای بيان )وجود نداشتند ،ما ميبايست برای بيان هر مطلب ساده ای بجای رد و بدل کردن لؽات 

حال تصور کنيد که برای . شکل آنها را کشيده و يا با حرکات دست مطلب خود را بطرؾ مقابل برسانيم( ارزش يک کاالست

تمام موجودات ديگر تنها ميتوانند در مورد { .يچيده تر مثل مطالب احساسي و عقيدتي ما چه ميتوانستيم بکنيمبيان مطالب پ

چيزهائي با يکديگر صحبت کنند که بلحاظ تکاملي و صيانت نفس، برای آنها ضروری بوده است، اما انسان ميتواند درباره  هر 

انات رد و بدل ميشود کلي بوده و نميتوان آنرا به اجزأ ريزتر تقسيم کرد، فريادها و عالئمي که بين حيو. صحبت کند موضوعي

اگر چه صدای زبان انساني ... { و بنابراين ميتوان از لؽات ترکيبات جديد، با معاني جديد بوجود آورد}اما زبان انسانها را ميشود 

را از آنها بدست  کرده و هزاران معني گوناگونؾ ترکيب ، اما ميتوان لؽات آنرا بشکلهای مختلبي معني استبه خودی خود 

شيوه در ميان حيوانات نميتوان . به اين ترتيب با يک تعداد لؽات محدود ميتوان يک تعداد نا محدود معني بدست آورد. ... آورد

چيست و برای نوع ما  ما تا زمانيکه نفهميم که زبان. ... که کوچکترين شباهتي به زبان انساني داشته باشد پيدا کرد مکالمه ای

ما را و دنيائي که در آن زندگي  ،چرا که اگرچه زبان. چه کرده است، نميتوانيم خودمان و دنيای خودمان را بدرستي فهم نمائيم

اما ما را مجبور }که محيط پيرامون خود را فهم کرده و آنرا کنترل نمائيم،  هو به ما قدرت اينرا داد هميکنيم را بوجود آورد

ما تا کنون تنها مسير . فکر کرده و آنرا مورد بررسي قرار دهيم{ خود زبانيعني  }که به سرچشمه اين دست آوردها { هنکرد

کنترل و تسلط بر همه چيز را طي کرده ايم، بطوريکه حتي با شهامت ترينهای ما هم از اينکه بکجا داريم ميرويم خوفناک شده 

ا اينبار به کشؾ منبع و سرچشمه قدرت و دانش خود پرداخته وبدنبال آن برويم که خود شايد زمان آن فرارسيده باشد که م. اند

 11."آنرا فهم نمائيم

قدرت آن همانقدر که زبان در شکل دادن تمدن، فرهنگ و اخالقيات ما نقش داشته، به همان ميزان هم ميتواند مخرب باشد، اگر 

آنقدر مهم موضوع  احساس ميکنم اين. نها استفاده ميکنيم را بنفع خود تؽيير دهدمعاني لؽاتي که از آ در دست کسي بيفتد که بتواند

اگر ميخواهي دنياي کسي را تؽيير دهي، لؽات را در زباني که وی برای بيان خود و افکارش »: به جرات ميتوانم بگويماست که 

.  12«استفاده ميکند را تؽيير بده

افراد را وادارد کند که " ذکر کرده معني لؽات را عوض کرده و فرضا 1984ورول در اگر کسي بتواند همانطور که جورج ا

رهبران فرقه ها . 13آزادی به بردگي بکشد با شعاربجای مفهوم آزادی، اسارت را معني آزادی بدانند، براحتي ميتواند آنها را 

ما بعضي حتي بطور ناخودآگاهانه و بطور ؼريزی، " گاهابخوبي نسبت به معجزه بکار گيری لؽات آگاه هستند، آنها ميدانند که 

 و حقوق بشر آزادی ،ستقالل، دموکراسياعاشق " در مجاهدين ما ظاهرا. يکنيم و از بعضي از آنها متنفريماز لؽات را ستايش م

اعتقادی نسبت به معني آنها "بوديم و فکر ميکرديم که داريم برای حصول آنها ميجنگيم، در حاليکه در درون سازمان اصوال

معني آنها بکل عوض شده بودند، آزادی مجاهدين آزادی از بندهای . وجود نداشت هستندکه در ميان مردم عادی مصطلح  آنچنان

بما قبوالنده شده بود که آزادی يعني آزادی از خواستها و ؼرائز، احساسات و هيجانات، آزادی از خود . دروني و نه بيروني بود

، ويژگي فردی و کمتر داشت زادتر بود که کمتر ميخواست و کمتر آرزو ميکردبنابراين فردی آ. است و هويت و شخصيت خود

و وابستگي کمتری به دوستان و خانواده خود داشت و يا بعبارت ساده بيشتر از ديگران برده رهبری بود و يا به عبارت  نداشت

معني دموکراسي هم معني ديگری داشت، . ودرهبری گشته ب ست و پایدتبديل به و يا سازمان بيشتر در رهبری ؼرق شده بود، 

 . چرا که همه ما برابر بوديم در نداشتن حق و رای در تمام موارد منجمله در رقم زدن آينده خود آن حق برابر و رای برابر نبود،

دموکراسي وجود دارد، که از ما خواسته ميشد که در مقابل دوربين دستهايمان را باال ببريم که نشان دهيم در سازمان  يبجز زمان

معني اين لؽت به صالحيت گره خورده بود، کسي حق بيشتر در نظر دادن داشت که صالحيت بيشتر داشته باشد و چه کسي 

بنابراين دموکراسي . تعيين کننده اين صالحيت بود؟ همانکسي که قرار بود درباره او، کارهای او، و تصميمات او نظر داده شود

بنابراين گرچه ما فکر ميکرديم . يک جواب داشت، آنچه که رهبری و مسئولين ميخواستند و حکم ميکردند نوع سازمان همواره

تمام عمر خود را وقؾ دموکراسي و آزادی کرده ايم و داريم برای آنها ميجنگيم، در واقع داشتيم برای احيؤ بردگي و ديکتاتوری 

سازمان هم يعني همکاری با دشمنان ايران چه عراق بهنگام جنگ ايران و عراق و چه در حال حاضر استقالل . مبارزه ميکرديم

.  يکشندم نظامي اقتصادی قرار داده و دائم برای آن خط و نشان حملهکه اسرائيل و آمريکا کشور ما را در محاصره 

اتي بيآورم که در فرقه ها بکار گرفته ميشوند تا هدؾ و حرکت پيروان را عوض کنند ، چرا که من ميتوانم مثالهای زيادی از لػ

استفاده ميشود، افراد نسبت به صدای لؽات مشروط ميشوند بدون آنکه متوجه (  anchor)در فرقه ها از لؽات بعنوان يک لنگر 

در ميان مردم بهيچ عنوان معني منفي ای ندارد در که « عادی»برای مثال لؽت . باشند که معني آن لؽات عوض شده است

خود لؽت بريده در زبان فارسي معني بدی ندارد اما " مجددا. مجاهدين منفي ترين و تحقير کننده ترين لؽت قبل از لؽت بريده بود
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مفاهيمي . وی را داشتدر سازمان بريده بمعني بريدن و بريده شدن از بدنه سازمان بود و معني نابودی و نيستي دنيوی و  آخر

در فرقه های مجاهدين والقاعده تبديل به قتل و  ،مثل جهاد و شهادت با تمام عظمت و اهميت مذهبي و ايدئولوژيک آنها در اسالم

هر جنايتي معني جهاد پيدا کرده و هر مرگي، منجمله خودکشي، سهل انگاری و به اشتباه به کشتن داده شدن . خودکشي شده اند

خوانده « جهاد»به اين ترتيب هر عمل تروريستي  مجاهدين و القاعده حتي بر عليه مردم  عادی . خوانده ميشود« شهادت»

.  پيدا ميکنند« شهيد»دهها و بلکه صدها هزار  ين فرقه هاابه ناگهان هر کشته شدني شهادت خوانده ميشود و ميشود و 

را با صدای بلند عنوان  ما با لؽات فکر ميکنيم، احساس ميکنيم، شخصيت و هويت و عقايد خود را بيان ميکنيم، حتي اگر آنها

من ممکن است فکر و احساس کنم که يک پدر خوب برای فرزندانم بوده و . کنيمدر ذهن و فکرمان آنها را تکرار  و تنها ننمائيم

بمن آموزش داده باشد، تلقين " ؟ مثالرده باشدکاما چه اتفاقي ميافتد اگر کسي معني پدر خوب بودن را برای من عوض . هستم

که « منطق»با اين  البته. را در کتک زدن فرزندم ببينم« عشق پدری»و « خوب»جبورم کرده باشد که معني کرده باشد، م

و در بي خوابي دادن، کم ؼذا دادن، البسه نا مناسب دادن به وی ببينم  محبت را" مجددا و يا... ميخواهم او چيز ياد بگيرد و 

بنظر ميرسد که . خواهم سختي بکشد که بداند چگونه با سختي روبرو شودکه ميرا بيآورم « منطق»اين  خود« محبت»برای نوع 

مؽز چنين منطقي را پذيرا . کرد« حق و يا درست»موجود در لؽات گوارا و « منطق»ميتوان هر ناگواری را با کمک لؽات و 

زندانمان، تبديل به شکنجه گر ميشود و ممکن است ما بدون آنکه بخواهيم و متوجه باشيم بعنوان خير خواهي و محبت در حق فر

آيا  چنين پدری فکر ميکند که فرزندش را دوست دارد، البته وگرنه او خود را با کتک زدن فرزندش . و زندان بان آنها شويم

اين عوض شدن معني لؽات و اينگونه منطق آوردن درست همانچيزی است که در فرقه . ناراحت و متناقض و عصباني نميکرد

متفاوت و حتي متضاد با گذشته خود اما " افتد، و ديری نميگذرد که افراد بدون آنکه متوجه باشند، رفتاری کامال ها اتفاق مي

هم خود را " از خود نشان ميدهند و کامال« حق بودن»، «درست بودن»، «مهربان بودن»، «خوب بودن»تحت عنوان " ظاهرا

.  از خود نشان دهند( م و حتي نزديکان و نفاق ورزی رامثل دروؼگوئي به مرد)محق ميدانند که آن رفتار را 

 

:  تغيير يا کنترل لغات، بمعني کنترل افکار، رفتار، اعتقادات و شخصيت افراد است

از آنجا که زبان سمبلهائي را بما داده که ما بوسيله آنها ميتوانيم افکار خود را بيان نمائيم، کنترل بعضي : "استيون حسن ميگويد

خيلي از گروهها، شرايط خيلي پيچيده را ساده و خالصه ميکنند، به آن شرايط مارک خود را . عث کنترل افکار ميشودلؽات با

اين برچسبها عالئم زباني هستند که ما بوسيله آن . فرقه ای ميکنند( کليشه)ميزنند، و به اين ترتيب آنرا تبديل به يک تکيه کالم 

برای مثال در مونيز، هر وقت کسي مشگلي با يکنفر باالتر و يا پائينتر خود . ان ميکنيمافکار خود را در يک موقعيت خاص بي

کليشه های فرقه ای و يا { است... يعني جنگ بين درست و نادرست، خوب و بد، }« مسئله هابيل و قابيل است»داشت ميگفت 

افراد }. افراد درون فرقه و افراد بيرون ايجاد ميکند زبان فرقه ای يک کار ديگر هم ميکند و آن اينست که يک ديوار نامرئي بين

لؽاتي . برای يک فرد خارج از فرقه قابل فهم نيست" درون فرقه با بکار گيری يک لؽت يک معني را بهم ميرسانند که اصال

ند بکارگيری برای مجاهدين معاني ای دارند که ميتوا... مانند، بريده، عادی، کرسي، حوض، طلبکار و بدهکار، حل شده، 

کند، در حاليکه برای افراد خارج از مجاهدين هيچيک از اين ... متفاوت آنها، ايشان را خوشحال، ؼمناک، مظطرب، شاداب، 

آنها . در واقع با بکار گيری زبان فرقه ای آنها ياد ميگيرند که چگونه فکر نکنند{ .لؽات معني خاص و هيجان انگيزی ندارند

 14."يعني معتقد شدن{ توجيه شدن مفاهيم با منطق فرقه ای}ه فهميدن همچنين ياد ميگيرند ک

، «کرسي ميخواهي»، «بريده ای»و يا بدتر « تو عادی شده ای»در مجاهدين کافيست مسئولي به تحت مسئولي بگويد 

فته ها در خود و وی را نه برای روزها، بلکه ه... ، «ميخواهي روی پای خودت راه بروی»، «هنوز تو  قبری»، «طلبکاری»

کما اينکه چندين نفر فقط بخاطر اينکه ملقب به صفاتي اينچنيني شده )فرو برده ؼمناک و افسرده کرده و حتي به خودکشي بکشاند 

اما بکار گيری همين لؽات در دنيای بيرون ميان فارسي زبانان ممکن است خنده (. بودند تصميم گرفتند به زندگي خود خاتمه دهند

بطور خاص لؽت عادی به اعتقاد من در مجاهدين برای . هيجاني ايجاد نميکند" و يا سئوال بيآفريند، ولي مطمعناو يا تعجب 

رهبری آن معجزه ميکند، چرا که اين لؽت بخودی خود باطل کننده تمام ارزشهای دنيای بيرون و بنيان گذار ارزشهای فرقه ای 

بودن زشت و قبيه است و بدنبال « عادی»کافي است آنها بپذيرند که . است ردمو جداکننده آنان از بقيه م در فکر و روح اعضؤ

آن دائم در روح و فکر خود به جستجوی عادی بودن گشته و اينکه چگونه ميتوانند خود را از آن عادات، احساسات، اعتقادات و 

و يا « کخو»اين درست مانند اينستکه به کسي در خيابان تهران بگوئيد . (تا ديگر عادی خوانده نشوند) افکار بدور کنند

، اگر او برای نظرات و گفته های شما احترام قائل باشد و فکر نکند که شما داريد با او شوخي ميکنيد و يا فقط با بکار «سگ»

در خود فرو خواهد رفت و به دنبال اين خواهد گشت که چه رفتار فوق العاده " گيری اين لؽت خشم خود را نشان داده ايد، حتما

ده است، و بسته به اينکه چقدر برای شما احترام قائل شود ممکن است خيلي بيش از انتظار شما خود را و ناشايستي از او سر ز

در مجاهدين هم اگر مسئولي به تحت مسئولي . که ديگر سگ و يا خوک از طرؾ شما خوانده نشود رفتار خويش را تؽيير دهد

... پيدا کند، وی بطور حتم سختگيرتر، اخموتر، پرشعارتر،  از روز بعد باعث ميشود که وی رفتاری متفاوت« عادی»بگويد 

به اين ترتيب يک لؽت به يک مفهوم قالب شده که ميتواند در وی نوعي . ميشود تا بلکه بتواند خود را از عادی بودن بدور کند

تان گذشته اش ود و اقوام و دوسباعث شود او از خود و گذشته خ ميتواند. کند از انزجار نسبت به مردم عادی و عادی بودن ايجاد
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و بخود اجازه ندهد که به آنها فکر کرده و اجازه دهد که احساسات و شخصيت گذشته اش باعث  هر چه بيشتر فاصله گرفته

نوعي از انزجار و چندش که ممکن است بما در صورت لمس مدفوع، سگ و خوک دست . )بازگشتن اعتقادات قبليش شوند

بلکه فقط به اين معني است که نميخواهيم به آنها ... يست که از آنها متنفريم، ميخواهيم آنها را از بين ببريم، اين بمعني آن ن. بدهد

تبديل به لنگری شده که ما را در يک مفهوم منجمد و خشک زده باقي  مجاهديندر « عادی»به اين ترتيب يک لؽت .( آلوده شويم

ما را به چيزی معتقد ميکند که هدؾ نخستين ما درست معکوس آن بوده . يگيردنگه ميدارد و قدرت حرکت و فکر را از ما م

بميان مردم عادی رفتن و به ما با عشق به مردم عادی وارد مجاهدين شده و خواهان . )است و رفتاری متضاد را از ما ميطلبيد

(  .بوديم آنها خدمت کردن و مثل آنها زندگي کردن

که در مجاهدين مردها را از مرد بودن خود بيزار و خجالت زده « نرينه وحشي»مثل اصطالح  من ميتوانم مثالهای ديگر بزنم

بود که اگر فردی خود را و يا کس ديگری را قلوس ميديد، اين احساس را ميکرد که يا خودش و يا « قلوس»لؽت ديگر. ميکرد

خود وجود را از شر  اينستکه خودکشي کرده و دنيا ه ديگران بکنداو بدرد هيچ کاری نميخورد و بهترين خدمتي که ميتواند ب

من يکبار از مسئولي پرسيدم که معني اين لؽت در زبان فارسي چيست و او گفت قلوس به انگشت ششم پا گفته . راحت نمايد

.  د، انگشتي که بهيچ درد نميخورد، ؼير طبيعي است و مزاحمنميشود که بعضي از افراد ممکن است داشته باش

 

:  بعنوان سالحلغات 

ما صدها { در فرهنگ لغات}البته اتالف بزرگي است اگر آن لغت صفت و يا فعل باشد، اما . تخريب يک لغت چه زيباست"

جورج اورول  1984." داريم که ميتوانيم از دست آنها خالص شويم« اسم»

را اينچنين بيان  ، توسط فرقه هانوان سالحاستفاده های متفاوت از لؽات بع« کنترل ذهن»دکتر النگ در کتاب خود تحت عنوان 

  : "ميکند

وصل کردن يک خاطره، يک احساس، يک عقيده و يا يک مفهوم مثبت و } :( anchor)لغت بعنوان لنگر و يا وصله  -1

لؽتي که ميتواند با خود يک احساس خوب و يا بد و يا يک خاطره خوش و يا دردناک را به ياد { يا منفي به يک لؽت

، آنوقت فقط يک احساس رضايت در ذهن فرد حک شود وقتي يک لؽت با يک صدا و يک حالت خاص با: آوردفرد بي

در فوق من }. لؽت توت فرنگي ميتوان يک خاطره خوش و يک حالت خوش را در ذهن فرد زنده کرد" با گفتن فرضا

مشروط شده بوديم « آهن»و يا « سقلو»، و يا «عادی»در مجاهدين ما به لؽاتي مثل " اشاره کردم که چگونه فرضا

بطوريکه گفتن دوتای اولي يک حالت منفي و اضطراب در ما بوجود ميآورد و سومي يعني آهن يک حالت استواری و 

که شعار مريم رجوی بود هم مشابه وصله ای « ميتوان و بايد»شعارهائي مثل . استقامت و حتي شادابي با خود مياورد

{  .خاطره ها و بيانش ما را از يک حالت به حالت ديگر ميبردبود به يک سری مفاهيم و 

لؽاتي که بيانش دشمن را بعقب ميراند، مثل استفاده از لؽات  (: Ethiop words)لغات زشت و تاريک و قبيح  -2

رای در مجاهدين لؽات اينچنيني فراوان بودند، لؽاتي مثل عادی، بريده، که در داخل تشکيالت ب. مستحجن و دشنام گونه

سئوالي و يا انتقادی نا خوش آيند را مطرح کرده بود و يا نسبت " فردی که مثال .يشدندسرکوب يک  فرد بکار گرفته م

سئوال تو »و يا « مسئله داری»از خود شک و ابهام نشان ميداد، با گفتن يک کلمه مثل  به خط و خطوط داده شده

بکل فراموش ميکرد و ؼرق در فکر ميشد که اين سئوال از کدام  سئوال و يا مشگل خود را« سئوال آدمهای بريده است

در مقابل افرادی که تشکيالت را ميخواستند ترک کنند  همچنين لؽاتي مثل خائن و مزدور. ضعؾ وی بر خواسته است

بوجود  و يا ترک کرده بودند بکار گرفته ميشدند و به اين ترتيب بدترين نوع احساس را در اعضؤ نسبت به اين افراد

و به اين  در مقابل حکومت ايران بکار گرفته ميشدند .... ر، دجال، ضد بشر، ضد خلق، لؽاتي مثل کفتا .ميآوردند

ترتيب سازمان سعي ميکرد بدترين احساس را در افراد نسبت به حکومت ايران بوجود آورد که هيچگاه آنان بخود 

. گاه کرده و نقطه اشتراکي بين خود و آنها احساس نمايندبصورت انسان و ايراني ن موجود اجازه ندهند که به حاکمان

سرکوب سخنان يک  فرد مخالؾ ابداع ميکرد، " بعضي اوقات هم سازمان لؽات جديدی برای مقصود خاصي، مثال

استفاده .  لؽتي مثل گندگاو چاله دهان که در مقابل گفتار نا خوشآيند سياسيون ايراني خارج از کشور بکار گرفته ميشد

، افراد جدا شده و يا اخراجي و حتي افرادی در داخل تشکيالت که سئوال و «دشمن»از لؽات دشنام گونه در مقابل 

شک و ترديد از خود نشان ميدادند، توسط تشکيالت خيلي تشويق ميشد و عالمت حل شدگي، انقالبي بودن، عنصر 

 : "با نشريه مجاهد در اين خصوص چنين گفترجوی در مصاحبه ای . تشکيالتي و مجاهد بودن، بحساب مي آمدند

 و مهر و بدهد هم را شعارش و بزند را حرفش عبارات ترين گزنده و کلمات ترين محکم با که است مجاز انقالبي يک

  15".نباشد محتوی بي که است ارزشمند" واقعا وقتي اينها ی همه اما کند، آشکار نيز را اش سياسي و عقيدتي کين

رای ما به اين معني بود  که بدنبال بيان چنين کلماتي، فرد بايد عمل هم کرده و کينه خود را در عمل جمله آخر وی ب

رجوی، نشريه مجاهد وبالطبع فرهنگ مجاهدين و زبان  نتيجه اينچنين خط و خطوطي از جانبدر . هم نشان دهد

ايرانيان خارج از کشور که به نوعي محاوره ای اعضؤ پرشده است از لؽات دشنام گونه در مقابل حکومت ايران، 
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همراه مجاهدين نيستند و يا مخالؾ آنها هستند و خالصه هر کسي چه ايراني وچه خارجي که با آنها نبوده و بنوعي در 

 . مقطعي با آنها در موردی مخالفت نشان داده است

صيتي مثل تنبلي، پرخوری، کافي است شما فردی را شاخص يک نوع کاستي شخ (: Stereotypes)لغات کليشه ای  -3

بکنيد و بعد براحتي ميتوانيد هر کس ديگری را با نسبت دادن وی به فرد کليشه شده سرکوب ... پرخوابي، بي نظمي، 

معرفي شده بود، بزودی خود اين فرد « شاگرد جالد»در مجاهدين يکي از جداشدگان از سازمان بعنوان " مثال. نمائيد

داده بود کليشه ای شد برای مخاطب قرار دادن افرادی که شک وسئوالي نسبت به رهبری و نسبتي که سازمان به وی 

 . سازمان و خط و خطوط وی از خود نشان ميدادند

در جائيکه لؽات سفيد ما را در خود ؼرق ميکنند، و لؽات تاريک ما را به انزجار و نفرت ميکشانند، : لؽات خاکستری -4

: در دنيا سه چيز بزرگ وجود دارد: "رابرت فراست يک وقتي گفت. ن ماستهدؾ لؽات خاکستری مؽشوس کردن ذه

 16." و آنها عبارتند از مذهب، دانش، و شايعه

کلمات و يا مفاهيمي هستند مبهم، بدون جزئيات و سند و مدرک و دليل وبرهان که  ،لؽات و يا جمالت خاکستری

آنها با قدری واقعيت دانسته شده ترکيب ميشوند " د، معموالنبکار گرفته ميشو« دشمن»در فرقه ها در مقابل " معموال

خالؾ دشمنان خود را که مطرح عمل برای نمونه فرقه ها يک يا چند اشتباه و يا . که قدرت تاثيرشان چند برابر شود

" ثالم. ميکنند و مشروط ومستدل هستند مطرح کرده وبالفاصله بعد از آن يک نتيجه گيری بزرگ و در عين حال مبهم

پس اگر سرنگون نشود يعني مردم را « .اگر رژيم مردم را سرکوب نکند، بزودی سرنگون خواهد شد»ميگويند 

" کرده و مثالخود اشاره کوچک به يک موفقيت  معکوس اين جمله، آنها ميتوانند و يا . سرکوب کرده است" شديدا

ما بزودی پيروز خواهيم است برخورد کنند، بعد از اين پيروزی، اگر همه مجاهدين آنطور که بايد و شايد »بگويند 

يک »به اين ترتيب اگر پيروزی حاصل نشود به اين معني است که اعضؤ آنگونه که بايد و شايد و يا آنطور که  «.شد

و در نتيجه بايد زير چوب انتقاد رفته و اشکالت خود را پيدا نمايند  البد برخورد نکرده اند« مجاهد بايد برخورد کند

افتاد و همه مجبور شدند از خود انتقاد کنند که چه « مرصاد»و يا « فروغ»مثل اتفاقي که بعد از عمليات  درست)

و يا جمالتي که بدون آنکه نمونه و . اشکال فردی ای داشته اند که ما شکست خورده و بجای تهران به بؽداد بازگشتيم

تاده و از خود عيب پيدا کرده و بدنبال آن يک انتقاد شديد نمود مشخصي را بيان کنند، باعث ميشوند که شما به فکر اؾ

اين مانند اينستکه شما در دنيای بيرون به کسي « !تو خودت را يک مجاهد ميداني؟" واقعا»از خود بکنيد، جمالتي مثل 

ل باشد، به اگر فرد برای صحبت شما ارزشي قائ« تو خودت را آدمي درستکار و راستگو ميداني؟ " آيا واقعا»: بگوئيد

دنبال اين سئوال بفکر فرورفته و ممکن است از خود صدها عيب و ايراد پيدا کند، چرا که همه انسانها باالخره در 

  .اشدبکرده اند که وجدانشان راضي نآنگونه برخورد " موقعيت و شرايطي دروغ گفته اند و احتماال

بعد از ترک  سالها حتي اعضؤ بسياری. که تصور ميشود تسخيلي بيشتر از آن و فرهنگ فرقه ای تاثير لؽاتمتاسفانه 

اينکه بسياری از جداشدگان مجاهدين سالها بعد از کما . هنوز در اسارت نا مرئي فرهنگ و لؽات فرقه ای هستندفرقه 

کرده و مستقل بيانديشند و دائم رها " خائن"و يا " بريده"، "مزدور"ترک اين گروه قادر نيستند خود را از بند لؽاتي مثل 

نوشته های جداشدگان را از قدری . در فکر اين هستند که چگونه حرؾ زده و عمل کنند که ملقب به اين لؽات نشوند

  .اين زاويه مطالعه نمائيد متوجه اين ترس آنها از اين لؽات و ملقب شدن به آنها خواهيد شد

 

:  فشار همقطاران

 

فشار : " اران و يا هم رده ها روی تؽيير رفتار و در نتيجه شخصيت يک فرد چنين ميگويدمارگرت سينگر در مورد تاثير همقط

ضرب المثلي ؼربي که معادل ضرب المثل }« .در روم آنگونه رفتار کن که رومي ها رفتار ميکنند»: همقطاران و مدل شدن آنها

أ خود را بگونه ای تربيت ميکنند که لبخند فرقه ها اعض" معموال{ .است« خواهي نشوی رسوا همرنگ جماعت شو»خودمان 

. بزنند، بنظر شاداب و خوشحال بيايند، همراه و  موافق با شما بوده و توجه زيادی به گفتار فرد تازه وارد از خود نشان دهند

آنها برای تازه . . ..فشار همقطاران در تربيت افراد و تؽيير رفتار آنها و منطبق شدن ايشان با معيارهای فرقه خيلي موثر است

مدلي که باعث ميشود آنها طرز لباس پوشيدن، خنديدن و حتي زبان مکالمه خود را تؽيير . ... واردها يک مدل رفتاری ميشوند

برای مثال زنان زيادی که بخصوص عضو فرقه های مذهبي و يا سياسي بودند بمن گفتند که بدون آنکه خودشان متوجه . ... دهند

نگ لباسهای آنها تيره شده و آستين لباسهايشان بلند ترشده، کفششان پاشنه کوتاه گشته و ديگر خود را آرايش باشند، بتدريج ر

برای . افراد تازه جذب شده خود را با مأل و محيط جديد بدون آنکه متوجه باشند منطبق ميسازند: " وی ميافزايد 17."نکردند

وقتي که به محل ميرود متوجه ميشود که در بيرون درب کفشهای . شده بودنمونه، مرد جواني به يک سخنراني فرقه ای دعوت 

مدعوين قرار دارند، زني به کفش او اشاره ميکند و او نيز کفشش را در آورده و کنار درب ميگذارد و پابرهنه وارد اطاق 

در آوردن کفش و »به نظر آيند مثل گرچه قدمهای اوليه تقليد از رفتار فرقه ای ممکن است منفي نبوده و حتي مثبت  18."ميشود
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و در نتيجه فرد تازه وارد نتواند در تقليد خود از ديگران ايرادی ببيند، اما رفته رفته اين يک عادت « لباس مناسب پوشيدن يا

ه و ميشود که او بدون فکر از جمع تبعيت کند و در نتيجه بدون آنکه خودش متوجه شود بعد از مدتي تمام رفتارش تؽيير کرد

ن چيزی است در تؽيير شخصيت وی از آ عيين کنندهتهمچون ساير اعضؤ فرقه پيدا ميکند و اين قدمي ( مثبت و يا منفي)رفتاری 

. که بوده به شخصيت فرقه ای

توضيح ميدهد که چگونه رفتار ما در اثر تقليد آنچنان « مبارزه با کنترل فکری فرقه ها» استيون حسن در کتاب خود تحت عنوان

تجربه سياسي جنگ جهاني دوم، که در آن هزاران نفر از : "وی ميگويد. ود که حتي بر خالؾ اخالقياتمان ميگرددعوض ميش

چگونه ممکن  19.افراد عادی درگير عملياتي مثل کشتار يهوديان در بازداشتگاهها شدند توجه روانشناسان را به خود جلب نمود

ت رسيدن آدولؾ هيتلر در آلمان داشتند، درگير جرياني شوند که بخواهند يک است مردم عادی با زندگي معمولي که قبل از بقدر

گروه از مردم را بکل از بين ببرند؟ هزاران آزمايش روانشناسان اجتماعي از آن تاريخ تا کنون بدنبال يافتن راه هائيستکه بوسيله 

حقيقات و آزمايشات منطبق با تجاربي است که نشانگر نتيجه اين ت. آن ميتوان يک گروه و يا يک فرد را تحت نفوذ خود قرار داد

اين . اطاعت از اقتدار موجود در محيط است  -3انگيزه همرنگ گروه شدن  – 2تکنيکهای تؽيير رفتاری  -1قدرت فوق العاده 

وق العاده يکي از کشفيات ؾ. را به خود اختصاص داده اند« شيوه ها و مراحل نفوذ»سه عامل  در نزد روانشناسان عنوان 

روانشناسي اجتماعي نشانگر کوششي است که ما ميکنيم تا بتوانيم خود را با يک محيط جديد منطبق سازيم، بعضي اوقات ما حتي 

برای نمونه، شاگردان يک کالس روانشناسي توطئه ای . ... سعي ميکنيم خود را با اطالعات دريافتي نا خود آگاه منطبق سازيم

آنها تصميم گرفتند که هر گاه استادشان . را در عمل تجربه نمايند« تکنيک تؽيير رفتاری»دند تا کاربرد بر عليه استاد خود کر

بسمت چپ رفته و يا متمايل ميشود از خود توجه و رضايت بيشتری نشان دهند و بعکس هرگاه که بسمت راست رفته و يا متمايل 

طولي نکشيد که استاد مربوطه شروع کرد به سمت چپ متمايل . ته استميشود نشان دهند که از کالس خسته شده و خوابشان گرؾ

 20."شدن و بعد از چند کالس ديگر موقع درس دادن به ديوار چپ کالس تکيه ميکرد و درس ميداد

گذشته من در خصوص اهميت زندگي در خانه های تيمي برای تؽيير رفتار فرد صحبت کردم، يکي از عوامل مهمي که  خشبدر 

است که فرد تازه وارد ميکند تا خود را با ساکنين  وششيکدر پايگاههای جمعي باعث ميشود که افراد تؽيير رفتار دهند،  زندگي

کارهائي را بطور خودبخودی " در اين پايگاهها همه از يکديگر تقليد ميکنند، گاها. ديگر آن پايگاه هم آهنگ و يا همگون سازد

اجازه دهيد برای روشن شدن . نه دليلي منطقي وجود دارد و نه دستورالعمل نوشته شده ایانجام ميدهند که برای انجامشان 

در اين . منظورم در اينجا مثالي را که نتيجه يک آزمايش است که چندی قبل در يک نشريه روانشناسي خواندم را ذکر کنم

در درون قفس . ه ای از موز آويزان ميکنندآزمايش پژوهشگران گروهي از ميمونها را در قفسي گذاشته و از سقؾ قفس شاخ

وقتي اولين ميمون سعي ميکند از چارپايه ای استفاده کرده و خود را به موزها برساند، آزمايش . چند چارپايه هم ميگذارند

بعد از . نندسرازير ميک( بقيه آنها بؽير از ميموني که بدنبال موز رفته)کنندگان، آب سرد را با شدت زياد بسمت ساير ميمونها 

که ميخواهد خود را به موزها برساند عکس العمل  ميمونيچندين بار تکرار اين عمل، بتدريج ميمونها ياد ميگيرند که در مقابل 

در اينجا آزمايش کنندگان از ريختن آب سرد به روی ميمونها دست . نشان داده و با حمله به وی و کتک زدنش مانع او شوند

آزمايش کنندگان يکي از ميمونها را از آن قفس خارج کرده . اکان مانع از رفتن ميموني بسمت موزها ميشوندميکشند، اما آنها کم

ميمون جديد هم ديری نميگذرد که در مييابد که نبايد بسمت موزها رفت، بدون آنکه دليل . و ميمون جديدی را وارد قفس ميکنند

ه و بدنبال وی ميمون ديگری را خارج کرد. {چرا که ديگر آب سردی روی سر ميمونها بخاطر آن عمل ريخته نميشد} آنرا بداند

حاال در قفس تعدادی . ميمون جديدی را وارد قفس ميکنند و اين عمل را بتدريج تا عوض شدن تمام ميمونهای اوليه ادامه ميدهند

ميمون هستند که هيچيک تجربه آب سرد را ندارند اما در عين حال هيچيک هم جرات نميکنند بسمت موزها بروند بدون آنکه 

در فرقه ها هم خيلي قوانين نا نوشته هستند و حتي کسي منطق پشت آنها را نميداند، اما . باشنددليلي برای اين کار خود داشته 

بنوعي همه از آن تبعيت ميکنند و اگر فرد تازه واردی بخواهد آنها را نقض نمايد با نگاه و رفتار عکس العملي ديگران روبرو 

.  گردد مدافع آنهاقوانين اطاعت نموده و  شده و بزودی ياد ميگيرد که از آن

، (1360تا  1358سالهای بين )يادم است در سالهای اولي که پايگاههای هوادارن سازمان در خارج از کشور بوجود آمدند 

خيلي سخت بود و با مقاومت همه ما روبرو ميشد، ما برای هر قاعده و قانوني دليل منطقي  جديدی برقراری هر قاعده و قانون

د چنين داليلي افرادی بودند که تن به قوانين نميدادند، کار عمده ما در نشستهای جمعي در آن سالها طلب ميکرديم و حتي با وجو

اما بعد از مدتي يعني پذيرفته شدن يک قاعده و قانون از . برخورد با اين موارد بود و اينکه چگونه ميتوان متخلفين را تنبيه نمود

دليل اطاعت تازه . و يا سئوالي روبرو نبوديم حتي از طرؾ تازه واردها طرؾ ساکنين يک پايگاه ديگر ما با مشگلي، شکي

مطيعتر و سربراه تر بوده و يا ( نسل گذشته)واردها از مقررات پايگاه های جمعي بدون شک و سئوال اين نبود که آنها از ما 

فرد تازه وارد ميخواست هر . ا ميکردکار خود ر« همرنگ جماعت شدن»بلکه در اينجا قانون . کمتر کنجاو و بهانه گير بودند

، شود و در نتيجه بدون آنکه بداند چرا، جهت انطباق خود با بقيه تمام سعي اش را «يکي از بچه ها»، «يکي از بقيه»چه زودتر 

.  حتي بقولي چپ هم ميزد و کاسه داؼتر از آش ميشد" و گاها ميکرد که از قوانين تبعيت نمايد
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بود  1359حدود سال . شخصيت ميشود،رفتار فرد را عوض ميکند و عوض شدن رفتار باعث تؽيير  ،پيروی از ساير همقطاران

راهي منچستر شديم، ( هواداران مجاهدين در شهر نيوکاسل انگلستان)که برای نشستي من و چند نفر از اعضؤ  انجمن نيوکاسل 

بمحض ورود به پايگاه هواداران در آنشهر، آنها دست و پای ما را گرفته و چندی نگذشت که بدون هيچ دليلي، هر يک از ما 

وقتي در بين شالق خوردن ما دليل را از آنها پرسيديم، آنها شروع به خنديدن کرده و . ين ضربه شالق نوش جان کرديمچند

اين درسي برای شماست که ما اينجا ليبرال نيستيم، اگر قوانين اينجا را رعايت نکنيد شالق در انتظار شما »: توضيح دادند که 

سازمان در شهر نيوکاسل متهم به اين بوديم که ليبرال هستيم و بعکس هواداران در منچستر در آنزمان ما هواداران ." خواهد بود

بر طبق قوانين آنها برای انجام هر کار خالفي مثل دير آمدن به پايگاه، دير از خواب . بودند« انقالبي»و « چپ»معروؾ به 

اينچنين بود . وطه ميبايست متحمل چند ضربه شالق شودبيدار شدن و انجام  ندادن هر عمل واجبي مثل نشستن ظرفها، فرد مرب

ميشد و به اين افتخار « چپ»که هر هواداری هم که به هواداران در منچستر ميپيوست ديری نميگذشت که مانند آنها و باصطالح 

 21.ميکرد که جنگنده تر، سختتر، و در مقابل دشمنان بيرحمتر است

و ميدانند که در محيطي که  شناختهناميد بخوبي « تبعيت از جمع و ساير همقطاران»قانون فرقه ها اين قانون را که ميشود آنرا 

بهمين . فرد تازه وارد، انتخابي ندارد مگر اينکه از بقيه دنباله روی کند" همه يک نوع از رفتار مشخص و مشابه ای دارند نهايتا

ن کردن رفتار افراد درون تشکيالت بود، رهنمود آنها به اعضؤ و يکسا آنها در دليل از همان سالهای اوليه تشکيل سازمان، سعي

 کامل رعايت اما باشد، جمع در يا کند، عمل و انديشه منفرد بطور ، بريده جمع از انقالبي فرد اگر : "هواداران اين بود که 

 يافتن سازمان و بودن ضبطمن ، شدن جمعي به باشد، اعتنؤ کم حرکت رهبری تصميمات به نسبت  و نکند را انقالبي اصول

در فرقه ها خيلي از  22".ميشود وارد ناپذيری جبران صدمات انقالب و حرکت به طريق اين از و ميزند لطمه جمع عمل و انديشه

، اما اهي و مشخص هم بکسي گفته نشده اندقوانين نوشته شده نيستند و شايد هرگز بصورت نوشتار در نيآمده و حتي بصورت شؾ

برای مثال من . ز نفر اول تقليد کرده و نفر سوم از دو نفر قبلي و کم کم يک قانون خانه فرقه ای شکل گرفته استنفر دوم ا

بما گفته باشد که ما نميتوانيم کتابها و مطالب ( چه بصورت نوشته و يا شفاهي)هيچوقت به ياد  نميآورم که قانوني در مجاهدين 

شايد در گذشته چنين قوانيني تدريس ) ون را روشن کرده و يک برنامه عادی را تماشا کنيمؼير مجاهدين را بخوانيم، و يا تلويزي

يده و مزه مجازات عدم ونها ديگر کسي آن قوانين را ندشده و حتي بصورت مکتوب هم به اعضؤ گفته شده بود اما مثل داستان ميم

اما بندرت بياد ميآورم کسي در تشکيالت هيچيک از اينکارها را کرده باشد و همه با آن بشکل يکي از . (رعايت آنر نچشيده بود

چرا؟ بخاطر تبعيت از جمع و اينکه هيچکس نميخواست با انجام عملي خالؾ . قوانين سخت و خدشته ناپذير برخورد ميکردند

و نه دانسته و به )کسي به اشتباه " اگر فرضا. خود را از آنها جدا کند و در درون خانه جمعي بشکل جذامي در بيايدعرؾ جمع 

بخصوص در مراحل اوليه عضويتش نشريه ای و يا کتابي  ؼير از انتشارات مجاهدين در دست ميگرفت و مشؽول ( قصد و عمد

بنظر ميرسد که »عجب آور ديگران، و يا شايد يک نظر يک عضو ديگر مثل خواندن و يا نگاه کردن با آن ميشد، چند نگاه ت

باعث ميشد که فرد نامبرده ديگر هرگز در پايگاه مجاهدين حتي اگر « خيلي وقت آزاد داری که ميتواني اين چرنديات را بخواني

اينگونه است که گروه ميتواند . برود اطرافش پر از کتابها و نشريات مختلؾ هم باشد، بخود جرات دهد که بسراغ يکي از آنها

شخصيت گذشته او را عوض کرده و شخصيت " قوانين نا نوشته خود را حاکم کرده و رفتار فرد تازه وارد را تؽيير داده و نهايتا

.  جمعي را جايگزين آن نمايد

يشود، بلکه بتدريج عقلگرائي و منطق قانون تبعيت از جمع و اينکه جمع درست است و فرد ؼلط ، تنها باعث تؽيير رفتار فرد نم

چند بار برای خود شما اتفاق افتاده است که در پاسخ به چرائي . و خود تبديل به نوعي از منطق ميشود دادهوی را هم تؽيير 

نه تنها  به اين ترتيب قوانين و نظرات فرقه ای. «همه اينرا قبول دارند»و يا « همه اينرا ميگويند»: خبری و يا نظری گفته ايد

باعث تؽيير رفتار و شخصيت فرد ميشوند بلکه رفته رفته نوع منطق و عقلگرائي وی را هم عوض ميکنند، تؽييری که حتي بعد 

چندی قبل من با چند هوادار سابق مجاهدين صحبتي داشتم، برای من خيلي جالب . از ترک فرقه کماکان با وی باقي خواهد ماند

است که ديگر هوادار سازمان نيستند و حتي مخالؾ جدی آن نيز ميباشند، با اينحال هنوز شيوه استداللي بود که آنها با اينکه ساله

و منطق آوردنشان نوع مجاهديني بود و در نگاه به گذشته و چرائي اتفاقاتي که افتاده بود همانگونه استدالل ميکردند که از جمع 

فرد را حتي بعد از ترک فرقه ( با مهر تائيد جمع خوردن)کار و رفتار فرقه ای به اين ترتيب اؾ. و از سازمان ياد گرفته بودند

وشايد هم هرگز . )همراهي خواهند کرد و برای مدتها با وی خواهند بود تا اينکه در اثر تاثير جريانات ديگر کم کم عوض شوند

.(   دتؽيير نکرده و برای هميشه بعنوان بخشي از شخصيت خود فرد در وی باقي بمانن

 

: يک نمونه از تغيير رفتار و تغيير شخصيت

فکر کنم اوائل دهه شصت بود، در آندوران سازمان بلحاظ مالي در وضعيت بسيار بدی بود، اين قبل از رفتن مجاهدين به عراق 

ه ای بودند، و گرفتن کمک مالي از صدام حسين و شيخ نشينهای عرب بود، در نتيجه اعضؤ سازمان بدنبال کسب درآمد بهر شيو

در . و سازمان منجمله کلک و حقه زدن به اين و آن و حتي سرقت از سوپرمارکتها و مؽازه ها برای رفع نيازهای فوری خود

و احساس شديد ناراحتي وجدان داشتم، نه بخاطر کارهای خالؾ دوستانم، بلکه بخاطر اينکه  آندوران من خيلي خجالت زده بوده
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بورژوا و ِ« یودم را راضي کنم که همانند آنها برای رفع نيازهای سازمان و خود از سوپر مارکتهاهنوز من نتوانسته بودم خ

من هنوز تسليم اخالق بورژوازی خود هستم و به قوانين و روابط طبقاتي خود »اين بمعني آن بود که . سرقت کنم« امپرياليست

قطاران سازماني ام در ايران را بدليل کمبود امکانات مادی مرگ همهدم و حاضرم بخاطر حفظ اخالقيات طبقاتي خود حتي متع

خوشبختانه در آندوران من مسئوليتي برای خريدهای گروه نداشتم و در نتيجه هيچگاه بطور مستقيم مجبور به . «پذيرا شوم

کل سختي روبرو خود نشده بودم؛ تا اينکه زمان آن رسيد که با آن به ش« گروهي –ضعؾ اخالقي »روبرو شدن جدی با اين 

جهت جذب کمک مالي، سازمان از ما خواست که با اوليؤ خود تماس گرفته و بهانه ای آورده و از آنها در آن مقطع، : گردم

به من گفته شد که به آنها بگويم که ؼده مؽزی پيدا کرده ام و احتياج فوری به عمل دارم و برای . خواستار کمک بزرگي شويم

مسئول من خيلي سريع متوجه شد که من در دروغ گفتن به پدر و مادرم با مشگل جدی . کمک آنها دارم اينکار نياز مبرمي به

روبرو هستم و شايد برای حدود يکساعت برای من کارتوضيحي کرد، از مشگالتي که افراد سازمان در داخل و خارج از کشور 

و ما « خون= پول »وی بمن گفت در ايران  ... .تامين مينمايندبا آن روبرو هستند و چگونه با چه سختي هائي حداقلهای خود را 

به اين ترتيب دروغ نگفتن من به خانواده ام به معني اين . مجبوريم بهای بي پولي خود را با خون بيشتر رزمنده ها بپردازيم" گاها

من باالخره راضي شدم . شوم« هدمبرادران و خواهران مجا»بود که من حاضرم بخاطر حفظ اخالقيات خودم، پذيرای کشته شدن 

در واقع من بين دو نوع از اخالقيات، دو نوع . که اينکار را بکنم، در حاليکه هنوز در فکر و ذهنم با تناقض بزرگي روبرو بودم

بزرگي  من تا آنزمان هيچگاه به پدر و مادرم دروغ نگفته بودم و يا حداقل دروؼي به آن. شخصيت، دو نوع اعتقاد گير کرده بودم

اين تناقضات و درگيری . بود برای خالصي خود از مجازات هکودکاننگفته بودم، شايد حداکثر دروؼم به آنها، از نوع دروؼهای 

آن . نجا مستقر شومهای دروني تا زماني بود که بمن گفته شد برای تماس با خانواده بايد به پايگاه ديگری بروم و يکي دوروز آ

خاص اينکار بود و همه افراد ساکن آن بنوعي داشتند با خانواده خود تماس ميگرفتند و به بهانه های مختلؾ خواهان  ،پايگاه

فکر کنم چند ساعتي بيشتر از حضور من در آن پايگاه نگذشته بود که با ديدن ديگران تمام تناقضات دروني . کمک مالي ميشدند

چون آنجا همه مشؽول اينکار بودند، . بود« پذيرش صحت کار بدليل تائيد جمع»اين معجزه . ه و از بين رفتدمن فروکش کر

بنظر ؼير اخالقي نميآمد و در نتيجه بسرعت کفه ترازو بنفع اخالقيات سازمان و بر عليه ويژگي دروغ من به خانواده ام ديگر 

اده های خود بودم که ديگر نه تنها دردناک و ؼير اخالقي در آنجا من شاهد دروغ گفتن افراد به خانو. های فردی من چرخيد

افرادی از . و مضحک هم بودند و بيش از هر چيز باعث خنده و تفريح بودند تا درد و ناراحتي آور بنظر نميرسيدند، بلکه خنده

بروند و يا خواهان آمدن به خانواده خود پول برای ازدواج ميخواستند و حاال خانواده آنها ميخواستند به مالقات فاميل عروس 

اين نمونه بروشني نشان . خارج و شرکت در عروسي بودند و فرد مربوطه گير کرده بود که با اين مشگالت چگونه برخورد کند

بسرعت اخالقيات و ويژگي فردی خود را از " فرد در اثر دنباله روی رفتاری از بقيه کم کم و گاها ،ميدهد که چگونه در جمع

اين نشان ميدهد که چگونه دنباله روی از " در عين حال مجددا. د و بدون تناقض دروني از جمع دنباله روی ميکنددست ميده

.  23جمع باعث ميشود که ما کار خود را درست دانسته و احساس مسئوليت در مقابل اعمال خطای خود نکنيم

 

:  کنترل اطالعات

ات چرا که آزادی دريافت اطالع. فکر و ذهن و همچنين شستشوی مؽزی استکنترل اطالعات يکي ديگر از ترکيبات مهم کنترل 

اما از آنجا که سانسور . ند و بفهمد که چه اتفاقي دارد برای او ميافتد و چگونه او دارد تؽيير ميکندميتواند به فرد کمک کند که ببي

توسط هر کس قابل رويت ميباشد و خود ميتواند و کنترل اطالعات يکي از عالئم آشکار ديکتاتوری و استبداد است و بسهولت 

قرباني استبداد و پرچمدار آزادی ميدانند، " فرقه را ايفا نمايد و در عين حال فرقه ها خود را اکثرا نسبت بهنقش دافعه بزرگي 

" شده و مثالخيلي برای آنها مشگل و حتي شايد ؼير عملي باشد که بشکل عريان مانع کسب اطالعات افراد از دنيای خارج 

در نتيجه بعوض چنين کاری يکي و يا ترکيبي . منع نمايند" خواندن و يا شنيدن و ديدن اخبار و اطالعات ؼير فرقه ای را رسما

کسب اطالعات را کنترل نمايند، در عمل بيش از هر مستبدی " و علنا" از همه حقه های زير را بکار ميگيرند و بدون آنکه رسما

.  ؼير ممکن ميسازندخود نيای خارج را برای اعضؤ کسب اطالعات از د

ايجاد پارانويا نسبت به دنيای خارج، در نتيجه فرد در فرقه به اخبار و اطالعات ؼير فرقه ای شک کرده و آنها را  -1

برای مثال در . ميداند« رسانه های فاسد»، «بيان شيطان»، «رسانه های بورژوازی»، «دشمن» و دروؼهای تبليؽات

و « اابزار تبليؽاتي آخونده»در دوران بعد از انقالب و ابزار تبليؽاتي شاه، را شاه مجاهدين تمام رسانه ها  دوران

دانسته و به اين ترتيب بطور رواني مانع کسب « فاسد و مزدور»" خارج از کشور را اکثرا های فارسي زبان رسانه

 . 24اطالعات اعضؤ از اين رسانه ها ميشوند

وقتي افراد مجبور به کار سخت روزانه هستند و حتي برای کارهای شخصي مثل : وقت آزاد کار سخت و نبود -2

وقت کافي ندارند بسختي ميتوانند وقت آزادی پيدا کرده و مطالب ؼير فرقه ای را حتي اگر ... شستشوی لباس و 

 . آزادانه در اختيار آنها باشد را مطالعه نمايند

زندگي در خانه های جمعي رفتار شخصي را کنترل و شايد بکل محو و نابود : خانه های جمعي و وابستگي مالي -3

ميکند، نبود آزادی خصوصي و فردی باعث ميشود که شما حقي برای خود قائل نشويد که حتي تلويزيون و راديو را 
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از . ديددر صورت وجودشان در پايگاه جمعي به اختيار خود روشن کرده و به گرفتن اطالعات از آنها مشؽول گر

طرؾ ديگر وابستگي مالي به فرقه مانع از اين ميشود که فرد حتي برای ضروريات فردی خود از درآمد گروه استفاده 

 . اينکه با آن پول روزنامه و يا کتابي را خريده و مطالعه نمايد به نمايد چه برسد

آنقدر مطالب خواندني، ديدني و شنيدني  "در فرقه ها معموال: اشباع شدن از مطالب خواندني، ديدني و شنيدني فرقه -4

در ضمن در فرقه ها . خود فرقه وجود دارد که فرد مجالي برای مطالعه و ديدن و شنيدن مطالب ديگر پيدا نميکند

بگونه ای برخورد ميشود که فرد همواره احساس ميکند خيلي مطالب و دانستنيها در فرقه وجود دارد که وی " معموال

بنابراين وی همواره در تالش است که خود را بلحاظ فهم مطالب فرقه ای به . ره ای از آنرا کسب نمايدهنوز نتوانسته ذ

و تاکتيکهايشان در زرورقي از  بقدری دکترين و سياستها، استراتژیدر مجاهدين نيز همانند ساير فرقه ها . روز کند

اگر حداکثر سعي و کوشش خود را کرده و تمام وقت  ابهام و پيچيدگي بسته بندی شده بود که ما همواره فکر ميکرديم

خود را به خواندن مطالب سازمان اختصاص دهيم باز قادر نخواهيم بود ذره ای از افکار و کارهای رهبری را درک 

بنابراين هم بلحاظ اجباری بودن خواندن و ديدن و شنيدن بعضي از مطالب سازماني و هم به دليل نياز دروني . نمائيم

ما صرؾ مطالب آموزشي خود سازمان ميشد و در ... که در ما بوجود آورده بودند، تمام وقت اندک مطالعه و ای 

{ حتي اگر موجود بودند}نتيجه نه قدرت جذب فکری و نه وقتي باقي ميماند که ما آنرا صرؾ مطالب ؼير سازماني 

اندن، شنيدن و ديدن همه آنها نميشديم و مسئولين مطالب خود سازمان به قدری بود که ما هيچوقت قادر به خو. 25بکنيم

خود اين باعث ميشد که ما کوچکترين . حداقلها را تعيين ميکردند که هر کسي حداقل آنها را خوانده و يا ببيند" معموال

ي در مقر اصل" در نتيجه علي رؼم اينکه فرضا. عالقه ای به خواندن و يا شنيدن و ديدن مطلب ديگری نداشته باشيم

کسي از رفتن به آن و مطالعه منع نشده بود، اما بندرت " مجاهدين در عراق يک کتابخانه نمايشي وجود داشت و قانونا

 . ميشد کسي را ؼير از کتابدار و شايد مطلب نويسان نشريه مجاهد را در آنجا پيدا کرد

خود بما نشان ميدهند که انجام چه کاری همانطور که در فوق اشاره شد، همقطاران با نگاه و رفتار : فشار همقطاران -5

خواندن و تماشای مطالب ؼير . در فرقه و يا در هر گروهي مجاز است و انجام چه کاری خالؾ اخالقيات گروه است

 . فرقه ای يکي از نه های نا نوشته است که فرد بسرعت آنرا با دنبال کردن همقطاران متوجه ميشود

 

توسط فرقه ای مثل مجاهدين منع " و علنا" ه استفاده از منابع ديگر اطالعاتي ممکن است رسماهمانطور که مشاهده ميشود، گرچ

 اطالعاتي ؼير فرقه ای نشده باشد، اما فرقه ها بطور نامرئي و ؼير مستقيم با بکار گيری پنج شيوه فوق مانع استفاده آن منابع

آنها نشان نميدهند مگر آنکه توانسته باشند قدری بندهای فرقه ای را و در نتيجه افراد کوچکترين توجهي به . توسط افراد ميشوند

و اين در شرايطي است که فرد بخودی خود در حال جدا شدن و ترک فرقه است و به احتمال زياد . از فکر و ذهن خود باز نمايند

درون فرقه ای باز نمايد که وی ديگر  در درون خود فرقه آنقدر تناقضات وجود دارد که ميتواند چشم فرد را  نسبت به واقعيات

.  نيازی به مطالب ؼير فرقه ای ندارد

                                                           
1
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2
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1956; 

3
 Leon Festinger; Henry W. Riecken, and Stanley Schachter called ‘When Prophecy fails’ Published by Pinter & Martin; 

1956; P: 4 

4
 Leon Festinger; Henry W. Riecken, and Stanley Schachter called ‘When Prophecy fails’ Published by Pinter & Martin; 

1956; PP: 28, 30 

5
 Bandura, A. Principles of behaviour modification. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1969; Cited from: Michael J. 

Mahoney from university of Pennsylvania, and Carl E. Thoresen from university of Stanford;  ‘Self-Control: Power to the 

person'; Colonial Press; 1974; PP: 4, 5 

6
 Michael J. Mahoney from university of Pennsylvania, and Carl E. Thoresen from university of Stanford;  ‘Self-Control: 

Power to the person'; Colonial Press; 1974; PP: 6, 7 

7
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ما هويت خود را از جمعي روانشناس معروؾ با تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد که اکثر (   Erich Fromm's (1900-1980))اريک فروم   
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يک نظاره به کتابخانه موجود در کمپ اشرؾ آشکار نشان ميداد که هدؾ . را ميخورند« {قلوس}مشگل »برچسب " تجويز نشده است معموال

بهر حال با وجود عکس نويسندگان اروپائي و آمريکائي در راهي که به کتابخانه ختم ميشود مجاهدين . فهم افراد نيست آن توسعه اگاهي و
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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 
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رهبری مجاهدين از اعضؤ ميخواهد که وقت خود را صرؾ مطالعه مطالب ايدئولوژی کرده : "د در مورد سازمان آمده استدر گزارش رن  

برای اعضؤ گروه . و در جلسات آموزشي که ترکيبي از تبليؽات و ايجاد ترس هستند و هدؾ تؽيير شخصيتي آنها را دارند شرکت نمايند

ها را گوش کرده و فيلمهای شرکت هواداران در تظاهرات مختلؾ را که در اروپا شکل گرفته  ضروريست که فيلمهای سخنرانيهای رجوی

مجاهدين تبليؽات خود را از راديو و تلويزيون خود پخش ميکنند و رهبران گروه فقط به اعضؤ اجازه ميدهند که به اخبار رسانه . تماشا نمايند

رهبران . کساني که اين قوانين را رعايت نکنند مجازات ميشوند. داخلي گروه را بخوانند های خودشان گوش داده و انتشارات سازمان و بولتن

مجاهدين در توجيه اين محدوديتها و کمرنگ کردن تصوير شستشوی مؽزيشان، ميگويند که اين به دليل مخالفت آنها با جمهوری اسالمي است 

." دو يا بدليل وقتي است که افراد بايد صرؾ آموزش نظامي کنن

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-
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