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 مقدمه 

سازی)شستشوی مغزی( را برای تغییرات در عینیت به متد و روش  عملیات ذهن نژند منافقین، سازمان و رهبری روان

ای و تبدیل الهیات سازمانی به الهیات توحیدی )رجویسم( در دستور جدی کار خود قرار داد و این معجون را از  فرقه

شناسی خود  رفتی و هستیبینی در نظام مع همان ابتدای تأسیس به تأسی از ضرورت مبارزه، علم مبارزه و عقده خود کم

 زده دوران خود دنبال کرد. های علم در مقابل مارکسیست

گرایی مرادپایه)توحید تجسیدی و  انقالب نوین ایدئولوژیک برگرفته)برساخته( از مسیر تاریخی و سیر تحول فرقه

حالت تنزیه به تشبیه و تجسیم و مدرن از  تشبیهی( بود. در واقع از طریق نوعی کالم )مسعودپایه( توحید را در نوع پست

تجسید و تجلی آن در توحید انسانی در قالب و جامعیت آن)رجویسم( به عنوان تنها شبکه دانشی، معرفتی و تفسیری 

 شناسی امر سیاسی در سازمان)بت بزرگ( مطرح گردید. کالم اعتقادی و سپس کالم سیاسی و در نهایت نوع

اندیشه و سپس حیات سلولی )ایزوله و گتوئیسم( و نهایتاً به امنیت تأویلی منجر ای به سلولی شدن  گرایی فرقه باطن

 گردید.

سازمان برای همه و همه برای سازمان و در  "ایده"سازمان اولین رکن امنیت را در امنیت ذهنی و ایدئولوژیک وجود اصل 

تک آحاد سازمان گردید. به حدی که  افزار تک ننهایت الوهیت و ایدئولوژیک تام و تمام مسعودیسم به عنوان مغزافزار و م

 همه اعضای سازمان یک سر داشتند. خدایگان مسعود رجوی.

 عرش آن رجویسم محض و مساوی هستی شناسی شد.

الزمه فهم  و معرفت، درک این انقالب عظیم یعنی فهم و درک عمیق عظمت رهبری نوین)مسعود و مریم( بود. ایمان به 

 شد. دادن تبعیت ایدئولوژیک و انقالبی بودن می آنان به معنی نشان

عنصر دیدن در مرام فر قه رجوی یعنی شدن در مرحله مسخ و مصداق  دین یعنی بودن در مرحله هیچ و پوچ . این 

مرحله یعنی انقیاد در بستر نفی وجود و برای موجودیت و وجود شدن و بازگشت دوباره)عود ارواح( در بایستگی و رهایی 

 عیت انسانی انسانیت و شدن در حلولیت رجویسم با محوریت خدایگان مسعود رجوی.از نو

با ورود به گتوی ذهنی )نقاهت ایدئولوژیک با درک انقالب عظیم( وارد گتوی اشرف پیوندی عمیق، وثیق در ایزوالسیون 

 گردد. جغرافیای ایدئولوژی برقرار می

ارد. در منطق فرقه رجوی همه انسانها در عالم متشا بهات هستند در بودن در گِتوی فرقه رجویسم شدن را به همراه د

پیوند با مسعود و رهایی از منطق مالکیت تمام عیاز ذهن و جسم )ذهنی و عینی(انسان محکم با حلول در ذهن و جسم 

 یابد. افراد شکل می
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فر خود به معبری برای تجلی تقدس آورد و از طریق این اتمس خدایگان مسعود در فرقه خود فضای مقدسی را بوجود می

گردد و در یک بازگشت ارتجاعی منطق کمون اولیه و اشتراکیت مطلق را برای خود و برای اموال سازمان  تبدیل می

 )انسان ساختاری( قائل است.

 کند. مسعود از طریق مهندسی معنا و معناسازی سازمان کل محیط )ذهنی و عینی( انسان سازمانی را تصاحب می

 کند. ( شش شرط را برای پروسه بازسازی فکر مطرح میsingerینگر)س

 دارد. فرد را نسبت به اینکه یک برنامه کار برای کنترل و ایجاد تغییرات در وی وجود دارد در ناآگاهی کامل نگاه می

 نماید. محیط زمانی و فیزیکی را کنترل می

 آورد. یک حس ناتوانی، ترس و وابستگی بوجود می

 کند. رفتارها و برخوردهای سابق را سرکوب می

 شود. رفتار و برخوردهای جدید ایجاد می

 آورند. یکی سیستم منطق بسته را پدید می

کند. زیابیی را در نوعی کنش  این پادگان معبد در منطق فرقه رجوی نهایتاً التذاذ عقلی را در التذاذ نفسی توجیه می

 کند. عنی و تفسیر میبیانی و مغازله با رهبریت فرقه م

 از این رو مردان و مردانگی در چنین تفسیری مذموم و گناهی بزرگ است.

ای  دهد و عملیات مهندسی فرقه از سوی دیگر معنی رجولّیت را در تحقیر مردانگی به زنان مردپوش سازمان سوق می

تحقیر مردان، عروج خود را در نوعی  کند که زنان برای تعبد در سازمان وسیله ای برای خود را به سمتی هدایت می

 گردند. تشخص به گیوتین فرمانده بت بزرگ در سازمان در داداره داخلی تبدیل می

ها، زنان مردپوش تقویت و اوج آن را در سیر تکاملی از طریق  جرأت، اراده، اختیار و اعتماد به نفس را در این آدمک

ای رجویسم در رقص و حوض  عینیت وجود خود را در توحیدشناسی فرقهسُکرّیت ذهنی)انقالب عظیم ایدئولوژیک نوین( 

 کنند. و ... تقدیم بت و مراد خود می

اصطالح هژمون زنان در فرقه رجوی بازی با عناوین برای رسیدن به رقص و حوض و تقدیم و پیشکشی نفس و بدن به 

 مراد بود.
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هایی است که مدت مدیدی گرفتار زندان مدرن  نامه انسانکتاب هژمونی فریب)هژمونی زنان سازمان فرقه نفاق(، درد

گتوی فرقه رجویسم بودند که چگونه از طریق مهندسی معنا و ساختن معبدی دروغین انسانیت این افراد دستمایه التذاذ 

 نژند رهبری سازمان قرار گرفت. مالیخولیایی و روان

دئولوژیک و آثار و تبعات ساختاری و انسانی آن را توضیح کتاب به طور نسبتاً مبسوطی ماجرای این انقالب نوین ای

شود و چگونه مسعود رجوی از طریق یک  شان تباه می دهد که چگونه زنان در یک فرایند تاریخی و تحولی سرنوشت می

به سمت عیار اعضای سازمان با تأکید بر زنان  گیری از تمامی فنون عملیات شستشوی مغزی تمام برنامه درازمدت با بهره

 تواند به عنوان جنایت علیه بشریت او را به محاکمه کشاند. کند که با منطق حقوق بشری امروزی می و سویی هدایت می

تواند نوعی مقابله و مقاومت در  مطالعه این کتاب که توسط بنیاد راویان حماسه ایثار به زیور طبع آراسته شده است، می 

 قدس جمهوری اسالمی ایران و جامعه مخاطب به ویژه جوانان تلقی گردد.عرصه جنگ شناختی دشمن علیه نظام م

العالی( درباره دهه شصت  انتشار مجموعه کتبهایی با چنین موضوعاتی با تأسی به فرمایشات مقام معظم رهبری )مد ظله

ت دهه شصت و تواند پاسخی درخور، علمی و مستند به مطالبه و دغدغه معظم له برای مظلومی انقالب اسالمی می

 شهدای گرانقدر آن باشد.

ای که جالد ددمنش باند رجوی به همراه جبهه ضدانقالب همزمان در پشت جبهه)داخل شهرها( و مرزهای جنوب و  برهه

 شمال غرب کشور انقالب، مردم و مسئولین آن را آماج اهداف، انفجار، ترور و ... قرار داده بودند.

انی انقالب اسالمی، پاسداران گمنام امام زمان علیه السالم در پشت جبهه، استکبار و ای که اگر نبود چشمان آسم دهه

توانست به اهداف خود دست یابد. این کتاب تالش متواضع همه عزیزانی است که خود را مدیون خون  شیطان بزرگ می

 دانند. شهدای جنگ تحمیلی، دفاع امنیتی و مدافعان حرم می

 


