
  
 

  تحقيقات نوين روش های 

 و شستشوی مغزی
  اعتراف گيری

  را افشا می کند
 
 

 
 
 

  با قطع رابطه انسان از جامعه و خشونت می توان هر انسانی را خرد کرد 
  . کرد و اعترافهم شکست و پذيرای شتشوی مغزی کامال در و

  
 



 و يا يک فعال سياسی بر صفحه  منفجر می شودهربار که بمبی انتحاری
، اين پرسش مطرح تلويزيون ظاهر می شود و سابقه سياسی خود را نفی می کند

شود که منفجر کردن می  دگرگون  اين گونهانسانيک چگونه روان : می شود
 يک انسان همه روابط خويش  کهاتفاقی می افتد؟ چه د پذيرمی را خود و ديگران

 می پيوندد؟ چگونه ی مذهبی فرقهرا از خانواده و زندگی قطع می کند و به يک 
 کامال از عقايدی که به آن ، پس از دو ماه بازداشت،فردی با باورهائی راسخ

دوی مخالف در راه آن مبارزه می کرد، دست می شويد و مدافع ارپايبند بود و 
  .اين پديده تاريخ طوالنی و وحشتناک دارد. می شود؟ پاسخ شستشوی مغزی است

  

  سه گام تبديل انسان به روبات
 مرحله در هم شکستن.1

 قربانی با شکنجه روحی و جسمی مجبور به تسليم در اين مرحله
  .اشتباهات خود می شود" فهميدن"و برگشتن از عقايد گذشته و 

   تغييرمرحله.2
يرد ذ مرحله قربانی با اطالعات و جهان بينی که بايد بپدر اين

  .بمباران می شود
  بازسازیمرحله .3

 به تدريج نظرات جديد تلقين شده را می در اين مرحله قربانی
  .دکنن می او ر بااسيببرخورد   شکنجه گران شروع بهپذيرد و

  

  :مرحله در هم شکستن. 1
   می کنندخشن یا او برخوردب قربانی را از جامعه جدا و -

 سازمان  ميالدی١٩۵٠در سال های 
اطالعات امريکا سيا بخش ويژه

پژوهش در باره پديده برای 
در . تأسيس کرد شستشوی مغزی

 اين نظريه وجود داش،شروع کار
عوض شان نظراتکه انساهائی که 

 مغزهايشان با دارو و مواد ميشود،
داده می شود" شستشو"مخدر 

 هایآزمايش رشتهپس از يک 
، هيپنوز و  با مواد مخدرطوالنی

 ای 

ت 

آنها . 



الاصال  هابه اين نتيجه رسيدند اين کار ،در مغز نصب ميکروچيپس
 وجداسازی از جامعه و يک کار پيجسمیروحی و خشونت . نيست

 برای در هم شکستنخستگی ناپذير، بالقاطع و صبورانه روی متهم،
ی پذيرش نظرات جديد کافی  سپس مستعد کردن او برايک انسان و

 کارا در هم و اعتراف گيری نخستين مرحله هر شستشوی مغزی.است
در اين زمان قربانی با شکنجه روحی و جسمی .  است انسانشکستن

اشتباهات خود " فهميدن"مجبور به تسليم و برگشتن از عقايد گذشته و 
 اين کار با روش های زير.می شود

زم 
گير، 

 

 

  : می تواند صورت پذيرد
 بند زدنا تبند و پدس •
  ايستادن يا نشستن در يک وضعيت ثابت  هاساعت •
 زندان انفرادی در مدت نامحدود  •
  شکنجه روحی و جسمی، به عنوان مثال بازجوئی های طاقت فرسا •
 کمبود خواب و غذا  •
  نشنزديکا و اون برد از بين اندنترس •

  

  :مرحله تغيير. ٢
  ميشود نظراتش دستکاری  قربانی توبيخ، مالمت و-

  پيوسته مالمت می شودقربانی
  وو به او بد وبيراه می گويند

با اطالعات و جهان بينی که 
 . بمباران می شود،يردذبايد بپ
 شخص ، مقطع زمانی ايندر

دچار بحران هويت می شود 
 نسبت به احساس تقصير و گناه
  می کند وفعاليت گذشته خود

 به آن اذعاندر راه آن است که 
حت فشار به تدريج کند، اما ت

 ذشتهزندگی گدر می فهمد که 
اکنون آنچه او بايد  .گمراه بود
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 بدين سان.  او تلقين می شودبهبفهمد، اعتراف کند و عوض شود، 
در اين . قربانی راهی برای برون رفت از بحران هويت می يابد

  :مرحله او بر سر دو راهی قرار دارد که در آنجا
زندگی و فعاليت گذشته احساس نسبت به تحت فشار است که  •

 گناه و تقصير کند
 به شدت بد و بيراه نثارش می کنند  •
  جديد بمباران می شودنظراتبا اطالعات در باره  •
 هنوز در انفرادی است •
 آرام آرام راهی برای خروج از بحران می بيند •

 

  :مرحله بازسازی. ٣
   قربانی برای تغيير هويت پاداش می گيرد-

ه تدريج نظرات  قربانی بوقتی
 ،جديد تلقين شده را می پذيرد

دوستانه برخورد بسيار با او 
لحظات گذار از اين  .می شود

شکنجه جسمی و روحی به 
بسيار تعيين محيط دوستانه 

اغلب قربانی در کننده است و 
اميد به زندگی . هم می شکند

دوباره جوانه می زند و 
آخرين مقاومت احتمالی از 

 با روبين می رود و شخص
باز و اعتقاد آموزش نوين 

با قرباندر اين مرحله آخر . می پذيرد

ی 
را 

  :ی
 بسيار دوستانه و دلسوزانه برخورد می شود •
 دياب می بود چشمگيری به طور به اشمحيط زندگی •
 نقطه نظر هايش را می آزمايند •
  نظارت کامل به او آزادی بيشتر می دهند  با •
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، نگاهی بيندازيم به چند  اعتراف گيری در باره شيوه اين پيشدرآمد ازپس
  :نمونه تاريخی

 از زمان  طوالنی دارد وسنت  علنی آناعتراف گيری و نمايش
در در قرون وسطی هر انديشه و عملی که با  .انگيزيسيون شروع شد

تلقی " گناه بدعت"و " جنگ با خدا"ارتداد و ، مسيحيت همخوانی نداشت
 آغاز اين نوع اعتراف گيری ها جنبهدر . می شد و مستوجب مجازات بود

ن و قرمشهوراز نمونه های  .ی دينی داشت اما به تدريج سياسی شد
 محاکمه جوردانو برونو و اعتراف گيری ها و دادگاه های نمايشی وسطی

که سر انجام به گناه اينکه چون استادش نيکالی کپرنيک بر اين باور بود 
و اين  در مرکز عالم قرار داردزمين مرکز عالم نيست و خورشيد " :که

 اعتراف و داستان. سوزانده شد" زمين است که به دور خورشيد می چرخد
فرانسيس بيکن نيز که به جای کتاب .  می دانندهندامت گاليله را نيز هم

. سرنوشتی چون پيشينيان اش داشت" کتاب طبيعت را گشود"آسمانی 
محکوم "  گذاری و ارتداد بدعت"ژاندارک که از سوی کليسا به  سوزندان

 سر آغاز نوع سياسی اين دست اعتراف گيری ها و نمايش ،و سوزانده شد
اعترافات بوخارين، زينوويف، ولی نمونه روشن تر آن . ها قلمداد کرد

  .استرا که در زمان استالين ... کامنيف و 
 و در ساير قاره ها، اين نوع اعتراف گيری ها و ندامت ها نه فقط در اروپا

و نه تنها مسيحيت سايرمذاهب واديان , کشورها ی جهان نيز وجود داشت 
نيز با مرتد خواندن انديشگی ها و رفتار های متفاوت و مختلف به اعتراف 

تکفير وندامت تاريخ اسالم در . ان روی آوردند" گناهکار"گيری و تعذيب 
  .ديده می شود وفور نامه نويسی به

  

   کرهنظاميان امريکائی در جنگ
) Kenneth L Enoch( ميالدی هواپيمای کنت ئنوچ ١٩۵٢سيزده ژانويه 
. در آسمان کره شمالی سرنگون شد) John S Quinn(و جان کوئين 

را دستگير کردند و پس از چهار ماه اسارت آنها مقامات کره شمالی 
آنها گفتند که سياه زخم، حصبه، وبا و : اعترافاتی تکان دهنده کردند

 ٣۵ اين اظهارات به وسيله. پخش کردند فراز کره شمالی طاعون بر
که در ) Frank H Schwalbe(سرباز ديگر و سرهنگ فرانک شوالبه 

سرهنگ فرانک شوالبه گفت که . اسارت کره شمالی بودند، تاييد شد
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بزرگ و خلبانان باکتری ها را از ارتفاعات مختلف بر فراز شهرهای 
  . ن پخش کردندکوچک برای سرايت به غيرنظاميا

 بازگشت به امريکا  پايان جنگ از از حتی پسبرخی از سربازان
به تمجيد کمونيسم و انتقاد از سرمايه داری برخی از آنها . سرباززدند
برخی گفتند جاسوس امريکا بودند و مستحق مجازات و يا آنها . پرداختند

 در باره سرهنگ فرانک شوالبه بعد ها . بسيار خوب برخورد شد
  ." واژه ها از من بود، اما انديشه از آنها: "گفتاعترافات 

 سيا معتقد بود که آنها تحت تاثير مواد  نخست،برای بررسی اين پديده،
 دايره به نام رمز ١٩۵٠درسال . هيپنوز اقرار می کنندمخدر، دارو و 

 نامش به ١٩۵٣تاسيس کرد و اين دايره درسال ) BLUEBIRD(بلوبريد 
که از ) Mescaline(مسکالين آنها . تغيير کرد) MKULTRA(لترا ومک

کاکتوسی ويژه مشتق می شود، قارچی که سرخپوسان در مراسم عبادی 
و هيپنوز را به طور وسيع ) LSD(دی .اس.خود مصرف می کنند و ال

به عنوان نمونه، در . روی انسان ها بدون اطالع به آنها آزمايش کردند
دی ريختند و مقدار آن را روزانه .اس.ز ال رو٧٠غذای يک عده زندانيان 
  . به تدريج اضافه کردند

 هيپنوز و ،سياسازمان 
کار کذاشتن 

ميکروچيپ در مغز 
. را نيز آزمايش کرد
: ولی نتيجه آن شد

برای درهم شکستن 
، زندان انفرادیانسان

 در بی خبری و 
قراردادن و خشون

روحی و جسمی کافی 
است تا او پذيرای 

 و شودديد نظرات ج
نيازی به دارو و 

 

ت 

  ن اسير امريکائی در جنگ کره
  .هيپنوز نيست

سربازا
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  ) ١٩٣۶ – ٣٨(دادگاه های مسکو 
 عده ای از مخالفان سياسی استالين علنى  هایدادگاه های مسکو، دادگاه

قديمی با نفوذ و دارای پايگاه  رهبران، کادرها و اعضا  دادگاه،متهمان. بود
مونيست شوروری بودند که خطری برای رهبری حزب کحزب توده ای در

  ازرقبای سياسی حذف ،هدف. می شدندمحسوب لين بالمنازع استا
  .استالين بود

در اين دادگاه ها که اتهامات جملگی جعلی بود، متهمين به گناه خود 
يکی از متهمان اجازه م. تراف کرده و خواهان مجازات خود می شدندعا

و همسرش را تيرباران کند و ديگران می خواهند که حکم خواهد که رفقا 
 سرگئی .اعدام آنها صادر شود و برای اين کار از دادستان تشکر می کنند

من خائن به حزب خود بودم، خائنی که ب: "مارچوکوسکی اقرار می کند
ادوارد هولتزمن ا." تيرباران شود

 راه سر

ی 

ايد 
اف می کند ما تنها قاتل نيستيم، : "عت

   ."ل های فاشيست هستيمبلکه قات
  

ر

  
  ) کف، کامينف و زينويف

  . شدنده او
ري(استالين و با سه تن از رهبران حزب بلشويک 

گستردکه هر سه قربانی پاکسازی 
  

  : به قرار زير است مسکوسه دادگاه معروف
ی   شانزده نفر از اعضای برجسته١٩٣۶ اوت ٢۴ تا ١٩از : دادگاه اول

 زينوويف و کامنف ياران نزديک لنين رهبری حزب کمونيست از جمله
 .همه متهمان اعدام شدند. محاکمه شدند
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 هفده نفر از مقامات حزبی مح١٩٣٧ ژانويه ٣٠ تا ٢٣از : دادگاه دوم
  . نفر به اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند۴ نفر تيرباران و ١٣. شدند

ان هبرر نفره از ٢١ گروهی ١٩٣٨ مارس ١٣از دوم تا : دادگاه سوم
بيشتر آنها از وزيران سابق دولت ب. بلشويک محاکمه شدند

اکمه 

در ميان . ودند
کوف 

 ژنرال ١٩٣٧در ژوئن 
حاکمه 

ری 

 قانون کيفری شوروی بود، که مبنای دادرسی اصل . سرنگون کنند
  .ستی مجازات اعدام در نظر گرفته بود

به 

ی، 

تقد و 
ق 

 جوزف النسكي،

ه از 

و ري) رئيس سابق کمينترن(هايی نامدار مانند بوخارين  آنها کمونيست
  .همه متهمان اعدام شدند. قرار داشتند) نخست وزير قبلی(

به موازات اين سه دادگاه، يک دادگاه نظامی 
ئيل توخاچفسکی و يازده نفر از فرماندهان ارتش سرخ را به مميخا

  . ها انتشار يافت کشيد، که خبر آن در رسانه
اتهام اصلی متهمان عبارت بود از همکاری با تروتسکی و عناصر 

دا کنند با حمايت کشورهای سرمايه شد تالش می راستی که گفته می دست
نظام سوسياليستی را در شوروی استند می خو)  ژاپن و انگلستان،آلمان(

۵٨
 نظام سوسيالياندازیبرای توطئه بر

  
  مک کارتيسم در امريکا

اصطالحی است برای اشاره )  McCarthyism (کارتيسم  مک
 کارتی جوزف مکسناتور امريکا به رهبری دولت  چپهای ضد فعاليت

آميسيون تحقيق در مورد اقدامات " رئيس ) ١٩۵٧ تا ١٩٠٨(
، که موجب شد موجی از عوامفريبجنگ سرددر آغاز  "ضدآمريكايي

، روشنفکران، مخالفت با پاکسازی هاهای سياه،  فهرست ،سانسور
دهه اجتماعی ، فضای تفتيش عقايدهای نمايشی و  ها و دادگاه افشاگری
 منبسياری از افراد به ويژه روشنفکران.  را دربرگيردآمريکا ١٩۵٠
 بودن شغل خود را از دست دادند و به طرکمونيست، به اتهام مردمی

نی همچون هومفری هنرمندا انديشمندان و .مختلف آزار و اذيت شدند
 آبراهام پو، آلبرت اينتشتين،، چارلی چاپلينبوگارت

  ژول داسينز، استال اون لتيمور،لوزي، برتولت برشت، ادوارد ديميتريك،
  . آن بودندانقرباني  از جملهالنگستون هيوز و آدلر

در مورد همه آسانی آه " آميسيون تحقيق در مورد اقدامات ضدآمريكايي"
گذاشت مگر   میاه آنآرد اصل را بر مجرميت برای بازجويی احضار می

برای متهمان هم اثبات بی گناهی خود به ويژ. شد ثابت میآنكه خالفش 
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ای مهارت ويژه نهاآن رو دشوار بود آه مك آارتی در تحريف اظهارات آ
ها را با اهدافی تبليغی چنان  داشت و درك و برداشت خود از بازجويی

باورپذير جلو عوام فريبانه 

 

انگيخت و  داد آه شك و ترديدی بر نمی وه می

ن 

كا روزگاري را مي گذرانيم آه اگر آسي صبح، 
نگام خارج شدن از خانه اول پاي چپش را بيرون بگذارد به آمونيست 

   ".بودن متهم مي شود
  

متهمان بی  مغرضانه وی از اظهاراتو  تحريف شدهها هم روايت  رسانه
  .آردند  نقل میتساآم و آ
، به ويژه روشنفکرا برچسب زدن به مخالفان سياسی، مک کارتیهدف
 پيشگيری از نفوذ نامنزد تودة مردم به   بی اعتبار کردن آنان دربرای

کارتيسم ارائه از دوران مک  گويا  چارلي چاپلين توصيفي. بودکمونيسم
در آمري...  ": استداده
ه

  
  روزنامه نگار) Owen Lattimore(بازجوئی اون لتيمور 
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   در ايراناعترافات چهتاريخ
خوانده می شد و " ندامت" ها در رژيم پهلوی درهم شکستن انسان  

 بخشش می درخواست" اعال حضرت " حضور ازدرهم شکستهشخص 
خوانده می " اقارير"و " اعترافات"اين پديده در جمهوری اسالمی . کرد

طلب آمرزش می " معظم رهبری"ضور 

ه 
ر 

 ،

 و بازجو

 

ر 
 ام

ی 

شود و انسان درهم شکسته از ح
  .کند

  ندامت ها در رژيم پهلوی
 فرمانداري ١٣٣۵تا  ١٣٣٣ مرداد در فاصله سالهاي ٢٨پس از کودتاي 

نظامي تهران به فرماندهي سرلشکر تيمور بختيار و بسياري ازرهبرا ن و 
کنندگان نام امضا. اعالم ندامت شدندمجبور بهاعضاي حزب را کادرها و

آقايان شرمينی،جهانگي: يکی از آنان هستندسرگشاده زندانيان قزل قلعه 
فخرالدين مير رمضانی، محبوب عظيمی  حسين تمدن،افکاری، محمد 
  زاده، رحمت اهللا جزنی بهشتی، عباس عبدی 

ترين اعترافات از مهميکی در دوران پهلوی اعتراف پرويز نيکخواه 
او از فعاالن کنفدراسيون دانشجويی بوده در ايران . سياسی آن دوره بود

ار ساواک  و پس از اعترافات تلويزيونی، خود همکشددستگير 
  .شد

 پخش شد به نقد ١٣۵٢ای که به سال  رضا براهنی در مصاحبه
  . مسلحانه پرداخت  و مبارزه"پيروی کورکورانه از غرب"مارکسيسم، 

مصاحبه تلويزيونی غالمحسين ساعدی در برنامه ای به نام گفتگو در سال 
اد کرد وشد که در آن هم از مخالفان شاه و هم از خودش انتق  پخش١٣۵۴

اين نويسندگان هر دو  . پرداخت"شاه و ملت انقالب شکوهمند"به ستايش 
غير مستقيم به انتقاد از نبود  پس از آزادی از زندان به طور مستقيم و يا

براهنی د: پرداختند فتار و حتی وجود شکنجه در زندانهاگآزادی بيان و 
ز ايران انجمصاحبه های صريحی که چندی بعد از آزادی در خارج ا

  . »ماه عسل«حسين ساعدی با نوشتن نمايشنامه داد و غالم
يکی از بزرگترين نمايش های اعتراف گيری در زمان پهلوی نمايش 

 زندانی سياسی و عقيدت۶۶  تعداد١٣۵۵در بهمن ماه سال . بود " سپاس"
. دردادگاهی نمايشی اعتراف و اظهار ندامت کردند)  زن ٧ مرد و ۵٩( 

   :زندانيان سياسی به قرار زير استاين ی اسام
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محمد مهدی ابراهيم عراقی، حبيب اهللا عسگر اوالدی، ابوالفضل حيدری، 
الدي سليمی، احمد اوالد اعظمی ناديکالئی، محمد باقر محی  منوچهر مقدم 

ابوذ هوشنگ جمشيد آبادی، سليمان دانشيان  انواری، ظفر قلی رضائی،
جمشيدی، رضائی، رحمت اهللا   علی پاسدار، زهرهمحمد بيگزادی، ايمان

بخت،  نيک محمد حسين والی زاده معجری، محمود شاهسوندی، کبری 
َکرم   محمود رضائی عباسی، محمود نجف زاده نامقی، سيد موسی 

ارسالن فال وردی، علی اکبر واسفی، رحيم اخالقی پور بهرام،  محمد اهللا
شيدرخ  طاهری، محمد رضا توکلی،  حجت انصاری، محمد جعفر

اهللا آقا  االمين، قدرت  صداقتيان، زهرا محمد نادرخانی، محمد هادی روح
يد زمان،  علی خانی، قربانعلی احباء، علی دادگر، زهرا کريمی، زهرا

يعقوبی،  اعتمادی، عباس شهاب الدينی، مهدی کروبی، محمد خليلی، طه 
بايرام  يع اسالميه، علياحمد سيدی، غالمحسين رضوانی، محمد رب سيد

رشت محمد رضا رحيم زاده، غالمرضا مصدق  چوپانی، مصيب حسام،
جعفر رضائی، حميد  اسداهللا اوالداعظمی، علی اصغر سروری، حسين

رش مهدی ملک الکتاب، محمد رضا نوروزيان، داود بهامين، حسين 
مهدی د غروی، سيد چيان، سيد عالالدين پير خضری، نورالسادات وحي

سيروس رسا، غالمحسين عارف آخر، فريده  حسينی، عيسی سر پل،
گرجی، بهروز  

ن 
ر، 
 

زاده، 
ح 

اهللا 

ی، 
ی، 

 ت
 

عليرضا حاجی بيگی،  کفاش ژنده دل، محمد نوروزی،
علی  ميثمی، ستوان دوم سابق وظيفه

  اسالمین که از پشت پرده دادگاه های جمهوریهدی بازرگا
با خبر ا

بيمه می 

فردا 
. ستم

در 

عنايت زمان صمغ آبادی، بهزاد  ناجی 
   .رشيدی جعفر 

  

  اعترافات در جمهوری اسالمی
مهندس م  

 خود را اين گونه مصونّيت پارلمانیست، قبل تمام شدن دوران 
  :کند
تا دو روز ديگر عمر نخستين مجلس شورای اسالمی که ... "

جانب عضو آن بودم و از مزايای اين عضوّيت، از جمله  اين
 از پس. رسد ه پايان میمصونّيت پارلمانی برخوردار بودم ب

من نيز مانند بقّيه موّکلينم قابل تعقيب و بازداشت و تأديب ه
به همين دليل نيز با استفاده از فرصتی که رئيس مجلس در 

خواهم به اّطالع برسانم که اگر  اند می اختيار بنده گذاشته
 با روزهای بعد شاهد گرديديد که بنده را بازداشت کردند و بعد
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تبليغات و سر و صدا اعالم نمودند که بنده جهت بعضی 
توضيحات و روشن نمودن حقايق در تلويزيون ظاهر خواهم شد 

هايی غير از سخنان  و در صورتی که ديديد آن شخص حرف
کن زند و مثل طوطی مطالبی را تکرار می ديروز و امروز می

مهندس " .ستبدانيد و آگاه باشيد که آن فرد مهدی بازرگان ني
د، 

ين 
ی 

 

ر 
ردی 

 اول، استفاده ابزاری از شکنجه): شد همزمان تعقيب می 

 ت

و 

من شنيدم آه آن فرد ضجه ": ی گويد
وده 

  ".ت

ی اّول مجلس شورای  ی دوره مهدی بازرگان در آخرين جلسه
  )١٣۶٣ ارديبهشت ١٠روزنامه جمهوری اسالمی (اسالمی 

شکنجه  ،اعترافات شکنجه شدگان اميان، در کتابنوشته ی يرواند آبراه به
پس از پيروزی انقالب به شکلی سيستماتيک و برنامه ريزی شده و برای 

بر ا . آغاز شد۶٠صاحبه تلويزيونی، از ابتدای دهه اعتراف و م گرفتن
متهم، برای بازجويانش بهترين مدرک گناهکار اساس، در ابتدا اعتراف

محکوميت او را مهيا می شخص محسوب می شد و همزمان هم امکان
 در چنين .ساخت و هم بر روحيه هم قطارانش تاثيری جدی می گذاشت

 گرفتن اطالعات بلکه دست يازی به حالتی هدف اصلی از شکنجه، نه
. ماهيت او و همينطور استفاده تبليغاتی از آن بود هويت زندانی و تغيير

اين ترتيب دو شيوه متفاوت که ه مسئولين امر در جمهوری اسالمی به
هر چند در موا( کدام هدفی جداگانه را دنبال می کرد در پيش گرفتتند

اين دو هدف
اعمال شکنجه برای اجبار فرد به مصاحبه وم، و دبرای تواب سازی 

  .تلويزيونی
 

ا نخستين اعتراف۵٩ و ۵٨های   اعضای گروه فرقان در سالاتاعتراف
ترين  سازمان مجاهدين انقالب از اصلي .بود  اسالمیجمهوریدر 
سپاه و آميته به برخورد با گروه هايي بود آه در آنار نيروهاي  گروه

محمد . اي را در بازجويي آنها بر عهده گرفت فرقان پرداخت و نقش عمده
عطريانفر در آن زمان به واسطه عضويت خود در سازمان مجاهدين 

ها و سپاه، ديدارها  انقالب و نزديكي با نيروهاي انقالبي مستقر در آميته
 ٢٠٩شده گروه فرقان در بند  شتوگوهاي متعددي با اعضاي بازدا گفت

قاتل م او در باره . اوين داشته است
خواسته است آه زودتر به قصاص عملش برسد و معتقد ب زده و مي مي

آه اين تنها راه پاك شدن اوس
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آقای بنی " های مردم و رئيس جمهور دفتر هماهنگی" برخی از افراد 
  . بانيان بعدی بودندصدر قر

، فدايی، به بعد رهبران و فعالين سازمان های مجاهدين۶٠از خرداد سال 
 سربداران و گروه های ديگر،پيکار

 
 چپ اعتراف کنندگان دادگاه های 

 و 

سوسياليست 
بر 

ز 
آقاي شريعتمداري : "تو گف ن ظاهر شد هفت ماه بعد در تلويزيو،د

 ن طبري
ه نام 

 و 
ه 

ستاده ويژه حقوق بشر به 
 به

 حسين روحانی از پايه گذاران سازمان اتاعتراف. شدندجمهوری اسالمی 
  .توجه بسياری را جلب کردپيکار، 

خمينیآيت اهللا تهم به اقدام به ترور که م ١٣۶١ال  سصادق قطب زاده
 شريعتمداری در اين اقدام شورای انقالب شد به دست داشتن آيت اهللا

 در خواست اسلحه از حزب بهقطب زاده . اعترافات کرد
آيت اهللا شريعتمداري از آيت اهللا خميني ره .اعتراف آردنيز فرانسه 
 .عليه خود را آرد» يف تبليغاتطلب عفو و تخف«انقالب
 حزب جمهوري خلق مسلمان سيد مهدي مهدوي، عبدالرضا رهبران

حجازي، محمد جواد مناقبي و احمد عباسي به تدريج در تلويزيون ظاهر 
 با۶١ در فروردين  کهاحمد عباسي. شدند و به براندازي اعتراف آردند

داشت ش
در متن آودتا بوده و با يكي از آشورهاي خليج فارس هم ارتباط داشته 

  ".است
 ١٣۶٢ حزب توده در اعترافات تلويزيوني دهم ارديبهشت ماه رهبران

ي نظامي حزب،  ، محمدعلي عمويي، عضو ارشد شاخهشرکت کردند
احسااز روشنفكران حزب و ) مشهور به آذين( محمود اعتمادزاده

ب» کژراهه«نام   در همين دوران کتابی به .ندبود) ايدئولوگ حزب(
 .است  منتشر شد که در آن از گذشته خود انتقاد کردهاحسان طبری

 نقطه عطفی در مهارت اعتراف گيری اعترافات سران حزب توده
 برای اولين بار اعتراف از شکل فردی خارج شد:جمهوری اسالمی بود

 کيانوری در نامه ای ب١٣۶٨در سال . شکل جمعی به نمايش درآمدبه 
خامنه ای توضيح داد که چگونه شکنجه شده است و تمام اعترافات زير 

گاليندوپل فر در گزارش  .شکنجه بوده است
 کيانوری مالقات ميکند و کيانوریبا  اوين  زنداندر که او   آمدهايران
   .ه به او ميگويد که شکنجه شده استفرانس
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تفتيش عقايد زندانيان سياسی و اعتراف گيری و اعدام هزاران زندانی 
، يکی از وسيع ترين و قسی ترين کشتار ١٣۶٧سياسی در تابستان 

  . در تاريخ ايران استزندانيان
ی سير اعتراف گيری در نظام جمهوری اسالمی، به سال های در ادامه 

بر 
شته 

در 

ی که از تهران عازم کنفرانسی در بروکسل بود 
 
زاد 

ت، بعد 

يايی 

دتای 
در 

 

 اعترافات زنده ياد علی اک١٣٧٢ی می رسيم و در سال هفتاد خورشيد
سعيدی سيرجانی را داريم که بعد از آن در زندان به طرز مشکوکی ک

  .می شود
  .بی از ملی ـ مذهبی ها پخش می شود اعترافات سحا١٣٨٠ در سال 

 او . قابل توجه استبروجردی اعترافات آيت اهللا کاظمينی١٣٨۵سال 
 مخالف نظام واليت فقيه است که مخالف دخالت دين روحانی دگرانديش

سياست و طرفدار جدايی دين از دولت و بازگشت به اصل دين سنتی بوده 
  در او.و خواسته خود را نيز به طور علنی و آشکار بيان نموده است

   .دند شريگدست شانهوادارنفر  ٧٠٠ بيش از همراه ١٣٨۵مهرماه سال 
ترافات علی افشاری، ابراهيم نبوی، مسعود بهنود، اعترافات جديدتر را اع

رامين جهانبگلو .  استجهانبگلورامين کيان تاجبخش، هاله اسفندياری و 
 در حال١٣٨۵ارديبهشت 

به او اتهام ارتباط با بيگانه را زدند و در. در فرودگاه مهرآباد دستگير شد
ز اعترافات تلويزيونی در شهريور همان سال با قيد وثيقه آنهايت بعد ا

  . شد و به کانادا بازگشت
 کمی تغيير کرده و به جای اينکه در اين دورهمکانيزم اعتراف گيری در 

گلدان گلی می عليه او اويزان کنند، پشت سر اعتراف کننده شعارهايی 
در حالی که در . گذاشتند و فضای دوستانه تری به اعترافات دادند

اعترافات اوليه همه جا الجوردی در کنار اعتراف کنندگان می نشس
  .از آن بازجو و پرسش کننده ديده نميشود و تنها اعتراف کننده وجود دارد

، يکی از ملوانان بازداشت شده بريتان"فی ترنی" ١٣٨۶روردين ف  
  .ی ستايدمرا ی  رفتار نظاميان ايران ظاهر می شود ودر تلويزيون

کو"فعالين اصالح طلب به اتهام  دادگاه ،١٣٨٨مردادماه سال در   
 در بين متهمين حاضر .صد ها نفر را به اعتراف واداشت" مخملی

طلب همچون محسن  هاي شناخته شده سياسي اصالح چهره جلسه دادگاه
بهزاد نبوي عضو شوراي مرآز  ميردامادي دبير آل حزب مشارآت،

زمان مجاهدين انقالب اسالمي، محمدعلي ابطحي عضو شورايسا
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زاده معاون سابق وزارت مرآزي مجمع روحانيون مبارز،محسن امين
خارجه دولت ا

 
محمد عطريانفر عضو شوراي مرآزي حزب  صالحات،

ي 

 
ول 

بنده .  هم مطرح بود، مسئله تقلب است
يك اسم رمز آشوب شده است آه در آن  بته جايي مطرح آردم آه تقلب

مردم هم در  لشكرسازي براي تقلب وجود داشت و تمرين پهن شدن
  .ها هم در آن موجود بود خيابان

  

حزب  آارگزاران، محسن صفايي فراهاني عضو شوراي مرآزي
 حزب مشارآت زاده عضو شوراي مرآزي مشارآت، عبداهللا رمضان

  .ندشتحضور دا
اي از سفرها آنم آه بخش عمده بنده اعتراف مي: ابطحی در دادگاه گفت

سفرهاي تبليغي بود آه اين سفرها بتواند توجهات را  خاتمي به عنوان
شانس پيروزي در انتخابات ايران معطوف به وي آرده و خاتمي را تنها

تخابات افتاد و البته در طترين اتفاقي آه در اين ان اصلي .مطرح آنند
و بعد از انتخابات برگزاري، قبل

ال

  

و 

 گاهابطحی در داد
  

چهارمين جلسه محاکمه شماری از شخصيت های معترض به در  
نتيجه انتخابات همراه با قرائت اعترافنامه سعيد حجاريان برگزار شده 
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 .دادستان درخواست انحالل حزب مشارکت را مطرح ساخته است
 امين زاده،مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی، محسن ميردامادی، محسن

فيض اهللا عرب سرخی،  ، محسن صفايی فراهانی،عبداهللا رمضان زاده
سعيد شريعتی، کيان تاجبخش، صا

 

دق نوروزی، شهاب طباطبائی، هدايت 

م 
الزم می دانم التزام عملی " ... ."رئه و ندامت می کنم

می 
ا داشته 

 و نتيجه گيری شده هيان به متون علمی خارجی و تدريس آنها انتقاد
است که تدريس نظريه های علوم انسانی در دانشگاه های ايران يکی از 

عوامل ضايعات و صدمات به اموال عمومی در جريان انتخابات اخير بوده 
  .است

آقايی، مسعود باستانی، حمزه غالبی، سعيد ليالز، علی تاجرنيا، احمد 
به عنوان برخی از  .زيدآبادی، محمد قوچانی و محمد رضا جاليی پور

  .متهمان حاضر در دادگاه نام برد
" اين همه جور و عدوان که بر مردم و نظام اسالمی " ازسعيد حجاريان

مرتکب خطاهای سهمگين شده ا"رفته ابراز انزجار کرده و گفته است که 
و از خطاها اظهار تب

رم و اعالم دا" خود را به قانون اساسی و فرمايشات مقام معظم رهبری
اگر از سر تقصير يا قصور به ارکان نظام جسارتی رو"افزايد که 

 ."ام، حالليت بطلبم
در اين اعترافنامه، از شورای انقالب فرهنگی و مسئوالن آموزش   

عالی جمهوری اسالمی نيز به دليل جلوگيری نکردن از دسترسی 
دانشگا

   
   زاده و تاجرنيا زاده، تاج تاجبخش، رمضان

  سعيد حجاريان
  

آموزش و شتشوی مغزی می تواند از طريق وسايل ارتباط جمعی، 
ر گروهی، آموزش فرقه ای که به ظاهر غير قهرآميزبه نظر 

  .جام شود، که موضوع مقاالت ديگر است
  

پرورش، فشا
می آيد نيز ان
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  گفتارسپ
اعتراف و توابجامعه ما پس از اينهمه افشاگری در باره در متاسفانه   

 نوک تيز حمالت متوجه قربانيان است تا شکنجه گران و  هنوز،سازی،
 را وادار به نفی هويت خويش ميکند ويا اگر اگر رژيمی انسان. اوزانمتج

مردی به زنی تجاوز می کند، بجای آنکه، قبح شکستن انسان و شناعت 
تجاوز چنان قو

 

 و متجاوز نشود قربانی دادن رژيم جرئت نمايش  کهی باشد
 

 ر

بجای تقبح بی قيد و شرط شکنجه و تجاوز و پذيرفتن 
 

نه 
ف 

ما شاهد 
شکسته ديگر که بر صفحه تلويزيون خود را هم انسان های در 

  . را می ستايند، خواهيم بودزندانبان" برادران"پذيرائی گرم 
   

   ٣٨٨مرداد 
Ahad.Ghorbani@gmail.com

جائی در جامعه نداشته باشد، اين قربانيان هستد که احساس شرم می کنند
  . ه متجاوزانن

ياسی اين ديد عقب مانده را شايد شيوه برخورد گروه ها و احزاب س  
 سياسی بجا محکوم کردن بی  و احزاب هاسازمان. می کندتشديد کرد و 

 تبليغات خود را ببه حريم خصوصی و شخصی افراد، تجاوز قيد وشرط 
ا و  ماورای انسانی و قهرمانانی چون روزبه ها، رضائی همقاومت های

 .جزنی ها بنا نهادند
قربانيان با آغوش باز، گاه قربانيان با بی مهری و يا حتی بايکوت روبرو

  .  و می شوندشدند
در بر اين پاشنه می چرخد، تجاوز شده خجالت زده است زمانی که تا 

 رژيم های اعترانجه گر،محکوم می شود نه شکمتجاوز، شکنجه شده 
اين سالح مخوف را بر زمين نمی گذارند و گير و تواب ساز 

نفی و 

احد قربانی
١

  
 

 17



  :برای مطالعه بيشتر
  : کتاب

ترجمه رضا . عترافات شکنجه شدگانا )٢٠٠٣ (.يرواند ،آبراهاميان
 نشر باران  :سوئد. ها شريفي  

Abrahamian, Ervand. (1999) Tortured Confessions: Prisons and 
 Public Recantations in Modern Iran. Berkeley: University 
 of California Press. 
Caute, David (1978). The Great Fear: The Anti-Communist 
 Purge Under Truman and Eisenhower. Simon & Schuster. 
Dominic Streatfeild: (2006) Brainwash - The secret history of 
 mind control. Hodder & Stoughton.  
Kathleen Taylor: (2004) Brainwashing - The science of thought 
 control. Oxford University Press, 
Singer, Margaret. (1995) Cults in Our Midst: The Hidden 
 Menace in Our Everyday Lives. 
Hassan, Steven. (1988) Combatting cult mind control. The 
 Aquarian Press. 

  :اهوبگ
  ) کتاب و مقاله در مورد زندان٨۵٠( خاطراِت خانه ی زندگان 

http://www.arashmag.com/content/view/682/47/  
Brainwashing  
http://en.wikipedia.org/wiki/Brainwashing  
McCarthyism 
http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthyism  
Moscow Trials 
http://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Trials  
Prisons and Public Recantations in Modern Iran 
http://www.escholarship.org/editions/view?docId=ft3s2005jq&c
hunk.id=0&toc.depth=100&brand=ucpress  
Profile: John Walker Lindh 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1779455.stm
Steven Alan Hassan’s Freedom and mind Center 
http://www.freedomofmind.com/  
 

http://www.arashmag.com/content/view/682/47/
http://en.wikipedia.org/wiki/Brainwashing
http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthyism
http://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Trials
http://www.escholarship.org/editions/view?docId=ft3s2005jq&chunk.id=0&toc.depth=100&brand=ucpress
http://www.escholarship.org/editions/view?docId=ft3s2005jq&chunk.id=0&toc.depth=100&brand=ucpress
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1779455.stm
http://www.freedomofmind.com/

	پسگفتار

