فرقه های مخرب يک نوع برده داری نوين
بخش اول :برده داری چيست؟
"او ديگر بيش از اين نميتوانست بر عليه حزب بجنگد .گذشته از همه اينها ،حق با حزب بود .بايد که اينطور باشد :آخر چطور
ممکن است که يک موجود جاودانه ،يک مغز متفکر جمعي اشتباه کند؟ با چه معيار خارجي ميتوان قضاوت آنرا محک زد؟ هر
چه باشد ،فهم و شعور به تعداد بر ميگردد { .عقل دو نفر بهتر از عقل يکنفر است  ...و در نتيجه عقل جمعي حزب بمراتب
برتر از عقل تک تک افراد است }.تنها مسئله موجود ،فرا گيری اين بود که وی آنچنان فکر کند که آنان فکر ميکردند .تنها ...
! در اين لحظه انگشتان وی کلفتي مداد را در ميان خود حس کردند و او شروع کرد به نوشتن افکاری که بسوی مغزش هجوم
آورده بودند .نخست وی با يک خط خرچنگ قورباغه و درشت نوشت« :آزادی ،بردگي است ... ».وبعد« ،جنگ ،صلح است،
آزادی ،بردگي است؛ بالهت ،توانمنديست "».جورج اورول1984 ،
ری طوالني جهت فهم فرقه های مخرب ،رهبران آنها ،شستشوی مؽزی قربانيانشان به مقصد خود
سرانجام ما بعد از يک سؾ
ميرسيم .در اين سفر سعي شد که نشان داده شود که فرقه چيست ،رهبر فرقه چه خصوصياتي دارد ،ويژگي دکترين فرقه ها
چيست ،چگونه آنها پيروان خود را جذب و سازماندهي ميکنند ،و بعد توسط چه شيوه هائي ذهن اعضأ خود را مخدوش کرده ،و
توسط شستشوی مؽزی ،شخصيت و هويت آنها را تؽيير داده ،هويت گذشته ايشان را به بند کشيده و هويت فرقه ای را بر جای
آن استوار ميسازند و به اين ترتيب پيروان خود را تبديل به موجوداتي کامال" مطيع و وفادار ساخته که حاضرند همه چيز منجمله
وجود مادی و معنوی خويش را فدای بقای فرقه و رهبريش کنند.
ادوارد هانتر که برای اولين بار اصطالح شستشوی مؽزی را بکار گرفت در توضيح اين لؽت ميگويد " :هدؾ بکار گيری آن
اينست که ذهن افراد آنچنان بشدت تؽيير نمايد که صاحب آن تبديل به يک عروسک خيمه شب بازی زنده و يا تبديل به يک آدم
ماشيني شود ،و در عين حال ظلم و قساوت اعمال شده در حق وی از بيرون قابل رويت نباشد .هدؾ ايجاد يک مکانيسم در
اشد .هدف نهائي ايجاد يک
گوشت و خون قرباني است ،مکانيسمي با اعتقادات و نحوه تفکر جديد که در جسم قرباني کاشته شده ب
نژاد برده جديد است که برخالف برده های دوران قديم بتوان به آنان اعتماد داشت که هرگز بر عليه اربابان خود قيامنکرده و
همواره آماده اجرای دستورات و خواستهای ارباب خود بوده و نهايتا" همانند يک حشره ،و يا موريانه تنها دارای غريزه
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اطاعت بوده و بر طبق آن حرکت نمايند".
تؽيير انسان به يک حشره ،يک مورچه که تنها تابع ؼريزه اطاعت و فرمانبرداری باشد؛ آيا اين اصطالح و اين جمله چيزی را
بخاطر شما ميآورد؟ آری اين آخرين کالم و يا دستور العمل مريم رجوی در مرحله «طالق خود» انقالب ايدئولوژيک مجاهدين
بود .او اين خواسته خود و همسرش را نه تنها از ما پنهان نکرد! بلکه آنرا با صراحت و افتخار بارها تکرار نمود .او گفت که
هدؾ نهائي انقالب ايدئولوژيک اينست که ما را به نقطه ای برساند که پای خود را فراموش کرده و روی پای رهبری راه برويم،
توانائي ها و ابتکارات خود را بکنار نهاده و به عقل و درايت رهبری تکيه نمائيم .افکار خويش را فراموش کرده و دستورات
رهبری را نقطه به نقطه ،بطور کامل و مطلق اجرا نمائيم .به زبان ساده هدؾ و خواسته آنها اين بوده و هست که پيروان خويش
را تبديل به موريانه هائي انسان نما کنند و رابطه ای را با آنان برقرار نمايند که ملکه کندو با موريانه های سرباز و يا کارگر
دارد.
شايد عجيب و جالب باشد که بدانيم در فرقه ها و بخصوص فرقه های مخرب ،آنها هيچ کوششي برای پنهان کردن اين خواسته
خود از پيروان نميکنند .اينکه ميخواهند آنها را بقول جورج اورول تبديل به يک «نا شخص و يا هيچکس » بکنند .تبديل به فردی
از خود بيخود ،و يا «مورچه ای» متعلق به رهبری نمايند .آيا داستاني که رجوی برای ما تعريؾ ميکرد را بخاطر ميآوريد؟ در
آن داستان وی صحبت از رابطه بين مولوی و شمس تبريزی ميکرد .اينکه شمس حاضر نشد درب خانه اش را بروی مولوی باز
نمايد تا اينکه مولوی در پاسخ اينکه چه کسي است که دارد درب منزل را ميکوبد بجای گفتن «منم»« ،مولويم»  ...گفت
«هيچکسم»« ،خاک پايم» و «ؼالم شمايم» .در اينجا من نميخواهم وارد بحث رابطه مريدی و مرادی در عرفان اسالمي،
مسيحي و يا يهودی شده و تفاوت آن با رابطه موجود در فرقه های مخرب را برشمارم .شخصا" گرچه اين تفاوتها را تا حدودی
تشخيص ميدهم ،اما خيلي ساده و صادقانه طرفدار هيچيک نيستم .من احساس ميکنم که اينگونه رابطه خاص رابطه انسان با
خالقش است ،حال به هر نوع خالقي که معتقد ميباشد .از طبيعت گرفته تا خداوند يکتا .و اگر به هيچيک معتقد نيست ،اينگونه
رابطه خاص رابطه فرد با اخالقيات و وجدان خودش ميباشد .من معتقدم که انسان ميتواند آزادانه خود را تسليم وجدان و
ثمار و
اخالقيات مطلق فوقاني کند ،خدا و يا دين و يا هر چيز ديگر که بخواهيم آنرا بناميم ،مشروط به اينکه بتوانيم امکان است
استحمار انسان توسط انسان تحت آن پوشش و بنمايندگي از آن منبع مطلق را منتفي سازيم .اما اينکه انساني بر جايگاه پروردگار
نشسته ،خود را نماينده او خوانده و تحت عناوين و شعارهای مردم پسندانه و با بکار گيری شيوه های مختلؾ مخدوش سازی
ذهن ،پيروان خويش را وادارد که خود را فراموش کرده ،تمام روابط خويش با عزيزان خود را قطع نموده ،و تمام عشق خود را
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معطوؾ آن رهبر فرقه ای نموده ،تبديل به موجوداتي عجيب و نا شناخته و تسليم مطلق رهبری گردند ،چيزی نيست مگر يکنوع
از برده داری نوين ،بهمان اندازه برده داری دوران گذشته ،ضد اخالقي ،شرم آور ،انزجار آور که بايد همانند آن در تمام دنيا
ؼير قانوني گردد.
تعريؾ برده داری:
طبق تعريؾ کميته برده داری ليگ ملل ،برده داری عبارت است از " :موقعيت و يا شرايط يک فرد که بتوان تمام حقوقي که به
بحث مملوک و يا تحت مالکيت بودن مربوط است را به وی تحميل نمود{ 2".مانند حقوقي که فرضا" شما بعنوان مالک خانه يا
اتوموبيل نسبت آنها داريد .البته توجه داريد که حتي در مورد مالکيت بر اموال منقول و ؼير منقول و بخصوص حيوانات هم اين
حقوق مطلق نيستند و قانون حدودی برای آنها گذاشته است .مثال" شما نميتوانيد يک خانه ارزشمند قديمي را تصاحب کرده و
خراب نمائيد و يا در خانه خود بدون اجازه شهرداری دخل و تصرؾ نمائيد و يا در بسياری از کشورهای دنيا نميتوانيد سگ و يا
ديگر حيوانات اهلي خود را آزار داده ويا آنها را از رسيدگي های اوليه (مثل خورد و خوراک و رسيدگيهای پزشکي) محروم
نمائيد}.
هنری والون ( ) Henri Wallonدر تعريؾ يک برده در يونان باستان مينويسد " :يک برده همانند شي ای بود تحت مالکيت،
همانند يک وسيله حيواني ،يک بدن با حرکات طبيعي ،اما بدون داليل وجودی مستقل ،وجودی کامال" وابسته و محصور و جذب
شده در وجودی ديگر .مالک چنين چيزی ،محرک چنين ابزاری ،روح و دليل وجودی چنين بدني ،منبع حيات اين موجود ،مالک
وی بود .مالک برای او همه چيز بود :پدرش بود و خدايش ،و به اين ترتيب تحت اقتدار وتحت مسئوليت وی بود ... .بنابراين،
خدا ،سرزمين پدری ،خانواده ،وجود ،همه برای يک برده در يک وجود متجلي ميشد؛ برای او چيزی بعنوان شخصيت و يا
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هويت فردی معني نداشت".
همانطور که در هر دو تعريؾ مشاهده ميشود ،کليد اصلي در شناخت يک برده اينستکه وی تحت مالکيت ارباب خود قرار
ميگيرد.
رجوی در مرحله «طالق» انقالب ايدئولوژيک دقيقا" همين عنوان «مالکيت» را در خصوص رابطه ما با خودش و همسرش
عنوان نموده و گفت" :از اين پس گوشت و پوست و استخوان شما در مالکيت مريم است ،و مؽز و قلب و روحتان متعلق به من".
منظور وی اين بود که از آن به بعد جسم مادی ما بايد تحت فرمان مريم باشد و هر چه که او فرمان ميدهد مو به مو اجرا نمائيم
و فکر و اعتقادات و احساسات و هيجاناتمان تحت امر و در مالکيت خودش باشد .به اين ترتيب فکر کنم فرقه های مخرب در
امر مالکيت پيروان خود ،چند قدم فراتر از برده داران گذشته رفته اند .چرا که هر چه باشد در برده داری کهن ،برده داران و يا
اربابان حداکثر با ضربات شالق خود ميتوانستند مالک بدن و جسم برده های خود شوند و حداقل روح و روان آنها از بند بردگي
رها بود .برده داری کهن هيچگاه قادر نبود افکار و احساسات برده ها را نيز به بند کشد و آنها را وادارد که حتي بخاطر آرزوها
و روياهای خويش از اربابان خود طلب استؽفار کنند .بنابراين شايد برای تعريؾ اين نوع جديد از برده داری و يا رابطه پيروان
يک فرقه مخرب با رهبر آن ،حتي عنوان برده داری جوابگو نباشد و ما محتاج لؽتي جديد باشيم.
نميدانم آيا مجموعه تلويزيوني "دروازه ستاره ( ") Star Gateکه بدنبال نمايش فيلمي به همين نام به کارگرداني روالند ايمريخ
( ) Roland Emmerichدر سال  1994ساخته شده است را ديده ايد يا خير؟ در اين فيلم فضائي پرهيجان که کامال " نو و
تخيلي است ،ما با موجوداتي روبرو ميشويم که اصطالحا" «گائود» خوانده و توسط مردم عادی و يا «جاوا ها» پرستيده ميشوند.
رو شدن با جاواها ميتوانند از مسير ناؾ آنها وارد بدن ايشان
در واقع گائودها چيزی نيستند مگر انگلي زالو گونه که بمحض روب
شده و بسرعت خود را به سيستم عصبي ميزبان رسانده و کنترل فکر و روح و جسم او را در دست خويش گيرند .نکته جالب
فيلم در اين است که جاواها علي الظاهر بعد از ورود اين انگل به بدنشان همچون پيروان جذب شده به يک فرقه مخرب ،هيچ
تؽيير فيزيکي نميکنند و حتي دانسته ها و حافظه شان بر جای خود استوار باقي ميماند ،در واقع تنها تؽييری که در آنها صورت
ميگيرد اينستکه پس از ورود اين انگل به فکر و ذهن آنها ،ديگر اين انگل مربوطه است که کنترل کننده اراده آنها ،زبان گويای
ايشان و معرؾ شخصيت و هويت جديد آنها ميشود و شخصيت گذشته فرد نميميرد اما بنوعي زنداني شخصيت جديد ميشود .به
اين ترتيب اگر چه از نظر ظاهری آنها تؽييری نکرده اند ،اما شخصيت ،اعتقادات ،منطق ،احساسات و عواطؾ آنها تؽيير ميکند
و به زبان ساده« ،خود» و شخصيت آنها تبديل به خود و شخصيت گائود ميشود .به اين ترتيب اگر چه ديگر آنها خودشان نيستند
و تحت تسلط و يا برده ديگری شده اند ،اما خود را بنوعي بسيار توانمند تر ،آگاه تر و برتر از مردم عادی و يا جاواهای ديگر
دانسته و اين حق را به خود ميدهند که تحت نام رهبر گائودها حتي جاواها را استثمار کنند .وقتي من اين فيلم را تماشا ميکردم به
ناگهان احساس کردم که اين دقيقا" نوع رابطه ای بود که ما با رجوی داشتيم و يا نوع رابطه ايده آلي بود که رجوی ميخواست ما
با او داشته باشيم .اگر چه او و همسرش بلحاظ فيزيکي وارد بدن ما نشده بودند ،اما تمام کوشش خود را کرده بودند که بلحاظ
رواني وارد فکر و ذهن ما شده و کنترل کامل اراده و تعقل ما را در دست گيرند .و جالب اينجاست که گرچه ما خود مسخ شده
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کنترل فکری آنها بوديم ،اما خود را بسيار توانمند تر و آگاهتر و برتر از مردم عادی دانسته و عادی خوانده شدن را نوعي
توهين نسبت به خود ميدانستيم .بلي بعد از تماشای اين فيلم احساس کردم اين نوع از رابطه برای تعريؾ رابطه بين پيروان و
رهبران فرقه های مخرب ،خيلي گويا تر از رابطه برده داری ای است که من ميشناختم .اين تا زماني بود که من کتابي تحت
عنوان "برده داری و مرگ اجتماعي ( ") Slavery and Social deathنوشته اورالندو پترسون ( Orlando
 ) Pattersonرا خواندم .در اين کتاب پترسون برده داری را نوعي انگل انساني ميخواند .4اين دقيقا" همان تعريؾ و لؽتي بود
که من بدنبالش بودم ،رابطه انگلي ،معرؾ دقيق نوع رابطه ايست که رهبر فرقه با پيروان خود برقرار ميکند .به اين ترتيب
رهبر فرقه کسي ميشود که بلحاظ رواني و فکری در مؽز و روح پيروان رسوخ کرده و از جسم و روح آنان تؽذيه ميکند .اما
علي رؼم اين تعريؾ هنوز من ميتوانم به تعريؾ متداول برده داری تکيه کرده و نشان دهم که تا چه حد برده داری و رابطه
مريد و مرادی در فرقه های مخرب به يکديگر نزديک هستند.
مالکيت بر انسان ،تنها آرزو و رويای ستمگران و مستبدين نبوده و نيست ،شايد بتوان بسياری از انسانها را پيدا کرد که گرچه
چنين خواسته ای را عنوان نمي نمايند ،اما در دل و در مرحله ای از بلوغ فکری خود چنين خواسته ای ،بنا به اين دليل و يا آن
دليل ،از ذهن آنان عبور کرده است .پترسون در اين مورد ميگويد " :در واقع نظام برده داری چيز عجيب و ؼريبي نيست .چنين
نظامي از طلوع تاريخ انساني وجود داشته و تا قرن بيستم هم ادامه پيدا کرده ،همانطور که در جوامع خيلي ابتدائي بوده ،در
جوامع خيلي پيشرفته هم وجود داشته .در واقع نميتوان منطقه ای از کره زمين را پيدا کرد که در مرحله ای از تاريخ خود چنين
نظامي بر آن حاکم نبوده است .شايد نتوان هيچ گروهي از انسانها را يافت که در مرحله ای از تاريخ حيات خود ،اجداد آنها يا
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برده و يا برده دار نبوده اند".
بنابراين آنچه که بنظر من مهم است اينستکه انسان با اعتقاد به خدا و بخصوص اعتقاد به خداوند يکتا ،حال اگر جزو معتقدين
هسستيد ،با وحي از جانب پروردگار و اگر جزو منکرين وجود خدا هستيد ،با ابداع و اختراع مقوله خداوند يکتا و ديده نشدني ،و
با انحصار اين نوع از رابطه مالکيت انسان به خدا ،يعني اينکه تنها خدا مالک همه طبيعت منجمله انسان است ،به مقوله ديگری
که ما آنرا «آزادی» و «اختيار» ميخوانيم معني و ماديت داد .از آنزمان به بعد اين دو معني را ميتوان در کنار يکديگر و در
رابطه با يکديگر فهم و معني کرد( .کسي مگر خدا نميتواند صاحب من باشد ،پس من آزادم و مختار .حال اگر جزو معتقدين
ي و اگر جزو منکرين باشيم ،آزادی خود را بي چارچوب و بي حد
باشيم ،اين آزادی را در چارچوب تعيين شده توسط دين ميبينم
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ي ).به اين ترتيب آزادی و آزاد بودن
ي که در آن زندگي ميکنم
وحصر دانسته و حدود آنرا اخالقيات و قوانين جامعه ای ميدانم
يک حق طبيعي برای هر مرد و زني شد ،و به بردگي کشيدن ديگران امری ؼلط و ؼير اخالقي و بتدريج گناه آلود گرديد .و بعد
از آن افرادی که در عين داشتن خواست به بردگي کشاندن ديگران نميخواستند به چنين صفتي آلوده شوند ،به دنبال راههای نوين
برده داری بدون متهم شدن به اين صفت رفتند .و چه راهي بهتر از اين که بتوان انسانها را تحت همان عنوان «آزادی» و
«اختيار» و «آزادی انتخاب» به بردگي کشاند .گرچه بنظر ميرسد که اين دو مفهوم کامال" در نقطه مقابل يکديگر هستند ،اما
ه مانطور که در بخشهای گذشته ديديم اين دقيقا" همان چيزيست که در مجاهدين اتفاق افتاد و ما دقيقا" تحت شعار هم ين آزادی و
اختيار به دام رجوی افتاد و برده او و همسرش شديم .من فکر ميکنم اين در واقع هنر و يا جادوی رهبران فرقه ای از جادوگران
و ساحران عهد باستان تا رهبران فرقه های مدرن است که آنان راهي پيدا کردند که بتوان انسانها را ظاهرا" با اراده و اختيار
کشند.
خودشان و علي الظاهر در آزادی کامل و حتي تحت شعار همان «آزادی» به بردگي ا
چگونه ميتوان به آزادی اعتقاد داشت و همزمان برده دار بود؟ چگونه ميتوان به آزادی اعتقاد داشت و باز مختارانه برده شد؟
چگونه ما ميتوانيم تحت عنوان «آزادی انتخاب» و حتي تحت همان شعار «آزادی» بردگي را برای خود انتخاب نمائيم؟ آيا
ميتوان کسي را که علي الظاهر «مختارانه» قبول کرده که هرچه دار و ندارش است ،منجمله روح و جسمش ،ميوه حياتش،
عضي از
اخالقيات و اعتقاداتش ،احساسات و هيجاناتش ،و نهايتا" خود آگاهيش را بکس ديگری بدهد را برده بناميم؟ ب
روشنفکران در پاسخ به اين سئوال يک «نه» بزرگ ميگويند .آنها چنين استدالل ميکنند که چون اين افراد بالػ هستند و هوشيار
و آزادانه و مختارانه اين انتخاب را کرده اند ،ما قانونا" و اخالقا" بايد به انتخاب آنها احترام گذاشته و نميتوانيم آنها را برده
بخوانيم .همانطور که مشاهده ميکنيد لؽت اعجاز آفرين ،اينجا همان لؽت «آزادی» و «اختيار» است .عجيب است که همين افراد
اگر کسي مختارانه و آزادانه خود را بخواهد بکشد ،او را محکوم کرده و اگر بتوانند او را از مرگ نجات دهند وی را جهت
معالجه روانه بيمارستان رواني ميکنند .به اين ترتيب آنها ميگويند که شما آزاد نيستيد که جسم خود را بکشيد اما آزاد هستيد که
شخصيت و هويت و روح خود را تسليم ديگری کرده و بلحاظ معنوی و رواني خود را بکشيد.
بنابراين در اين بخش بحث اصلي من در خصوص همين مقوله ،يعني رابطه آزادی ،اختيار و آزادی انتخاب با پيروی از يک
فرقه مخرب خواهد بود .اما قبل از ورود به اين بحث سعي خواهم کرد که مشابهتهای برده داری نوين و برده داری کهن را بشما
نشان دهم.
قدي بعنوان نوعي از انگل انساني:
برده داری ،نوين ويا م
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چگونه ميتوان رابطه بين رهبر يک فرقه و اعضأ آنرا تعريؾ کرد؟ آيا ميتوان گفت که اين رابطه همانند رابطه رئيس يک
شرکت و يا يک اداره با کارمندان است؟ و يا رابطه رئيس و صاحب يک کارخانه با کارگران آن؟ همانند رابطه رئيس يک
حزب با اعضأ آن حزب است؟  ...و يا همانطور که بسياری از فرقه ها مدعي هستند ،همچون رابطه اوليأ با فرزندان است و
باصطالح رابطه خانوادگي در آنجا حاکم مي باشد؟ در مجاهدين هم متداول ترين عنوان برای رجوی« ،برادر» و برای مريم
«خواهر» بود ،گرچه اينجا و آنجا از آنها بعنوان پدر و مادر عقيدتي هم ياد ميشد .بطرز شگفت آوری چنين ادعا و بحثي در
برده داری گذشته هم گاها" از طرؾ برده داران عنوان ميشد و گاها" آنها نيز مدعي ميشدند که برده ها فرزند خوانده آنان هستند
و حتي برده ها نام خانوادگي برده دارها را بخود ميگرفتند .در فرقه ديويد کوروش هم اعضأمدعي بودند که نام خانوادگي همه
آنها کوروش است و در مورد مجاهدين هم در مرحله ای بما گفته شد که نام خانوادگي همه ما رجوی است .جان بست ( John
 ) Bassettدر جواب به کساني که اين نوع از رابطه را نوعي رابطه خانوادگي در برده داری گذشته ميدانند چنين ميگويد:
"در برده داری  ...نتيجه نهائي منفعت بردن ارباب است ،در نهايت آنچه مهم است ،امنيت او و امنيت جامعه برده داريست؛
برده و پيشرفت و ترقي او در چارچوب وجودی خودش محبوس است {و نميتواند تظاهر بيروني بدون خواست ارباب داشته
باشد} ،زندگي او بدون کسب دانش است ،بدون داشتن ظرفيتي است که چيزی برای خود بسازد و يا بدست آورد و يا اينکه از
ثمره وجودش چيزی هم برای خود بياندوزد ،وظيفه او اينست که زجر و زحمت بکشد تا ميوه کارش نصيب ديگری شود .بر
اساس چه نوع از اخالقياتي و يا استدالل و مالحظاتي ميتوان اين نوع از رابطه را رابطه پدر و فرزندی خواند؟ قانع کردن برده
که ارباب پدرش است و يا کاری که آنها ميکنند ،بخشي از وظيفه طبيعيشان و يا بخاطر خوشبختي فرديشان است ،ؼير ممکن
ميباشد و حتي احمقترين برده ها هم ميدانستند که چنين چيزی حقيقت ندارد .چنين خدمتي را تنها از کسي ميتوان انتظار داشت که
از خود اراده ای نداشته باشد ،کسي که اراده خود را تسليم اطاعات مطلق کرده باشد و کنترل و اداره وجود خود را بديگری
سپرده باشد .در دنيا رابطه ديگری وجود ندارد که همچون اين رابطه بتواند عمل کند .اقتدار و قدرت ارباب برای داشتن چنين
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ب او بايد مطلق باشد".
نوع از رابطه تسليم کامل برده ه
ما ميتوانيم يک کتاب بنويسيم و نشان دهيم که هيچيک از روابط شناخته شده در جامعه امروزی نميتواند معرؾ رابطه موجود در
فرقه ها باشد مگر برده داری .در تمام انواع روابط شناخته شده مدرن و حتي گذشته (مگر برده داری) ،هر طرؾ رابطه نسبت
به طرؾ ديگر حقوقي دارد و مسئوليتهائي .درهيچ يک از اين رابطه ها ما شاهد نوعي ار رابطه يکطرفه که در برده داری و
فرقه های مخرب حاکم است نيستم ،نوعي از ربطه که تمام حقوق به يکطرؾ رابطه و تمام مسئوليتها به طرؾ ديگر داده شده
است .مسئوليتي که يک برده دار و يا يک رهبر فرقه نسبت به برده و يا پيرو خود دارد حداکثر دادن حداقلهای زندگي به اوست
ک برده دار و يا رهبر فرقه دارد مطلق و کامل و بقول رجوی دادن
که بتواند کار کند و بيشتر استثمار شود و در عوض حقي ه
«همه چيز» به وی است .و باز در تمام روابط شناخته شده مدرن و گذشته طرؾ مؽلوب و يا تحت اقتدار ،يک کارمند در يک
اداره ،يک کارگر در يک کارخانه ،يک عضو حزب ،يک فرزند در مقابل پدر ،يک برادر کوچکتر در مقابل برادر بزرگتر،
آزاد است و حق انجام هر کاری را دارد مگر يک سری کارها و محدوديتهائي که برای او گذاشته ميشود .در حاليکه در برده
داری و رابطه فرقه ای ،جريان کامال" معکوس است به اين معني که برده و يا عضو فرقه هيچ نوع از آزادی را دارا نيست و
نميتواند هيچ کاری را بدون اجازه ارباب و يا رهبر انجام دهد ،مگر يک سری آزاديها و اجازه های شخصي که از طرؾ ارباب
و يا رهبر فرقه به او داده شده است .البته هنوز من معتقدم که در فرقه های مخرب رهبران فرقه ای حتي قدمي فراتر از برده
دارها برداشته و عالوه بر حاکميت بر جسم پيروان ،سعي ميکنند بر روح و روان آنان نيز حاکم گردند .حتي در بيان اين نوع
که هر انگلي بعد از ؼالب شدن بر ميزبان هنوز يکسری از
از رابطه به عنوان نوعي از انگل گرائي هم مشگلي که داريم اينست
آزاديها ،استقالل عمل ،هويت و ارزش شخصي ،و بهره گيری از ثمره وجود خويش را به ميزبان ميدهد و حداقل به او اجازه
ميدهد که آزادی فکر ،احساس وعواطؾ را داشته باشد .در نتيجه همانطور که گفتم اين نوع رابطه تنها در داستانهای خيالي مثل
فيلم دروازه ستارگان و در ؼالب رابطه بين گائود و جاواها شايد مشابه و بيان دقيق خود را بيابد .با اينحال از آنجا که انگليسم و
برده داری نزديکترين نوع رابطه (ؼير تخيلي) موجود نسبت به رابطه فرقه ايست من هم به استفاده از اين دو لؽت قانع شده و
در تعريؾ نوع رابطه موجود در فرقه ها از همين دو لؽت عليرؼم کاستيهايشان استفاده ميکنم .در بيان برده داری بعنوان نوعي
از انگليسم اورالندو پترسون درکتاب برده داری يا مرگ اجتماعي ،ميگويد " :توضيح برده داری بعنوان رابطه سلطه گرانه،
بجای يک نوع از انديشه حقوقي ،نو آوری مهمي است ... .يو بي فيليپس ( ) U.B. Philipsيک تاريخ شناس معروؾ کشور ما
حداقل خودش ومخاطبينش را قانع کرده که يکي از دست آوردهای مهم برده داری آمريکا اينستکه نژاد سياه را متمدن کرده و
آنها را از حالت وحشي به افرادی متمدن تبديل نموده است .ؼمناک ترين بخش اين نوع از تاريخ نگاری اينستکه تاريخ نگار
صادقانه صحبت ميکند{ .يعني به چيزی که ميگويد خودش باور و عقيده دارد ... }.اينکه ما به راحتي شرايط وحشتناک برده
داری در زمينهای کشاورزی و سيستم ظالمانه استثمار و تحقير انسانها را با آموزش دانشگاهي مقايسه کنيم و مدعي شويم که
گوئي برده وحشي بدبخت مشتاقانه بدنبال فراگيری هنر برتر ارباب متمدن خود بوده است .8ديدگاه من از برده داری تحت عنوان
يک رابطه سلطه گرا اينگونه تحليلهای انحرافي را منتفي ميسازد .اما بهر صورت مشگلي در مورد خود لؽت سلطه وجود دارد
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که طبق معني لؽت نامه يعني« :ترقي و ارتقا ،اداره و حکومت کردن» .سلطه و لؽت همراه وی استثمار ،اين دو سالح بالقوه
که نيروهای چپ روی آن خيلي صحبت ميکنند عمدتا" متوجه بخش ؼالب و استثمار گر بعنوان طرؾ فاعل در اين رابطه است
و طرؾ استثمار شونده را عالوه برهمه بدبختي هائي که دارد منفعل هم ميداند{ .انفعال از اين بيشتر که در مجاهدين به اعضأ
آموزش داده ميشد که فکر و اراده خود را فراموش کرده و «روی پای رهبری راه بروند» و يا ه مچون موريانه بطور ؼريزی
از وی پيروی کرده و فقط چيزی را که او ميگويد انجام دهند ... }.آيا شيوه بهتری برای توصيؾ اين رابطه وجود دارد؟ رابطه
ای که من آنرا «رابطه سلطه» خوانده ام .زيست شناسان اجتماعي جواب مرا دادند .يکي از طبقات اصلي در رفتار اجتماعي از
نظر آنها« ،همزيست گرائي» و در اين طبقه يک زير طبقه مهم انگل گرائي است .جائي که ما صحبت از سلطه ميکنيم ،زيست
شناسان اجتماعي آنرا رابطه انگلي ميخوانند ... .اينکه ما برده داری را نوعي رابطه انگلي بخوانيم مزيتهای مختلفي دارد .انگل
گرائي نوعي برابری در اين رابطه ايجاد ميکند ،چرا که نيازی که انگل برای ادامه بقا به ميزبان خود دارد لزوما" ربطي به
ميزان استثمار ميزبان برای حفظ انگل ندارد{ .برده دار و يا رهبر يک فرقه مخرب تمام موجوديت و موقعيت خود را از برده و
يا پيرو ميگيرد ،اما اين به آن معني نيست که برده و يا پيروبه همان ميزان استثمار ميشود ،ممکن است بيشتر استثمار بشود و
حتي بيهوده به کشتن داده شود و از طرؾ ديگر در بعضي از فرقه های مخرب و يا نوعي از برده داری که در حکومت عثماني
متدوال بود ممکن است برده در نوعي رفاه و حتي محيطي تخدير کننده و لذت بخش زندگي کند }.از طرؾ ديگر انگل ممکن
گي نسبي ممکن است ميزبان را
است بطور نسبي وابسته به ميزبان باشد و وابستگي او مطلق نباشد ،اما برای ارضأ همان وابست
بکشد { .بعضي از انگل ها تنها يک مرحله از حيات خود را در بدن انسان ميگذرانند ،اما در همان مرحله از حيات خود موجب
مرگ ميزبان خود ميشوند و بعد از آن مرگ مرحله جديدی از حيات خود را آؼاز ميکنند ،کما اينکه در فرقه های مخرب
تروريستي هم ر هبر فرقه از خون پيروان خود تؽذيه ميکند و هرچه تعداد کشته شدگان پيروان بيشتر شود ،رهبر فرقه احساس
ؼرور ،عظمت و بزرگي بيشتری ميکند .در برده داری هم فرضا" چه در روم و يا مصر و چين ،هزاران و بلکه ميليونها برده
کشته ميشدند که فرضا" برده دار تفريح کرده باشد و يا گوری و قصری برای خود بر پا سازد }.و يا حتي بالعکس ميزبان ممکن
است برای ادامه حيات خود محتاج انگل باشد و يا انگل يک تاثير خيلي کم و نسبي روی ميزبان داشته باشد و يا خيلي کم باعث
آزار وی شود که در اينصورت زيست شناسان صحبت از نوعي «هم سفره گرائي» ميکنند {مثل بعضي از انگلهای روده ای که
به هضم ؼذا کمک ميکنند .در روسيه گاها" انسانهای آزاد بدليل فقر زياد خود را برده ميکردند که حداقل جائي برای خواب و
خوراکي برای خوردن داشته باشند .در امپراطوری عثماني هم بعضي خود را مختارانه ؼالم ميکردند و گاها" حتي به مقام
وزيری ميرسيدند .در فرقه ها هم هستند کساني که برای فرار از زندگي اجتماعي و مشگالت و مسئوليتهای آن به فرقه ها پناه
ميبرند .در مجاهدين به اين گونه افراد اصطالحا" قلوس گفته ميشد .در اينگونه موراد بين انگل (برده دار و يا رهبر فرقه) و
ميزبان (استثمار شونده ،برده و يا پيرو) نوعي رابطه متقابل منفعت آور و تقريبا" برابر برقرار ميگردد .}.نکته مهم در اين نوع
ک تو ضيح آن ما را محتاج زبان
از مقايسه اينستکه ما راهي مفيد برای توضيح پيچيدگي رابطه وابستگي ارائه کرده ايم .نکته ای ه
فلسفي پيچيده هگلي ميکرد ،به ناگهان با استفاده از بحث انگل گرائي سهل ميشود .در اين بحث :طرؾ سلطه گر و يا ؼالب در
جريان وابسته کردن طرؾ ديگر خود را هم وابسته به وی ميسازد{ .در فرقه های مخرب ،رهبر فرقه وقتي که پيرو را وادار
ميکند که حتي بلحاظ نيازهای اوليه خود محتاج فرقه شود ،در عين حال خود را هم محتاج پيرو ميکند و ميبينيم که برای حفظ
9
مريد در حيطه قلمرو خويش از بکار گيری هيچ ابزاری منجمله ابزار خشونت آميز ابائي ندارد"}.
پترسون اضافه ميکند " :وقتي ما به ميزان و نحوه ارضأ طرفين اين رابطه نظر ميافکنيم متوجه ميشويم که تا چه حد لؽت انگل
گرائي گويای اين رابطه است .قدم موثری در توضيح اين موضوع توسط آناتول راپوپرت ( ) Anatol Rapoportبرداشته شده
است .وی در بررسي تئوريک و بسيار جالب خود در خصوص انگل گرائي انساني نشان داده است – که طرؾ دچار انگل شده
همانطور که عقل حکم ميکند ،بدليل زجری که بهر صورت و در هر شرايطي از داشتن اين رابطه ميکشد ،از آن گريزان است
– اما رفتار طرؾ انگلي به اين راحتي قابل فهم نيست .10راپوپرت دو نتيجه گيری از بحث خود ميکند .نتيجه گيری اصلي وی
اينستکه؛ بده بستون و حاصل انگل گرائي همواره از شرايطي نا آرام و نا پايا بدست ميآيد .يک داد و ستد استوار ومحکم زماني
رخ ميدهد که طرفين معامله در آن بيشترين بخش دست آورد خود را بخود اختصاص بدهندد .هر وقت يک طرؾ معامله مجبور
شود که بيشتر از آنچه که بدست ميآورد را به طرؾ مقابل بدهد ،بهر صورت شرايط معامله نا استوار و تثبيت نشده ميشود و
بنوعي و بسهمي يک طرؾ ،رابطه انگلي با طرؾ ديگر برقرار ميکند ،اين شرايطي است که يکطرؾ توليدی ندارد و توليد
ود.
طرؾ مقابل را مصرؾ ميکند .اينکه برده داری بهر صورت رابطه ای تثبيت نشده و نا پاياست ،يافته اصلي کار راپوپرت ب
بحث عدم توازني را که راپوپرت در شکل تئوری اقتصادی و به زبان داد و ستد بيان نموده است را من بصورت تضاد و در
گيری ديالکتيکي در ساختمان برده داری مطرح مينمايم" .11در بحث فرقه های مخرب هم ما ميتوانيم شاهد اين نا پايا بودن
شرايط باشيم و اينکه يکطرؾ رابطه يعني پيرو بعد از گذشت دوران «ماه عسل فرقه ای» ،بهر صورت تمايل به گريز دارد و
به همين دليل طرؾ ديگر و يا طرؾ انگلي رابطه مجبور است با ابزارهای مختلؾ رواني و فيزيکي او را محبوس نموده و مانع
فرار وی شود ،همانطور که در برده داری از شالق و سيم خاردار برای ممانعت از فرار برده ها استفاده ميشد.
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پترسون اضافه ميکند " :سيستم انگل گرائي فرهنگ و جامعه برده داری طبيعتا" برده دارها را بطور روز افزون و مستقيم انگل
ميبردن... .
د
تر برده ها ميکرد .به اين ترتيب شايد بشود گفت که برده ها هم بطور فردی و هم بطور جرياني از انگل گرائي رنج
جدا کردن برده ها از محيط زيست طبيعي خودشان {همانچيزی که در فرقه های مخرب آنرا مأل منزوی و يا ميليو ميخوانيم} و
جدا کردن نژادی آنها از بقيه ،آنها را تبديل به نوعي ابزار انساني ،و يا وسيله متکلم ،کامال" منعطؾ ،ؼير وابسته {به خانواده و
عزيزان خود} و بي ريشه ميکند .از نظر تمام افراد جامعه برده داری ،وجود برده تنها مشروط و به دليل وجود ارباب انگل او
بود .به اين ترتيب در اين رابطه برده دار از برده تؽذيه ميکند تا بتواند قدرت خود را بر ديگران اعمال نمايد و افتخار و اقتدار
حقير ميشود و به حد
بدست آورد .و برده در اين رابطه تمام ادعای خود به عنوان يک فرد و نيروی مستقل را از دست ميدهد ،ت
وابسته بودن م طلق سقوط ميکند 12".کساني که زماني پيرو فرقه مخربي بوده اند با خواندن اين کلمات احساس ميکنند که تمام
ي مطلق به فرقه ،بيان حال ايشان است.
اين کلمات ،تحقير شدن ،مشروط بودن ،از دست دادن هويت و شخصيت و وابستگ
پترسون ادامه ميدهد " :برده دارها منکر اين بودند که برده ها چيزی مگر انگلي بخت برگشته و وابسته هستند که امکاني برای
بقا ندارند مگر آنکه برده و تحت حاکميت «عقل برتر» ارباب باشند .کسي که ميتواند آنها را در کار روزانه هدايت نموده و
خوشبختي شان را تضمين نمايد .برده دارهای جنوب آمريکا هم در اين توجيه عوامفريبانه ايدئولوژيک مستثني از بقيه برده دارها
13
نبودند .اين واژگونگي حقيقت را ميتوان در تمام انواع برده داری از دنيای کهن تا پيشرفته ترين جوامع مشاهده نمود".
نکته مهم اينستکه وقتي فرهنگ برده داری و يا فرقه مخرب فرهنگ ؼالب ميشود همه چيز واژگونه ميگردد و انگل (برده دار و
يا رهبر فرقه) اينگونه عنوان ميکند که گوئي اين ميزبان (برده و يا پيرو فرقه) است که محتاج وی و در واقع انگل است.
همانطور که در فرقه رجوی بارها به افراد گفته ميشد که آنان دارند از خون و رنج رجوی تؽذيه ميکنند و يا نان کار و زحمت او
را ميخورند .افرادی که عضو يک فرقه مخرب بوده اند ،همينطور ميتوانند شهادت دهند که نگاه رهبران فرقه ها به آنها و
خودشان نيز همانند گفته فوق در مورد برده دارها ميباشد .اما جهت نشان دادن اينکه اين دو پديده تا چه حد به يکديگر نزديک و
مشابه هم ميباشند در دنباله اين بخش من سعي خواهم کرد صفات بر شمرده از برده داری سنتي بنا بقول پترسون را با
ويژگيهای فرقه ای مقايسه نمايم .البته از آنجا که من توضيح مشروح بسياری از اين ويژگيها را در بخشهای قبلي م ربوط به
شستشوی مؽزی و يا ويژگيهای رهبر فرقه و  ...داده ام ،طبيعتا" در اينجا وارد توضيح و تشريح آنها نميشوم و فقط به ذکر آنها
بسنده ميکنم.
برده داری کهن در مقابل برده داری جديد :مأل منزوی و يا ميليو ( – ) Milieuمنزوی و يا جدا کردن برده و عضو فرقه از
محيط و مأل زندگي (دوستان ،خانواده و شهر و ديار) گذشته خود:
از آنجا که ما هويت و شخصيت خود را از مأل و يا محيطي ميگيريم که در آن زندگي ميکنيم ،از دوستانمان و خانواده مان ،از
سنتها ،اخالقيات و فرهنگ اجتماعيمان ،از شؽل وتحصيالتمان ... ،اولين قدم در «هيچکس » و يا بي هويت کردن يک فرد
اينستکه او را از مأل اجتماعي اش جدا کنند .در گذشته ديديم که رهبران فرقه ها چگونه بعنوان اولين قدم در کنترل فکری،
پيروان را از دوستان و خانواده خويش جدا ميسازند ،بعد از آنها ميخواهند که تحصيل و شؽل خود را ترک کنند ،و سرانجام از
ايشان ميخواهند که پلهای گذشته خود را خراب کرده و بکل رابطه خود را با گذشته و دنيای بيرون قطع نمايند و در اين مرحله
حتي ارتباطات آنها با نزديکترين افراد خانواده و حتي دنيای بيرون را تحت کنترل خود ميگيرند.
انزوا از گذشته و دنيای بيرون کار ميکند :انزوا به برده داران گذشته و رهبران فرقه های مخرب کمک ميکرد و ميکند که
سيستم اعتقادی قربانيان خود را تؽيير داده و اعتقادات جديد را در ذهن آنان بکارند" .تحقيقات نشان داده اند که وقتي کسي را از
دنيای بيرون منزوی ميکنيم و مثال" در اطاقي قرار ميدهيم که از لحاظ صدا و نور ايزوله است ،وی نظرات جديد را راحتتر
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پذيرا ميشود و کمتر به آنها با ديده شک و سئوال نگاه ميکند .چنين نظريه ای را در مورد جوامع منزوی هم ميتوان داد".
مأل منزوی ،ميليو ،و يا انزوای کامل پيروان از دنيای بيرون بنظر من اولين قدم و مهمترين قدم در کنترل فکريست بطوريکه من
ميتوانم مدعي شوم که اگر رهبری ،پيروان خود را از مأل و دنيای بيرون (حداقل بلحاظ رواني) جدا و منزوی نسازد ،يا گروه و
سازمان او يک فرقه نيست و يا او يک رهبر فرقه ای نا آگاه ،نا توان و نا موفق خواهد بود .البته بايد در نظر داشت که معموال"
در بسياری از فرقه ها ،نفرات نزديک به يک پيرو ،پيروان بالقوه بعدی شناخته ميشوند ،بنابراين جريان منزوی کردن فرد از
مأل گذشته اش يک حرکت ناگهاني و يا خشک و بدون انعطاؾ نيست .برای مثال در مجاهدين بخصوص در سالهای بين 1357
و  1360وقتي که سازمان مردمي تر و ؼير فرقه ای تر بود ،جدائي افراد رده پائين از خانواده و دوستانشان حرکتي معقول نبود؛
بخصوص اينکه اين افراد ميتوانستند دوستان و نزديکان خود را هم بسمت مجاهدين کشانده و ميتوانستند امکانات مادی و معنوی
خود و خانواده خويش را در اختيار سازمان قرار دهند .درنتيجه سازمان به اين هواداران نه تنها پيشنهاد ترک خانواده را
سمب خوبي بعنوان يک هوادار مجاهد باشند .اما
نميکرد ،بلکه توصيه ميکرد که با مهربان و مودب بودن و داشتن رفتار خوب ،ل
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حتي در همين زمان اگر تشخيص داده ميشد که رابطه يک هوادار با خانواده اش بنفع مجاهدين نيست و حتي مضر بحال رابطه
آن هوادار با سازمان است ،وی تشويق به ترک خانواده و حتي محکوم و طرد کردن علني خانواده ميشد.
جانشين خانواده:
فرقه ها ،همانند برده دارها بخوبي آگاه هستند که خانواده و دوستان در هر جامعه ای نقش يک سپر حفاظتي (رواني و گاها" حتي
مادی) برای افراد در مقابل بي رحمي جامعه بزرگتر را ايفا مينمايند .تا زمانيکه چنين سپری وجود داشته باشد ،افراد احساس
امنيت کرده و بسادگي حاضر نيستند خود را کامال" تسليم فرد ديگری مثل يک رهبر فرقه و يا يک برده دار کنند .بنابراين قدم
اول در به بردگي کشيدن فرد اينستکه اين سپر دفاعي از او گرفته شود و جايگزين خانواده و دوستان ،فرقه و روابط فرقه ای و
يا روابط برده داری شود .دکتر النگ در کتاب "کنترل ذهن" اين واقعيت را چنين توضيح ميدهد " :خانواده واقعي ما ،در مقابل
بي رحمي دنيای بيرون ،ما را محافظت و حمايت ميکند .آنها در سختيها ما را بؽل کرده و با حمايت خود ما را وادار ميکنند که
احساس بهتری نسبت به خود پيدا کنيم .درست بهمين علت استکه لؽاتي چون «برادر»« ،خانواده» بسرعت در ما نفوذ کرده
مرزهای شک و ترديد را در مينوردند و بر ما ؼالب ميشوند .بزرگترين کارت برنده فرقه ها و گنگ ها اينستکه مدعي خانواده
خواندگي ما ميشوند ،يا مدعي ميشوند که جانشيني هستند برای خانواده از دست داده شده و يا دور افتاده {در مورد کسانيکه بدليل
زان خود را بدليل کشته شدنشان از دست داده
مهاجرت و يا برای تحصيل و کار از خانواده واقعي خود دور افتاده اند و يا عزي
اند} و يا تظاهر به اين ميکنند که آن خانواده ايده آلي هستند که ما همواره خواهان داشتن آن بوده ايم .درست بهمين علت استکه
فرق تنها يک
رهبران فرقه ای دوست دارند که «پدر»« ،برادر»« ،مادر»« ،خواهر» خوانده شوند .آنها مدعي هستند که ه
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«خانواده بزرگ خوشبخت» است " ...
"بيگانگي از محيط تولد و رشد" و يا انزوا از محيط زيست ،ميليو در برده داری گذشته:
در برده داری قديم قانون ميليو و يا انزوا از مأل گذشته و محيط تولد و رشد ،کما بيش مشابه برده داری نوين و يا زندگي در
فرقه های مخرب بود ،پترسون در اين مورد مينويسد " :نه تنها برده نميتوانست حقي و يا مسئوليتي در قبال پدر و مادر و
خانواده خوني خود داشته باشد ،بلکه فراتر از اين وی نميتوانست هيچ حقي و يا مسئوليتي در قبال سرزمين مادری و اجدادی
خود و يا فرزندان و نوادگان خويش داشته باشد .وی براستي از تمام اقوام خود جدا و منزوی ميشد .وی رسما" نه تنها از مأل
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اجتماعي خود که در آن زندگي و رشد کرده بود منزوی و جدا ميشد ،بلکه از فرهنگ و ميراث اجدادی خود نيز جدا ميشد".
برده های گذشته همچون برده های نوين ميبايست تمام پلهای خود با گذشته را قطع کنند ،منجمله آنها ميبايست بهمراه قطع تمام
ارتباطات خود با خانواده ،احساسات و عواطؾ و اعتقادات گذشته خود را هم بفراموشي سپرده و در يک لؽت «خود گذشته»
خويش را فراموش کنند .مجددا" پترسون در اين مورد ميگويد" :برده ها از بقيه انسانها متفاوت بودند ،چرا که آنها اجازه نداشتند
آزادانه تجارب اجداد خود را وارد زندگي خويش کنند ،نميتوانستند فهم و آموخته های خويش از واقعيت زندگي اجتماعي و
ميراث طبيعي خود را به نسل بعدی منتقل کنند ،و يا نميتوانستند زندگي حال خود را به نوعي به حافظه جمعي قومي خود متصل
سازند .بر خالؾ انسانهای ديگر اگر آنها ميخواستند گذشته خويش را کشؾ کنند و يا خانواده خود را پيدا کنند ،بي شک ميبايست
وارد يک پيکار با اربابان خود ،با مرزهای آهنين گذاشته شده آنان ،با جامعه و قوانين و ميراث برده داری ،با پليسها و نگهبانان
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سيستم برده داری ميشدند".
چيزی که ما در برده داری نوين و يا در فرقه های مخرب آنرا «مأل منزوی» و يا ميليو ميخوانيم در برده داری گذشته پترسون
آنرا «ؼريبه شدن از محيط تولد و رشد ( » ) Natal alienationمينامد .وی اين ؼريبگي را اينچنين توصيؾ مينمايد" :اگر چه
برای تحميل احساس «عدم تعلق» به برده ها و جدا کردن آنها از انواع ديگر بيگاری ،در فرهنگها و کشورهای گوناگون وسائل
سمبوليکي مختلفي با قدرت کامل بکار گرفته ميشد؛ با اينحال ؼريبه کردن برده ها از محيط طبيعي تولد و رشد شان بدون آنکه
ک آنها را برای هميشه بشکل برده در آورد ".
لزومي در جدا کردن آنها از مذهب و يا هم نژاديهايشان باشد ،به تنهائي کافي بود ه
وی ميافزايد " :من لؽت «ؼريبه شدن از محيط تولد و رشد ») Natal alienation( ،را به هر اصطالح ديگری ترجيح ميدهم،
چرا که چنين اصطالحي درست بيان کننده قلب و يا اصل چيزيست که برده را با گذشته خود بيگانه ميکرد .به اين ترتيب تمام
ارتباطات وی با اجداد و اسالفش قطع ميشد و نافي موقعيتي بود که شايد او روزی در جامعه خود دارا ميبود .اين بيگانگي
حقوقي ،خوني ،و عاطفي برده و قطع تمام وابستگي های او نسبت به خانواده و مأل گذشته اش و بلکه تمام دنيا مگر آنچه که
توسط ارباب تائيد و ديکته م يشد بود که رابطه برده داری را دارای امتياز و ارزش خاص و عجيب و ؼريبي برای برده دارها
کرده بود{ .بنوعي به اين ترتيب برده دارها همانند رهبران فرقه ها ميتوانستند بر جايگاه خدا تکيه زده و ؼالب بر تمام فعل و
انفعالت حياتي و سرنوشت برده ها بشوند }.برده در چنين نظامي نهايتا" تبديل به يک ابزار انساني ميشد که بنا به خواست
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ارباب ميشد به هر نوعي بکار گرفته شود و حتي از بين برود .و اين در مورد تمام برده ها صادق بود حال هر چقدر هم که در
18
وضع خوبي بودند".
برده داری قديم در مقابل برده داری جديد :روابط نزديک و متقابل :ازدواج:
گزارشگر :آيا تمام اعضأ مجبور به طالق شدند؟
صفوی{ :علي صفوی سخنگوی وقت مجاهدين} نه ،بلکه تمام اعضأ مجاهدين ،البته آنهائي که مزدوج بودند ،بطور فردی
تصميم گرفتند که زندگي خانوادگي را فراموش کنند.
گزارشگر :تمام آنها؟
صفوی :بله ،بله همه آنها.
گزارشگر :بنابراين تمام مزدوجين مقيم اشرؾ در آنزمان مختارانه تصميم گرفتند که زندگي خانوادگي را ترک کرده و همسران
خود را طالق دهند؟
صفوی :بله
گزارشگر :چند نفر در آنزمان آنجا زندگي ميکردند؟
صفوی :دقيقا" نميدانم چند نفر بودند اما
گزارشگر :صدها نفر بودند؟
صفوی :بله {من فکر کنم تعداد اعضأ مجاهدين آنزمان حدود پنج هزار نفر بود}.
گزارشگر :همه صدها نفر؟
صفوی :بله
گزارشگر :تمام اين افراد تک به تک و همه داوطلبانه به يکباره تصميم گرفتند که همسران خود را طالق دهند؟
صفوی :بله
گزارشگر :اين عجيب بنظر نميآيد که صدها نفر ،همه تصميم بگيرند که داوطلبانه همسران خود را طالق دهند؟
19
صفوی :نه ،بهيچ عنوان".
اين مصاحبه علي صفوی سخنگوی مجاهدين با مجری خبر تلويزيون بي بي سي انگلستان بود که مدعي شد بيکباره تمام اعضأ
مجاهدين «داوطلبانه» از همسران خود جدا شده و نقطه پاياني بر داشتن خانواده در درون مجاهدين گذاشتند .جالب است که
آنزمان آنان مدعي بودند که بدليل مبارزه مسلحانه با حکومت ايران نميتوانند خانواده داشته باشند ،حال ميتوان از آنان سئوال کرد
که با توجه به اينکه ايشان سالح های خود را تحويل نيروهای آمريکائي داده و علنا" اعالم نموده اند که مبارزه مسلحانه و يا
تروريستي را ترک کرده اند ،آيا افراد ميتوانند به خانواده های خود بازگردند و همسران جدا شده يکبار ديگر به ازدواج يکديگر
در آيند؟
درواقع مبارزه بهانه ای بيش برای طالقها در درون مجاهدين نبود کما اينکه وقتي دستور اينکار از طرؾ رجوی به اعضأ داده
شد ،بيش از يکسال از آخرين حمله آنها به خاک ايران گذشته بود و با آتش بس بين ايران و عراق چشم انداز مبارزه مسلحانه
مجاهدين از هر زمان ديگر تاريکتر بود .دليل واقعي مخالفت آنها با ازدواج همان چيزی است که مسعود رجوی در انقالب
ايدئولوژيک گفت ،يعني «حائل شدن همسران بين افراد و رهبری» و يا به عبارت صريح تر ،ازدواج و داشتن هر گونه رابطه
دو بدوئي در يک فرقه مخرب باطل کننده رابطه انحصاری افراد با رهبر فرقه است .در زير به مصاحبه ديويد کوروش توجه
نمائيد ،حداقل او از مجاهدين مدعي «صداقت و فدا» بنظر صادقتر ميآيد و صريحا" اعالم ميکند که او از افراد خواسته است که
همسران خود را طالق دهند.
"مصاحبه ديويد کوروش با کينگ :کينگ از او ميپرسد :آيا تو باعث جدائي افراد مزدوج شده ای؟ کوروش :بلي من زوجها را از
کني که من اينکار را کردم .کينگ :اما چرا؟
هم جدا کرده ام .کينگ :تو اينکار را کرده ای؟ کوروش :شما بهتر است باور د
کوروش :بخاطر همان دليلي که هر گاه شما حقيقت را بيان نمائيد ،خانواده ها بايد تصميم بگيرند که آيا عالقه ای به آن حقيقت
دارند و يا خير؟ اينکه آنرا حقيقت ميبينند يا نه؟ کساني هستند که آنرا به عنوان حقيقت ميپذيرند و از آن اطاعت ميکنند .و کساني
20
هم هستند که آنرا بعنوان حقيقت باور نميکنند .اگر من بگويم که من باعث جدائي خانواده ها نشده ام يک دروغ است".
در اينجا کوروش مدعي ميشود که به او وحي شده است که از افراد بخواهد که از همسران خود جدا شوند ،کما اينکه مجاهدين
هم مبارزه مسلحانه را بهانه ميکردند و ميکنند؛ در حاليکه در تمام فرقه های مخرب ،ازدواج و در واقع هر نوع رابطه فردی
افراد با هر کسي مگر رهبری يا نهي شده و يا بشدت کنترل ميشود ،چرا که آنها مدعي هستند که تمام ارتباطات افراد با هر کس
کن و رابطه مستقل محکوم است.
و هر چيز ديگری بايد از رهبری فرقه عبور د
برده های گذشته هم کم ا بيش سرنوشت مشابه ای داشتند؛ در اينمورد پترسون ميگويد" :جوامع بسياری چه در دنيای قبل از مدرن
و چه در دنيای مدرن ،بهر صورت نوعي از زندگي مشترک بين افراد بالػ را به رسميت ميشناختند .که بعضي از آنها با برده
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داری متناقض نبودند ،گرچه بعضي از آنها بودند .بهتر است که بخاطر داشته باشيم که در جامعه شناسي ،خانواده و ازدواج
خيلي نزديک به يکديگر هستند ،اما با اينحال دو مقوله جدا ميباشند؛ ازدواج بنوعي رابطه جنسي دو فرد بالػ را به نظم ميکشد،
در حاليکه خانواده بستری را فراهم ميکند که در آن کودکان ميتوانند بدنيا آمده و رشد کنند .معموال" ازدواج نه تنها به رابطه
اوليا رسميت ميبخشد ،بلکه به کودکان هم هويت ميدهد ... .در نود و هفت درصد جوامع در فرهنگهای مختلؾ ،اربابان بنوعي
زندگي مشترک بين برده ها را به رسميت ميشناختند ،اما حتي در يکمورد چنين برسميت شناختني به آنها حقي در مورد
فرزندانشان و تشکيل خانواده نميداد ... .بر طبق نظر جان گريس (« ) John J. Graceبعضي از اربابان آنقدر از گسترش
روابط و احساسات خانوادگي {تعلق دو بدو افراد نسبت به يکديگر} نگران بودند که به زنان برده اجازه نميدادند که بيش از يک
فرزند از يک مرد داشته باشند{ .بعبارتي مثل بسياری از فرقه های مخرب در حاليکه رابطه جنسي را به رسميت ميشناختند ،اما
رابطه عاطفي و ازدواج با يکنفر محکوم بود ... 21"}.بهر صورت {در تمام انواع برده داری} {همچون بسياری از فرقه های
مخرب} اجازه ارباب برای ازدواج ضروری بود 22".وی ميافزايد " :عدم برسميت شناختن رابطه اجتماعي برده ها ،تاثير
رواني ،احساسي و اجتماعي جدی ای روی آنها داشت .در تمام جوامع برده داری زوجهای برده به زور از يکديگر جدا ميشدند
و حتي در ازدواجهای اجازه داده شده ،ارباب حق رابطه جنسي با زنان برده را داشته است .23برده ها هيچ حقي و يا مسئوليتي
نسبت به فرزندان خود نداشتند ،کما اينکه فرزندان هم نميتوانستند هيچ چيز از اوليأ خود به ارث ببرند .ارباب همواره دارای اين
حق بود که هر گاه که صالح بداند برده ای را بفروشد و يا از مأل زندگي خود خارج نموده و بجای ديگری منتقل کند ".وی
اضافه ميکند " :اگر چه جدا کردن همسران از يکديگر خيلي متدوال نبود ،اما اينکه داشتن چنين حقي از طرؾ جامعه برده داری
برای اربابان برسميت شناخته شده بود و هراز چندگاه اتفاق ميافتاد ،به تنهائي کافي بود که وحشتي در دل برده ها نسبت به
رابطه ايشان با همسرانشان بوجود آورده و در نوع رابطه آنها با يکديگر تاثير جدی بگذارد{ .آنها نميتوانستند به رابطه ازدواج
24
خود بشکل يک حق و يک رابطه دائمي و پابرجا نگاه کنند و بخود اجازه دهند که نسبت به يکديگر تعلق عاطفي پيدا نمايند"}.
اوليا و فرزندان در فرقه های مخرب:
در فرقه های مخرب ،اين کافي نيست که رهبر فرقه حق داشته باشد که زوجها را از يکديگر جدا کرده و يا آنها را بعقد ديگری
در آورد و يا اينکه به ناگهان همه را همسر خود بنامد .چرا که مادامي که فرزندان و رابطه اوليأ و فرزندان برقرار باشد ،بنوعي
رابطه ای بين زوجين برقرار ميماند و احتمال تجديد عالئق و ازدواج آنها با يکديگر فراهم است .چنين رابطه ای از نظر رهبر
فرقه که بدنبال انحصاری کردن تمام روابط فردی پيروان خود است تهديدی بشمار ميآيد و در نتيجه دير يا زود وی مجبور است
نافي رابطه بين اوليأ و فرزندان هم بشود .در مجاهدين بعد از جدا کردن زوجها از يکديگر ،بقای رابطه بين فرزندان و اوليأ
بزرگترين مشؽله ذهني رجوی شد .چرا که علي رؼم جدائي زوجها از يکديگر ،باز آنها از طريق فرزندانشان به يکديگر وصل
بودند و في المثل در جمع شدنهای خانوادگي پنج شنبه ها همديگر را ميديدند و بنوعي روابط عاطفي گذشته زنده ميشد و يا امکان
بقا پيدا ميکرد .جنگ بين آمريکا و متحدانش با عراق فرصت و بهانه خوبي را برای رجوی بهمراه آورد و از همه اعضأ
خواست «که برای حفظ و سالمت کودکان» فرزندان خود را راهي خارج از عراق کنند .به اين ترتيب به يکباره صدها کودک يا
راهي ايران و يا راهي کشورهای اروپائي و امريکائي شدند که فرزند خوانده هواداران سازمان در آن کشورها شوند .داستان
رنج اين کودکان و اوليأ آنها داستاني جداگانه است که اميدوارم روزی کسي همت کرده و آنرا به اطالع همگان برساند .اما در
اينجا هدؾ اين است که نشان داده شود که چه در فرقه های مخرب و چه در برده داری کهن ،اوليأ و فرزندان تمام حقوق و
مسئوليتهای خود نسبت به يکديگر را از دست ميدهند .يکي از اعضأ جدا شده يک فرقه نسبتا" متعادل در خصوص رابطه بين
اوليأ و فرزندان در آن فرقه ميگويد " :اوليأ در فرقه ها نميتوانند همانند اوليأ در جامعه باشند .آنها تصميم گيرنده نحوه زندگي
فرزندان خود نيستند ،تصميم در مورد اينکه آنها کجا زندگي کرده ،چه بخورند ،کجا و کي بخوابند ،چه زماني به مدرسه و کدام
مدرسه بروند ،درعهده اوليأ نيست .در بعضي موارد آنها ميتوانند نظر بدهند ،ام ا از آنجا که آنها نميتوانند نظری روی بخش
مهمي از زندگي خود داشته باشند ،در نتيجه نميتوانند برنامه و طرحي برای زندگي آينده فرزندان خود داشته باشند ".وی اضافه
ميکند " :رهبری نقش و حدود رابطه و مسئوليت اوليأ نسبت به فرزندان را مشخصي ميسازد .ويژگيهای اصلي اين رابطه عبارتند
از -1 :هيچ عضوی بدون اجازه رهبری نميتواند بچه دار شود -2 .افراد مجاز بايد در مورد انتخاب زوج اجازه رهبری را
بگيرند -3 .زوجين اجازه زندگي مشترک نداشتند (مثل خانواده های معمولي در جامعه)( .مگر رهبری گروه) -4 .کودکان در
سن هفت سالگي و گاها" کوچکتر به شبانه روزی فرستاده ميشدند -5 .تم ام تصميمات در مورد کودکان توسط يک مسئول
مشخصي در گروه گرفته ميشد -6 .کودکان از مادراني که بنا به تشخيص گروه اليق مادر بودن نبودند گرفته ميشدند -7 .تمام
کودکان مسئولي تمام وقت داشتند و به اين ترتيب زمان بودن آنها با اوليأ شان به حداقل ميرسيد ... .مرده ا و زنها از يکديگر
جدا بودند و پدران و مادران نميتوانستند رابطه محکمي با فرزندان خود برقرار نمايند .کودکان اؼلب نميتوانستند با پدران خود
زندگي کنند 25".همانطور که ديده ميشود ،همانند برده داری کهن ،گرچه مادران حقوق و مسئوليتهای اندکي نسبت به فرزندان
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خود داشتند ،پدران عمال" هيچ حق و مسئوليتي نسبت به فرزندان نداشتند .پترسون در مورد حق پدران نسبت به فرزندان در برده
داری گذشته ميگويد" :در هيچ دوره ای پدران برده نميتوانستند دارای حق نگهداری فرزندان خود شوند 26".در مجاهدين هم حتي
قبل از نقطه پايان روابط خانوادگي ،اگر چه مادران نسبت به فرزندان دارای حق و حقوق و مسئوليتهائي بودند ،اما پدران هيچ
حق و حقوقي نداشتند .يکي از جدا شدگان از مجاهدين بمن گفت که بعد از فرستادن فرزندش به اروپا ،هيچ گاه بوی گفته نشد که
او در کدام کشور و پيش چه کسي است .وی ميگفت« :آنها حتي به دخترم گفته بودند که پدرت در يک نبرد کشته شده است .و
وقتي بعد از جدائي از سازمان من توانستم با زحمت او را پيدا کنم ،بسختي ميتوانستم به او ثابت کنم که پدرش هستم و به او
دروغ گفته شده است که من کشته شده ام ».در فرقه ديويد کوروش هم روابط خانوادگي همينگونه بود .يک عضو جداشده از آن
فرقه ميگويد" :پايگاه مونت کارمل مثل هر پايگاه ديگر بود ،زنان و مردان در خوابگاه های مختلؾ بودند .کودکان با مادران
خود و جدا از پدران زندگي ميکردند .ورنون {ديويد کوروش} پدران را از اينکه رابطه با فرزندان خود داشته باشند منع کرده
بود .بعدا" حتي وی اعالم کرده که تمام کودکان فرزندان او هستند .مردان از آن پس مثل زامبي ها شده بودند .آنها نه تنها
همسران خود را از دست داده بودند ،بلکه کوروش فرزندان آنها را هم از ايشان گرفته بود .بنوعي تمام شخصيت و هويت و
اعتماد بنفس و احترام بخود ايشان را از آنها گرفته بود ... .ورنون ميدانست که مردان عاصي و عصباني شده اند و ممکن است
هيجاناتشان از کنترل خارج گردد .بهمين دليل برنامه ای ريخت که هيجانات آنها را تبديل به نفرت نسبت به حکومت {آمريکا}
کند و در مورد احکام آنجا هم خيلي ساده به ايشان گفت که اينها حکم خداوند است برای آزمودن آنها جهت جايگاهي که ايشان
27
قرار است در حکومت الهي آينده در زمين داشته باشند".
آنها که در کار پرورش گاو برای توليد شير هستند بخوبي ميدانند که نگهداری گوساله ها در کنار مادرانشان به توليد شير لطمه
ميزند و در نتيجه بمحض تولد گوساله ها آنها را يا ميکشند و يا بهر صورت از مادرانشان جدا ميکنند .در فرقه ها هم از آنجا که
تمام امکانات و توانمندی افراد بايد در خدمت فرقه و رهبرش باشد و پيرواني که فرزند دارند نميتوانند همه چيز خود را به
رهبری بدهند ،به اجبار و يا تشويق وادار ميشوند که از فرزندان خود جدا شوند .برای مثال "ما ساتيا باراتي يک پيرو مهاراجه
راجانه در نيويورک که کتاب وی را اديت کرد قبل از پيوستن به راجانه ،فرزندان خود را به پدرشان داد و بخاطر اين کار
توسط رهبر فرقه تشويق شد .راجانه ميگويد« :بزرگترين رابطه هر فرد با گرو {مرادش} است» و در نتيجه تمام روابط ديگر
28
فرد اببقيه بي اهميت و قابل شکستن است".
رابطه اوليا با فرزندان در برده داری گذشته:
پترسون رابطه اوليأ و فرزندان در برده داری گذشته را چنين توصيؾ ميکند" :وقتي برده هيچ رابطه ای با اوليأ خود و محيط
تولد و رشدش نداشته باشد ،نتواند هيچ هويت مادری و يا جمعي از خودش داشته باشد ،وی چيزی هم ندارد که به فرزندانش
بدهد .و از آنجا که کس ديگری هم ادعائي و يا مسئوليتي نسبت به اين کودک ندارد ،ارباب ميتواند کودکان را هم تصاحب نمايد.
ودک مديون وی ميباشند،
هرچه باشد وی ميتواند مدعي شود که از آنجا که او صاحب اوليأ اين کودکان است و آنها بخاطر توليد ک
در نتيجه وی صاحب آن کودک است{ .همانطور که صاحبان احشام بطور رسمي و طبيعي صاحب بچه های احشام خود نيز
ميباشند 29 "}.جالب است بدانيم که وقتي بچه های اعضأ مجاهدين که بخارج فرستاده شده بودند ،بسن بلوغ رسيدند ،رجوی
دوباره مدعي آنها شد و خواه ان بازگشت ايشان به عراق و پيوستن آنها به صؾ حواريونش و يا باصطالح تبديل شدنشان به
«ميليشياهای» جديد شد .بسياری از آنها مجبور به بازگشت به عراق شدند و همچون ساير اعضأ در معرض شستشوهای مؽزی
سازمان قرار گرفتند .مجددا" داستان اين جوانان داستان ؼم انگيزيست که اميدوارم کسي روزی آنرا به نگارش درآورد .اما تا
آنجا که من شنيده ام بيشتر آنها که در کشورهای اروپائي رشد کرده و بسن بلوغ رسيده اند ،نميتوانند خود را با شرايط پايگاه ه ای
مجاهدين و روابط فرقه ای آنجا منطبق ساخته و حتي شنيده ام که بعضي از آنها اقدام به خودکشي کرده اند.30
نبود هيچ نوع رابطه فردی مگر با ارباب:
در بخشهای گذشته ديديم که چگونه داشتن هر گونه رابطه عميق و معني دار بين افراد با يکديگر بؽير از رابطه با رهبری در
فرقه های مخرب محکوم و نابود ميشود .البته اين به معني آن نيستکه اعضأ فرقه ها هيچگونه رابطه و يا احساسي نسبت به
يکديگر ندارند .از آنجا که بهر صورت «خود» و شخصيت فردی افراد بطور کامل نميتواند کشته شود ،هراز چندگاه فرد در
فرقه ممکن است احساس کند که به فرد ديگری احساس نزديکي بيشتری دارد .و از طرؾ ديگر از آنجا که بسياری از فرقه ها
نميتوانند افراد خود را بکل از دنيای بيرون جدا سازند ،آنها بايد بتوانند با افراد ديگر جامعه کنش و واکنش داشته و قادر باشند که
احساسات و عواطؾ خود را نشان دهند؛ اما همه اينها در مقايسه با رابطه افراد با رهبری ناچيز و بي ارزش ،مقطعي و مشروط
بوده و قابل اؼماض هستند .بقول جورج اورول در کتاب « ،1984شايد دوست کلمه درستي برای مشخص کردن اين نوع از
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رابطه ها نباشد .شما در آنجا دوستي نداريد ،شما همقطار داريد :اما در ميان همقطاران معاشرت با بعضي خوش آيندتر از
معاشرت با بقيه است».
پترسون رابطه برده ها با برده های ديگر را اينچنين توضيح ميدهد" :يک ويژگي اجباری ديگر برده داری تحميالت خاصي است
که به افراد اعمال ميشد :برده معموال" در رابطه خود با ديگران اراده ای از خود نداشت .اگر برده هائي که بصورت جمعي در
يک شرکت و يا معبد به بردگي گرفته شده بودند را مستثني کنيم ،در موارد ديگر از آنجا که همواره يکنفر بعنوان ارباب قادر
بود که اراده خود را به برده تحميل نمايد ،برده عمال" نميتوانست در رابطه خود با ديگران انتخابي و يا قدرت تصميمي داشته
باشد .اين نا تواني برده را عمال" بخشي از وجود ارباب ميکرد که به اراده او حرکت مينمود .او تبديل به يک انسان پيوندی
نماي .هيچ چيز در بيان هگل و يا نيچه وحشتناک
ميشد ،موجودی خلق شده توسط اربابان خداگونه که تحت اراده و نام آنان عمل د
تر بلحاظ نشان دادن قدرت و اعمال اراده {اربابان روی برده ها} نيست که نشانگر آن داستان آهؽر تارؼس ( Ahaggar
 ) Tuaregsصحراست« :بدون ارباب ،برده نميتواند وجود داشته باشد .وی تنها از طريق ارباب قابل معاشرت است{ .تمام
31
روابط با او بايد از مسير ارباب عبور کند .در واقع همان رابطه مثلثي موجود در فرقه های مخرب}"
البته مجددا" بايد متذکر شد که تمام اينها بمعني آن نيست که برده ها هيچگونه کنش و واکنشي با امثال خود نداشتند .پترسون در
اين مورد اضافه ميکند  :وقتي ما ميگوئيم که برده ها از مأل حيات خود بيگانه شده بودند و متعلق به يک جمع و يا گروه شناخته
شده نبودند ،به اين معني نيست که آنها هيچگونه رابطه ؼير رسمي با برده های ديگر نداشتند .بسياری از بردگان عهد باستان و
دوران مدرن روابط محکمي بين خود داشتند { اين عمدتا" به دليل اينستکه آنها حداقل در فکر و احساس آزاد بودند ،همان حقي
که از اعضأ فرقه ها گرفته شده است }.اما نکته مهم اينستکه اينگونه روابط هيچگاه برسميت شناخته نميشد و مشروع و تعهد
آور نبود .بنابراين برده های آمريکائي همانند برده های دوران روم و يونان ،روابط دوستي و جنسي با يکديگر داشتند ،اما
اينگونه روابط هيچگاه بمعني پيوند ازدواج و يا دوستي نبود؛ هر دو گروه وابستگي ها و دلبستگي هائي نسبت به همبندان برده
خود پيدا ميکردند ،اما اينگونه وابستگي ها هيچگونه تضمين بقا و يا پايداری نداشتند؛ همانگونه که هم پدر و هم مادر به فرزندان
32
خود عالقه و وابستگي داشتند ،اما چنين روابطي از طرؾ جامعه برده داری برسميت شناخته نميشد".
1

Edward Hunter, CIA operative, Brainwashing; cited from: Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought
control; Oxford university press; 2004; P: 3
Report to the League of Nations Advisory Committee of Experts on Slavery, Geneva, April 5, 1938, vol. 6, p. 16

2

3

Historire de l'esclavage dans l' antiquite' (Paris: Hachette, 1879), P. 408; cited from: Orlando Patterson; Slavery and Social
Death; Harvard University Press; 1982; PP: 4, 5
4

پترسون ميگويد " :من جوهر يافته های خود در مورد برده داری را نهايتا " در اين جمله خالصه ميکنم که برده داری نوعي از انگل
انساني است .با طرح چنين نوع از رابطه ای ،من اميدوارم که روشن کننده حوضه آزادی در اين خصوص باشم که اجبارا " بر هر کوششي
جهت فهم مقوله برده داری و شکل و ساختمان آن سايه ميافکند { .به عبارت ديگر رابطه انگلي يک رابطه يکطرفه است که در آن انگل از
ميزبان تؽذيه ميکند و بحث آزادی در اين مورد بي معني است} .
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 14
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: vii

5

6

در اينجا هدؾ من اين نيست که وارد اين بحث شوم که آيا فهم ويا ابداع مقوله «آزادی» رابطه ای با اعتقاد به خدا دارد و يا نه ،چرا که
هدؾ اين بخش از کتاب نشان دادن نزديکي رابطه برده داری با عضويت در يک فرقه مخرب است  .اما در اينجا تنها ميخواهم به اين اشاره
کنم ،که ايده معاد ،و يا «پاداش» بخاطر اعمال نيکو و «جزا» بخاطر اعمال گناه آلود ،ايده بهشت و دوزخ ،چه آنرا قبول داشته باشيم و يا
خير ،بايد بپذيريم که اين ايده به لؽت اختيار و آزادی انتخاب معني و مفهوم بخشيده  .اگر آزادی و اختياری وجود نداشت ،داوری و جزا و
پاداش هم نميتوانست معني داشته باشد و بالعکس  .اگر اديان ابراهيمي مختر ع و مکتشؾ ايده آزادی انسان و مختار بودن او نبوده اند ،حداقل
بايد پذيرفت که از نادر افراد و قديمي ترين متفکرين بوده اند که چنين مقوله ای را فهم کرده و آنرا به پيروان خود آموزش داده اند  .بي دليل
نيست که نيچه ميگويد « :دموکراسي و سوسياليسم هر دو موعظه گر برابری هستند و هردو وارث مسيحيت و يا اخالقيات برده ها ميباشند ».
برگرفه ازHistory of Political Philosophy; Third Edition; Edited by Leo Strauss and Joseph Cropsey; The University of ( :
) Chicago Press; 1987; Friedrich Nietzsche; P: 837
7

Cited in John s. Bassett, Slavery in the State of North Carolina -Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1899, PP: 23 ,
24
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8

به نظر من اين مقايسه همانقدر مبتذل و ؼمناک است که امروزه کساني سعي ميکنند فرقه های مخرب را نوعي جنبش مذهبي جديد خوانده
و شستشوی مؽزی موجود در آنها را با آموزشهای پيامبران مذاهب توده ای مقايسه نمايند  .به اين ترتيب شايد همانطور که گوئي برده ها بايد
متشکر از اربابان ظالم گذشته خود باشند که آنها را متمدن کرده اند ،پيروان فرقه ای هم بايد از رهبران فرقه ها مثل رجوی و بن الدن متشکر
باشند که آنها را مفتخر به لقب «شهيد» کرده اند.
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; PP: 335, 336
Anatol Rapoport, Fights, Games, and Debates (Ann arbour: University of Michigan Press, 1960), PP. 62 – 71.
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 336
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 337
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 339
Anthony Storr; Feet of Clay; HarperCollins Publishers; 1996; P: 19
Dr. Haha Lung; Mind Control; The Ancient Art of Psychological Warfare'; Citadel Press Kensington; 2006; P: 28

9

10

11

12

13

14

15

دکتش الوگ دس کتابي ديگش تُضيح بيشتشی ميذٌذ کً چشا سٌبشان فشقً ٌا مثل سجُی ميخُاٌىذ کً «بشادس» َ يا «خُاٌش» َ يا «پذس» َ «مادس» خُاوىذي
شُوذَ .ی ميگُيذ :پىج وُع سابطً است کً افشاد سا بً لحاظ معىُی بً يکذيگش متصل ميکىذ :سابطً اَليا با فشصوذ؛ سابطً صن َ شٌُش؛ سابطً بشادس َ يا
خُاٌش بضسگتش با بشادس َ خُاٌش کُچکتش؛ سابطً معلم يا استاد َ شاگشد؛ سابطً دَ دَست  ...س ٌبشان فشقً ٌا ايه قاوُن سا ميذاوىذ َ خُد سا با آن مىطبق
ميکىىذ َ ٌش گاي بتُاوىذ بستً بً مُقعيتش يکي اص ايه وقشٍا سا بخُد ميگيشوذ ،صماوي معلم ميشُوذ ،دَست ما ميگشدوذ ،بشادس َ يا پذس ما ميشُوذ َ ،گاٌا" حتي
وقش يک قٍشمان افساوً ای ،يک قذيس مزٌبي َ ،حتي خذا سا عٍذي داس ميشُوذ تا بتُاوىذ بً ضميش واخُدآگاي ما وفُر کشدي َ اعتماد ما سا جلب ومايىذ".
Dr. Haha Lung and Christopher B. Prowant; 'The Black Science; Ancient And Modern Techniques of Ninja Mind
Manipulation.' Publisher: Paladin Press Book; 2001; PP: 47, 48
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 5
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 5
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; PP: 7, 8

16

17

18

19

اخبار شبانه ( ) News nightتلويزيون انگليس ،کانال بي بي سي دو ،هفدهم ژانويه دو هزار و هفت ميالدِی  .همانطور که قبال" ديديم
عليرضا جعفر زاده سخنگوی ديگر مجاهدين هم در مصاحبه با گزارشگران رند همين ادعا را کرده بود که همه اعضأ مختارانه به ناگهان
تصميم گرفتند که از همسران خود جدا شوند .
Marc Breault and Martin King; 'Inside the cult'; A Signet Book; 1993; P: 77

20

21

Slavery and Emancipation among the Mende, in Miers and Kopytoff, Slavery in Africa, P. 421 Cited from: Orlando
Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 187
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 187

22

23

همانطور که در بعضي از فرقه های مخرب ادعا ميشود که رابطه جنسي با همسر افراد برای رهبر فرقه حاللتر است تا همسران آنها .
اينک ديديم که ديويد کوروش بناگهان همسر تمام افراد را تبديل به همسر خود کرد و يا اخيرا " از يک عضو شورای رهبری مجاهدين که
کما ه
از آنها جدا شده است شنيده ميشود که رجوی هم اعالم نموده که تمام زنان مجاهد برای رجوی حالل هستند ،اگر چه هنوز کسي مدعي نشده
که رجوی با او رابطه جنسي داشته است .
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P:6

24

25

;Child - Rearing Issues in Totalist Groups - Amy Siskind; cited from: Benjamin Zablocki & Thomas Robbins
'misunderstanding Cults' Searching for objectivity in a controversial field; University of Toronto Press; 2001; PP: 420, 425
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Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 189
Marc Breault and Martin King; 'Inside the cult'; A Signet Book; 1993; PP: 186, 187

26

27

28

 Bhagwan Shree Rajneesh, The Mustard seed: Reflections on the sayings of Jesus, edited by Swami Amrit PathikLondon: Sheldon Press, 1978- pp 4, 8)’ Cited from Anthony Storr; Feet of Clay; HarperCollins Publishers; 1996; P: 57
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; PP: 9, 10

29

30

در گزارش ديده بان حقوق بشر ،يک سازمان حقوق بشری ثبت شده در آمريکا مصاحبه ای با ياسر عزتي يکي از اين کودکان آمده است
که ذکر بخشي از آن در اينجا بي مناسبت نيست  " :عزتي در سه سالگي با خانواده اش به عراق رفت و دوران کودکي خود را در پايگاه
مجاهدين در عراق سپری کرد .در سال ( 1370ه – ش) همزمان با جنگ خليج فارس ،عزتي بهمراه ساير کودکان مقيم پايگاه مجاهدين از
خانواده خود جداشده و به خارج از عراق فرستاده شد  .در سه سال بعدی او فصل به فصل با سه خانواده هوادا ر در کانادا زندگي کرد .در
سال ( 1373ه -ش) مجاهدين عزتي را از کانادا به شهر کلن آلمان منتقل کردند ،در آنجا وی در يک خانه جمعي متعلق به مجاهدين بهمراه
ديگر کودکان جمع آوری شده از کشورهای مختلؾ زندگي کرد  .در سال ( 1376ه ش)  ،وقتي وی هفده ساله شد سازمان برای آ موزش
نظامي او را به عراق احضار کرد  .وی ميگويد« :بعد از شش ماه حضور در عراق من احساس کردم که دلم نميخواهد که آنجا باقي بمانم  .در
اروپا تصوير من از سازمان يک گروه دموکراتيک بود ،اما در عراق من متوجه ميزان کنترل و سانسور موجود در سازمان شدم  .به اين
دليل من خواهان ترک و بازگشت شدم  .اما به من ميگفتند که تنها راه بازگشت ،بازگشت به ايران است { .و همزمان ما را از بازگشت به
ايران و اينکه چه ممکن است آنجا بسرمان بيايد ميترساندند } و در نتيجه من از بازگشت به ايران ميترسيدم  ».عزتي از شيوه های کنترل فکر
هم که در آن پايگاه بکار گرفته ميشد هم خيلي ناراحت بود  .وی ميگويد« :در خيلي از نشستها ،مسئولين رده باال بما آموزش ميدادند که بهيچ
چيز مگر عمليات دروني مجاهدين فکر نکنيم  .ما بطور منظم مجبور بوديم که گزارشات انتقادی از خود بنويسيم  .هر فکری که خارج از
چارچوب سازمان بود را م ا ميبايست به مسئولين خود گزارش کنيم  "».گزارش ديده بان حقوق بشر .کل اين گزارش را ميتوانيد در آدرس
الکترونيکي زير مالحظه نمائيد) http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran0505/5.htm( :
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