فرقه های مخرب يک نوع برده داری نوين
بخش دوم :برده داری قديم در مقابل برده داری جديد – عدم وجود (فرود و يا صعود! به نقطه صفر شخصيتي)
عدم وجود حقوقي:
بر طبق تعريف ،برده کسي است که هويت قانوني نداشته باشد .هيوز ( ) G.B.J. Hughesميگويد" :توضيح حقوقي هويت
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اينستکه فردی بلحاظ قانوني موجودی باشد با يکسری حقوق و مسئوليتهای شناخته شده".
اخيرا" من صحبتي با يکي از جداشدگان مجاهدين داشتم .وی پس از تسخير عراق بوسيله آمريکائيها و پس از مصاحبه ايشان با
تک تک اعضأ مجاهدين جهت تصميم در مورد هويت حقوقي آنان از سازمان جدا شد .وی بمن ميگفت "وقتي آنها مصاحبه خود
با من بعنوان «فرد» و «شخص» را آؼاز کردند ،بزرگترين مشگل و سردرگمي من اين بود که عکس العملم چگونه بايد باشد؟
برخورد شخصي آنها با خودم را نوعي توهين نسبت به مجاهدين و هويت مجاهدي خود بدانم ،و يا از اينکه بعد از مدتها کسي
مرا فردی مستقل و دارای هويتي مستقل دانسته خشنود شده و مثبت برخورد کنم؟ سرانجام آمريکائيها بعد از مصاحبه با ما
تشخيص دادند که با يک فرقه روبرو هستند و تصميم گرفتند بجای دادن نظر فردی در مورد تک تک ما ،يک برخورد جمعي با
ما کرده و به همه موقعيت «فرد حمايت شده» بر طبق کنوانسيون چهارم ژنو را بدهند".2
البته بسياری از ما اعضأ مجاهدين که مجبور بوديم بخاطر مسئوليتمان در اروپا و آمريکا زندگي و فعاليت کنيم ،مجبور بوديم که
هويتي قانوني ،پاسپورت و مدارک شناسائي فردی داشته باشيم .اما داشتن آن مدارک بمعني اين نبود که ما صاحب آنها هستيم ،و
يا نام و حتي عکسي که روی آنها بود لزوما" نام و عکس و تاريخ تولد ما نبود .ما ماداميکه مامور به فعاليت در خارج از عراق
بوديم صاحب آن مدارک بوده و بعد از مراجعت به پايگاه و يا عراق ميبايست آنها را به سازمان پس دهيم و در اين صورت
ممکن بود که همان مدارک بوسيله افرادی شبيه ما برای انجام ماموريتي ديگر استفاده شود .3بنابراين هيچيک از ما هيچ احساس
مسئوليتي نسبت به کارهائي که تحت آن هويت قانوني انجام ميداديم نداشتيم؛ اعمالي ؼير قانوني به کوچکي عدم رعايت قوانين
رانندگي و يا حتي ارتکاب به جرائم جدی و بزرگ .بلحاظ حقوقي بواقع اکثر ما «هيچ کس» بوديم .4ؼير مسئول و نا محدود
نسبت به هويت قانوني عاريه ای خود بوديم .سازمان هم درست بهمين دليل که دقيقا" نميدانست چه کسي در چه زماني از کدام
مدرک قانوني برای انجام چه مسئوليتي استفاده کرده است و سيستم ثبت دقيق اينکار را نداشت ،معموال" نسبت به دستگيری افراد
توسط مقامات قانوني آمريکائي و اروپائي عکس العمل خيلي شديدی از خود نشان ميداد .مثال" بعد از دستگيری نماينده سازمان
در آمريکا بدليل داشتن مدارک حقوقي تقلبي ،سازمان عکس العمل شديدی نشان داده و آن کشور را متهم به بند و بست با ايران
بر عليه مجاهدين کرد .بنابراين از نظر اعضأ مجاهدين «جرم و گناه» ،شکستن قوانين کشور ميزبان و يا زير پا نهادن اصول
اخالقي آن کشور نبود ،و تنها جرم و گناه واقعي نافرماني از سازمان بود .البته کساني که در مقابل سازمان مرتکب جرمي جدی
ميشدند و اي سرسختانه خواهان جدائي از سازمان بودند ممکن بود به ناگهان هويت فردی خود را بازيابند و بعنوان فردی قاتل،
جاني ،دزد ،ورود و حضور قاچاقي در عراق به مقامات صدام حسين تحويل داده شوند و راهي زندانهای مخوؾ آن رژيم گردند.
بهر صورت در تمام فرقه های مخرب ،فلسفه «تولد مجدد» ،تؽيير نام و حتي تؽيير شکل و قيافه ،بعد از گذر از پروسه
شستشوی مؽزی ،نشانگر اينستکه هويت قانوني گذشته فرد ديگر نه برای او و نه برای گروه دارای ارزشي نيست و نگه داشتن
آن تنها زماني ضرورت پيدا ميکند که دارای منافعي و استفاده ای برای فرقه باشد.
در برده داری کهن هم شرايط همين گونه بود .پترسون ميگويد " :برده ها در هر جائي که بودند عضو و اندام بيروني ارباب
محسوب ميشدند ،وسيله اجرائي بودند و هويتي از خود نداشتند مگر زمانيکه داشتن هويت بضرر برده بود 5".بلحاظ حقوقي و
قانوني آنها هيچ هويت مستقلي از خود نداشتند مگر زماني که جرمي را انجام داده و دستگير ميشدند ،بخصوص اگر متهم بقتل
ئوری هيچ برده ای اراده ای مستقل نداشت و کاری بدون دستور ارباب انجام نميداد،
مرد و يا زن آزاده ای ميشدند" .اگر چه در ت
اما در هيچ جامعه برده داری ،اربابان مسئول جرائم برده ها ،بخصوص اگر آنها مرتکب قتل ميشدند ،نبودند .مگر آنکه ثابت
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ميشد که آن قتل بفرمان ارباب انجام گرفته است".

نداشتن احترام ،شرف ،آبرو و افتخار فردی:
" احساس داشتن شرف و آبرو در تمام جوامع وجود دارد و نوعي ارزش است– در بعضي از جوامع اين ارزش باالترين
ارزش محسوب ميشود ".اورالندو پترسون – برده داری و مرگ اجتماعي صفحه – 81
در کشور خودمان ايران بسياری حاضرند تمام ثروت و دار و ندار خود را با شرف و آبروی اجتماعي عوض کنند و برايشان
بدترين ناسزا اينستکه «بي شرف» خوانده شوند.
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"شما بايد خود را روسياه کنيد ،هر چه بيشتر روسياه {بي آبرو} شويد برای ما عزيزتر هستيد ".مريم رجوی ،انقالب
ايدئولوژيک مرحله طالق خود.
احترام ،شرؾ و آبرو از يکسو و قدرت از سوی ديگر {حداقل در فرهنگ سلطه حاکم بر بسياری از جوامع ،بخصوص جوامع
ؼربي} رابطه نزديکي با يکديگر دارند .هيچکس اين موضوع را بهتر از توماس هابز بيان نکرده است .وی در فصل لوياتان {يا
حث «قدرت» مجموعه ای از شرايط مربوط به «شرؾ» و «آبرو» راعنوان ميکند .هابز در آنجا
ؼول آسای} کتاب خود در ب
بيش از دوسوم بحث کتاب را به بيان طبيعت و معني احترام و شرؾ و آبرو اختصاص داده است .با فهم و تشخيص کامل اينکه
احترام ،شرؾ و آبرو يک بحث روانشناسي اجتماعي است ،هابز مينويسد" :تظاهر بيروني ارزشي که ما برای يکديگر قائليم
همانچيزی است که اصطالحا" احترام و يا شرؾ و آبرو و يا در نقطه مقابل محترم نبودن و بيشرفي و بي آبرو خوانده ميشود.
وقتي ميخواهيم برای فردی ارزشي فوق العاده قائل شويم ميگوئيم وی فردی «محترم ،باشرؾ و با آبروست» و در نقطه مقابل
فردی را «بي شرؾ» ميخوانيم وقتي ميخواهيم او را کوچک و حقير و بي ارزش نشان دهيم .7اما نسبت باال و پائين {و اينکه
ب ميگردد که هر فرد برای خودش قائل است.8
چقدر ارزش گذاری ما مادی و يا معنويست} به ميزان و نوع شرف و آبروئي ر
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رابطه بين احترام و قدرت يک رابطه مستقيم است .اطاعت کردن يعني احترام کردن  ،به اين ترتيب که هيچکس حاضر نيست
از کسي اطاعت کند که قادر نباشد در عوض اطاعت از او ،وی را حمايت نمايد و يا اينکه در مقابل اطاعت نکردنش او را
بيازارد .همچنين ما از کسي که برای او احترامي قائل نيستيم اطاعت نميکنيم ".البته هابز اين بحث را بنوعي مطلق ميکند چرا
که از نظر او مهم نيست که عمل خواسته شده و يا انجام شده «عادالنه» و اخالقي است و يا خير .وی بنوعي مطلق گرايانه
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ميگويد" :احترام و شرؾ را فقط در رابطه با قدرت ميتوان فهم کرد و ارزش گذاری نمود" .
بنابراين ما از کسي اطاعت ميکنيم که قدرت دارد (در فرهنگ شرقي ميتوان اين قدرت را به قدرت معنوی و اخالقي هم بسط
داد ).و چون همزمان از کسي اطاعت ميکنيم که برای وی احترام قائليم بنابراين رابطه بين قدرت و احترام و شرؾ ،به اين
صورت برقرار ميشود.
در فرقه های مخرب ،از اولين قدم به افراد آموزش داده ميشود و آنها وادار ميشوند که بپذيرند که گذشته ايشان هيچ نقطه افتخار
آميز و ابارزشي نداشته است .تمام ارزشها و اعتقادات آنها ؼلط بوده و بايد قاطعانه در قلب و فکر و عمل رد و محکوم شوند.
فرد با رد گذشته و ارزشهای آن ،اولين چيزی را که از دست ميدهد افتخار و احترام به خود است که حاصل دست آوردهای
ساليان او در چارچوب فکری گذشته اش است.
شخصا" به ياد ميآورم که اولين آموزه من از مجاهدين اين بود که نه تنها من نبايد نسبت به دست آوردهای گذشته خود احساس
افتخار و ؼرور کنم ،منجمله بخاطر تحصيالتم ،اينکه از سنين نوجواني روی پای خود ايستادم ،اخالقياتم  ...بلکه بالعکس بخاطر
نکرده ها و کمبودهايم نسبت به معيارهای مجاهدين و اينکه بجای قدم گذاشتن در راه و هدؾ آنان ،بدنبال ارتقأ شخصي خود چه
بلح اظ مادی و يا معنوی بوده ام بايد احساس شرم و خواری کنم .آنها به من ميگفتند ،در حاليکه تو بدنبال گرفتن دکترای خود
بودی اعضأ مجاهدين در زندانهای شاه زير شکنجه بودند و دسته دسته کشته ميشدند .بعدها من مجبور شدم بخاطر «اخالقيات
ماليم و بقول مجاهدين ليبرالي» خود ،اينکه خانواده ای خوب و زندگي متوسط خوبي داشته ام و حتي بخاطر تحصيالتم و نسبتم
با بني صدر (رئيس جمهور سابق) احساس شرم و خجالت بکنم .البته بعدها در صحنه سياسي و ديپلماتيک وقتي که ميخواستند از
اين عناوين و حتي اخالق به اصطالح "ليبرالي" من به نفع فرقه استفاده کنند ،حتي بيش از "من گذشته" از القابي چون "دکتر" و
يا نسبت من با بني صدر در تبليؽات خود ياد ميکردند .البته بايد توجه داشت که اين استفاده از دست آوردهای گذشته افراد زماني
از نظر فرقه مجاز ميشود که چنين ارزشهائي در ذهن خود فرد توسط شستشوی مؽزی نفي و طرد شده باشد و فرد کامال" آگاه
باشد که چنين استفاده ای تنها جهت فريب افراد خارج از فرقه است.
در فرقه های مخرب ،آنها بما ميگويند که ما خود خواه هستيم ،تمام فکر و ذکر ما اينستکه زندگي مطمئن و مرفه ای برای خود و
کار و اخالقيات خود ،افتخار به دست آوردهای گذشته خود و دوستان و
خانواده خود ايجاد نمائيم ،ما با ارزش دادن به خود و اؾ
خانواده خود ،در واقع خود پرست بوده و بايد احساس شرم کنيم .در نتيجه ،در يک کالم ما ميبايست خود و گذشته خود را بي
ارزش کرده و طبعا" کسي که برای خود ،دست آورد های خويش ،اعتقادات و اخالقيات خود ارزشي قائل نباشد و در يک کالم
برای خود احترامي قائل نباشد ،خيلي ساده نميتواند انتظار داشته باشد که ديگران برايش ارزش و احترامي شخصي قائل شوند .از
آن پس تمام ارزش و احترام و افتخار فرد به چيزی ميشود که در فرقه و در مسير دنبال کردن از رهبری فرقه بدست ميآورد .و
تنها از ديگران ميتواند انتظار احترام و ارزش گذاری بخاطر جايگاه او در فرقه و رابطه اش با رهبری فرقه را داشته باشد.
درست بهمين دليل است که در فرقه رده ،برخورد مثبت و يا منفي رهبر فرقه با فرد ،شرکت کردن در يک جلسه با رهبری و يا
شرکت ندادن وی ... ،به يکباره بزرگترين ارزشها ميشوند و در مقابل اين ارزشها همه چيز گذشته بي ارزش و پوشالي ميگردد.
جالب اينستکه افراد پس از جدائي از آنجا که ارزشهای گذشته قبل از فرقه خود را نفي کرده اند و تنها دارای ارزشهای بدست
آورده در فرقه هستند ،برای مدتها به اين ارزشها تکيه کرده و سعي ميکنند در برخورد با ديگران يادآور فرضا" رده خود در
فرقه ،برخوردهای شخصي با رهبر فرقه و  ...باشند.
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فرقه های مخرب به فرد ميآموزند که چگونه ارزشهای گذشته را بشکنند ،چگونه به خود و خانواده و اخالقيات گذشته پشت
کنند .از دست دادن گذشته ،هويت ،شخصيت ،اخالقيات گذشته آؼازيست برای تؽيير فرد به يک عضو «خوب» فرقه ای ،يک
«انسان فوق العاده» از نو متولد شده .در مجاهدين بما گفته ميشد که برای رسيدن به اوج انسانيت و يا اوج گيری بسمت بي
نهايت ،فرد نخست بايد به نقطه صفر برسد و بهمين دليل خود را و گذشته خود را «روسياه» کرده ،و بعبارتي هويت ،شخصيت،
افتخار ،ؼرور و احترام بخود را بصفر برساند .البته شايد تمام فرقه ها تا اين نقطه پيش نروند ،اما تمام رهبران فرقه ای بخوبي
ميدانند که تا زمانيکه فردی احساس احترام و ؼروری نسبت به خود و گذشته خود داشته باشد ،وی هيچگاه نميتواند پيرو مطلق و
باصطالح خوبي برای آنها بشود و دير يا زود فرقه را در اثر خواستهای روزافرون رهبرش ترک خواهد کرد .درست بهمين
علت استکه نفي و خرد کردن شخصيت ،ؼرور ،و افتخار فرد اولين و اصليترين قدم در مسير تؽيير اوست .اگر با هر عضو هر
فرقه مخربی شما صحبت کنيد ،آنها بشما خواهند گفت که چقدر از اينکه «راه درست» را پيدا کرده اند ،و فهميده اند که چقدر
در گذشته در اشتباه و گناه ؼرق بوده اند ،چقدر خانواده و دوستان گذشته آنها «خودخواه»« ،فاسد»« ،بورژوا» ... ،هستند و
اينکه متوجه شده اند که چگونه بايد گذشته و «شيطان همزاد» خود را بکشند احساس ؼرور و افتخار ميکنند.
رهبران فرقه ها تمام کوشش خود را ميکنند که شخصيت گذشته ،ؼرور ،احساس احترام و افتخار پيروان خود را شکسته و نابود
کنند.
يکي از پيروان گذشته گرديؾ ميگويد " او يک مستبد به تمام معني بود .او ظرفيت خوار کردن و خرد کردن کامل شخصيت
پيروان خود را داشت ،بطوريکه ميتوانست با سخنان تحقير کننده اش مردی را وادار کند که جلوی جمع زار زار بگريد .در اين
نقطه وی ممکن بود از خود محبتي نشان داده و دست نوازشي روی سر قرباني خرد شده خود بکشد .او برای اجرای دستورات
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خودسرانه خود اطاعت بدون چون و چرا و مطلق را از همگان انتظار داشت".
اما اين تمام داستان نيست ،چرا که رهبران فرقه ها از طريق انتقاد بخود مستمر ،پيروان را مجبور ميکنند که تمام گذشته خود را
نفي نموده و خويشتن را چه در دنيای بيرون و چه از درون خرد و بي ارزش سازند .به عبارت ديگر احساس احترام و افتخار
نسبت به فرقه و رهبری آن الزمه اش اينستکه پيروان تک تک بلحاظ فردی احترام ،شرؾ ،و ؼرور و افتخار خود را از دست
بدهند .چرا که «خود جديد» و هويت فرقه ای آنها و يا شخصيت جديدشان بعنوان يک برده نوين نميتواند بدون خرد و نابود شدن
شخصيت فردی گذشته آنان بعنوان يک انسان آزاد شانسي برای بقا داشته باشد.
برای تشخيص اين احساس بي ارزشي و احترام قائل نشدن برای خود و اياين حالت «بي شخصيتي» و يا «نا محترم بودن» در
پيروان فرقه های مخرب شما ميتوانيد يک آزمايش ساده انجام دهيد :بعد از روبرو شدن با يک پيرو يک فرقه مخرب ،نخست تا
آنجا که ميتوانيد از محسنات رهبر آن فرقه تعريؾ نمائيد و در مقابل هر چقدر ميخواهيد به گزنده ترين شکلي به خود آن فرد
توهين کرده و به او ناسزا گوئيد مثل اينکه اگر بخاطر آن رهبر فرقه نبود ،وی آدمي پست و يا بي شرؾ و  ...بود .حال عکس
العمل او را بررسي نمائيد .متوجه خواهيد شد که جز لبخندی رضايت بخش بر روی لبان وی و سر تکان دادن تائيد آميز ،عکس
العملي از او نخواهيد ديد .حال در مقابل پيروی ديگر عکس اين عمل را انجام دهيد ،يعني تا آنجا که ميتوانيد از فرد مربوطه
تعريؾ نموده و بعد خيلي ماليم از رهبر فرقه انتقاد نموده و اگر جرات کرديد توهيني هم به او بکنيد ،حال عکس العمل طرؾ
مقابل را بررسي نمائيد متوجه خواهيد شد که وی نه تنها از تعاريؾ شما خشنود نخواهد بود بلکه بزحمت ميتواند خشم خود را از
شما پنهان سازد .اين دو نوع عکس العمل بخاطر اينستکه پيرو يک فرقه بتدريج ياد ميگيرد که شرؾ و افتخار و احترام او در
دفاع از رهبری فرقه است و نه دفاع از حرمت و شرؾ خود که بعکس بايد آنرا انکار و فراموش نمايد.
بخاطر ميآورم روزی از روزهای دهه شصت که من هوادار ساده ای بيش نبودم ،روزی مسئولمان ما را جمع کرد و از ما
خواست همانروز به هايدپارک رفته و با هواداران فدائيان که معموال" يکشنبه ها در آنجا جمع ميشدند درگير شده و از کتک زدن
و کتک خوردن تا نقطه مرگ نهراسيم .علت اين دستور اين بود که از چند روی قبل هواداران فدائيان تجمعي اعتراض آميز در
مقابل محل اقامت رجوی در پاريس داشتند .نکته مهمي که برای من جديد بود و بعدها به عمق آن پي بردم اين بود که وی در
صحبتهايش گفت :شرؾ ،ناموس ،احترام و افتخار شما آنچيزی نيست که در جامعه بشما ياد داده اند .شرؾ ،ناموس و افتخار شما
«نام رجوی» است و همانطور که در جامعه مردم بخاطر حفظ شرؾ و ناموس خود تا پای مرگ پيش ميروند شما هم امروز که
به شرفتان توهين شده (تجمع فدائيان در مقابل محل اقامت رجوی) بايد از آن دفاع کرده و تا پای مرگ بخاطر آن بجنگيد .بعد ها
يادم است يکبار يک تلويزيون ايراني بامن مصاحبه ای زنده کرد که توجه بسياری را بخود جلب نمود .بدنبال آن مصاحبه يکي
از مخالفان معروؾ خارج از کشوری مجاهدين در مصاحبه ای با يک راديوی ديگر بشدت از من و بخاطر نوع پاسخهای من
تعريؾ نموده و از رجوی انتقاد کرد؛ يادم است آنزمان که من يک پيرو وفادار رجوی بودم ،تا چه حد از آن تعاريؾ و آن انتقاد
رخوردهای بيروني ام فرد مربوطه را بزير انتقادهای تند خود ببرم .درست يادم
رنجيده شدم و برای مدتها سعي ميکردم که در ب
است که در آنزمان من در دل خود همواره اين احساس بد را نسبت به او داشتم که او به چه حقي به خود جرات داده که از من
اشتب و گناه خود ميگشتم که چه کرده ام که مورد
تعريؾ کند و از رهبری من انتقاد نمايد ،و مهمتر از آن اينکه من بدنبال اه
تشويق و تائيد او قرار گرفته ام.
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در يک فرقه مخرب شما ياد ميگيريد که دار و ندارتان متعلق به رهبری فرقه است و بدون او شما از کمترين کمتر ها هم حقير
تر هستيد .بعد از پذيرش اين ايده شما ميتوانيد از فهم آن و فهم اينکه هيچکس نيستيد احساس ؼرور و افتخار کرده و حتي آنرا
در برخورد بيروني خود در شکل تواضع و يا هر شکل ديگر نشان داده و تبليػ نمائيد .به اين ترتيب نه تنها خود شما بلکه افراد
پيرامون شما و هر کس که با شما برخوردی داشته باشد اين «هيچکس» بودن و تهی بودن از «افتخار ،غرور ،شخصيت ،شرؾ
و احترام» شخصي شما را فهميده و شما را همينگونه قبول ميکند .با رهبری فرقه شما همه کس هستيد ،قابل احترام و تائيد و
تمجيد  ...هستيد و بمحض جدا شدن از او تبديل به هيچکس ميشويد .به اين ترتيب شما تبديل به يک عضو و يا زائده بيروني
انسان نمای رهبر فرقه ميشويد (که در صورت قطع از رهبری ،همانند قطع عضوی از بدن ،از نظر آنها بسرعت پوسيده و
متعفن ،مملو از بيماری و ميکرب و مرگ آور ميشويد) .افراد بيرون فرقه بسته بنوع رابطه ای که با فرقه برقرار ميکنند ممکن
است شما را بخاطر فداکاری و اعتقادتان به رهبر فرقه تائيد ،تشويق و حتي ستايش کنند و يا بالعکس شما را ملقب به لؽاتي
همچون احمق ،ديوانه ،گوسفند ... ،بخاطر دنباله رويتان از آن رهبری کنند ،اما بهر صورت چه آن تعاريؾ و چه اين ناسزا ها،
هيچيک شخصي نيست و شما هم آنها را شخصي نميبينيد چرا که شما هويت و احترام و شرؾ شخصي خود را از دست داده ايد
و خود نيز قبول کرده ايد و ميخواهيد که پاره ای از وجود رهبرتان باشيد.
برده های گذشته هم همانند پيروان يک فرقه مخرب ،تهي از شرؾ و احترام فردی بودند .پترسون در اين مورد ميگويد" :برده
نميتوانست شرؾ و افتخار و احترام فردی داشته باشد ،چرا که او قدرت و وجود مستقل اجتماعي از خود نداشت ،بنابراين هيچ
ارزش مستقلي در جامعه نداشت .او نامي از خود نداشت که بخواهد از آن دفاع نمايد .تنها چيز قابل دفاع برای او دفاع از
اربابش و نام او بود .در اينکه اين شرؾ و احترام شخصي نداشتن يک شرايط عام بود بايد تاکيد نمائيم .يک انسان آزاد و با
شرؾ زنده است به دفاع از شرؾ خود ،احترامي که گه گاه ممکن است با ناسزائي و يا برخورد بد مختصری لکه دار شود و
طبعا" مسئوليت وی است که با تمام توان و به شکل مناسب از آن دفاع نمايد .در حاليکه برده خارج از چارچوب اين بازی شرؾ
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زندگي ميکرد".
شرف و افتخار برده دار و رهبر يک فرقه مخرب:
شرؾ و احترام در نزد ملل گوناگون و در زمانهای مختلؾ معاني متفاوتي داشته و دارد ،در بسياری از آنها معني جنسي داشته و
هنوز هم هراز چندگاه ميشنويم که پدری دخترش و معشوقش را بخاطر رابطه جنسي و برای دفاع از شرؾ خانوادگي کشته
است .البته هر چقدر هم که معني شرؾ و احترام در فرهنگهای مختلؾ ،متفاوت باشد ،يک چيز در همه آنها در تمام دوران
تاريخي ثابت و يکسان بوده و هست و آن اينستکه از شهروندان هر جامعه ای انتظار ميرود که آنرا داشته باشند ،طالبش و
حافظش باشند و با تمام وجود بخواهند و بدنبال اين باشند که بعنوان فردی قابل احترام و با شرؾ در جامعه شناخته شوند.
در فرقه ها احترام يک رهبر فرقه به کميت و کيفيت پيروان وی وابسته است ،اينکه چقدر زياد و يا کم هستند و اينکه تا چه حد
حاضرند از او بدون شک و سئوال اطاعت کرده و برای حفظ نام او فداکاری نمايند .از آنجا که پيروان منبع اصلي کسب و حفظ
شرؾ و افتخار برای رهبران فرقه هاست ،همانند هر نوع ديگری از شرؾ و افتخار ،رهبران فرقه ها هم بدنبال افزايش و حفظ
آبرو و شرؾ خود ميباشند و درست بهمين دليل است که بيشترين خشم و رنجش را نسبت به جداشدگان از خود نشان ميده ند و با
تمام توان ميکوشند مانع جدا شدن پيروان و يا لکه دار شدن شرؾ خود شوند .اين عکس العمل شديد رهبران فرقه ها در مقابل
جداشدگان ،تنها بخاطر اين نيست که آنها چه ممکن است بکنند و چه بر عليه رهبر فرقه بگويند و يا نگويند ،و يا حتي بخاطر اين
نيستکه با جدا شدن آنها ممکن است رهبر فرقه زياني مالي متقبل شود بلکه بيشتر بدليل اين است که فرد جدا شده با جدا شدن خود
آموزشها و ارزشهای رهبر فرقه را بزير سئوال ميکشد و يا بعبارت ديگر شرؾ و احترام او را لکه دار ميکند و موقعيت او را
بعنوان يک رهبر بالمنازع به زير سئوال ميبرد .بنابراين رهبر فرقه و بقيه اعضأ فرقه حق او و خود ميدانند که با تمام توان
همچون هر انسان ديگر حتي با کشتن طرؾ مقابل از شرؾ رهبر فرقه و بنوعي شرؾ و حيثيت فرقه ای خود دفاع نمايند.
(جهت ديدن اين برخورد فرقه ها با جداشدگان خود ميتوانيد به بحثهای گذشته در مورد تشکيالت فرقه مراجعه نمائيد).
مجددا" پترسون همين بحث را در مورد برده دارها ميکند :وی ميگويد " :نکته ای که در تمام جوامع برده داری حالت عام
داشت ،رابطه ارباب و برده بود و احساس شرفي که ارباب بخاطر داشتن برده ها ميکرد و بالطبع احساس نداشتن احترام و
شرؾ شخصي از طرؾ برده ها{ .مشابه اين بحث را امروزه در جامعه نسبت به ثروت و مالکيت ميبينيم و کساني که بخاطر
داشتن ثروت احساس احترام و شخصيت ميکنند و عکس العملي که در مقابل احتمال از دست دادن آن ثروت از خود نشان
ميدهند 13}.بسياری از اربابان بخصوص در جوامع ابتدائي ،عمدتا" بخاطر با شرؾ تر شدن و يا قابل احترام تر شدن در جامعه،
برده ها را به بردگي ميگرفتند{ درست مثل کسانيکه در اين دوره و زمانه با خريد فالن ماشين آخرين مدل و يا فالن آپارتمان
لوکس سعي ميکنند برای خود شرؾ و آبروئي و موقعيت اجتماعي دست و پا کنند}{ .در جوامع پيشرفته تر }،مستقل از اينکه
هدؾ به بردگي کشاندن ديگران ،بخاطر منافع مالي بود يا نه ،بهر صورت ارباب بخاطر داشتن بردگان بيشتر احساس ؼرور و
افتخار بيشتری ميکرد و خود را قابل احترام تر ميدانست ... .البته در نقطه مقابل ؼرور ،شرؾ و افتخار ارباب بخاطر داشتن
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برده ها ،اين خود برده ها بودند که ميبايست با نداشتن آن روبرو ميشدند{ .بنوعي گوئي شرؾ و افتخار و احترام فردی برده ها و
پيروان فرقه های مخرب از آنها گرفته ميشود و مجموع آنها به ارباب و يا رهبر فرقه داده ميشود .بنابراين هر چه تعداد پيروان
و برده ها بيشتر و کيفي تر باشد ،شرؾ و افتخار برده دار و رهبر فرقه هم بيشتر خواهد بود }.اصطالح «شخصيت نوکر
منشانه» زائده و حاصل اين نداشتن شرؾ و احترام شخصي برده ها بود 14".وی در جائي ديگر اضافه ميکند" :در تمام جوامع
برده داری ،شرؾ بيشتر و يا کمتر ارباب بسته به داشتن برده ها بود .و هر گاه که وجود برده ها در جامعه ای بخاطر ساختار
آن جامعه اهميت خاصي پيدا ميکرد ،داشتن برده در آن جامعه با خود شرؾ و احترام بيتشری بهمراه ميآورد{ .درست مثل
جوامع مادی و سرمايه داری امروز که ثروت با خود برای صاحبان آن شرؾ و احترام ميآورد }.و بهمين دليل در بسياری از
اين جوامع هدؾ اصلي برده داری و حفظ آن حفظ شرؾ و آبرو ميشد ... .و از آنجا که کساني که برای کسب شرؾ و افتخار و
احترام بيشتر کوشش و رقابت نکنند ،و يا انتظار از آنها نرود که خواهان چنين چيزی باشند ،به معني واقعي خارج از هرم
اجتماعي محسوب ميشوند؛ تعلق داشتن به يک جامعه {منجمله جامعه برده داری} بمعني داشتن موقعيتي در آن جمع و حفظ آن
موقعيت است {داشتن بردگان بيشتر و حفظ و افزايش آنها} ،و اينکه فرد احساس کند که به داشتن آن موقعيت محتاج است و برای
حفظش مبارزه ميکند و از افزايشش ا حساس رضايت نموده و بخاطر از دست دادنش شرمگين ميشود{ 15".در فرهنگ خودمان
به ناسزا هائي همچون« :بي همه چيز» « ،آدم پاک باخته»« ،بي عرضه» ... ،توجه کنيد که از يک سو بيان نا محترم بودن
شخص است و از سوی ديگر اشاره به بعد مالي و موقعيت مادی وی در جامعه دارد}.
غير انسانی کردن :شالق  -انتقاد
داده نميشد گفت که او بي حوصله است،
" بعد از محو شدن اثر درد ،بنظر ميرسيد که او توان فهم و درک خود را از دست .
بلکه او تمايل به صحبت و کنش و واکنش خود با ديگران را از دست داده بود .فقط ميخواست که تنها باقي بماند ،.کتک نخورد
و مورد سئوال قرار نگيرد ،چيزی برای خوردن  ،و امکان تميز نگه داشتن خود را داشته باشد ،همين ها برای او کافي بود".
جورج اورول – 1984
جورج راويک ( ) George Rawickدر توضيح علت شالق زدن و مجازات برده ها توسط برده دارها در آمريکا ميگويد:
"شالق زدن تنها يک شيوه مجازات نبود .بلکه بيش از هر چيز يک ابزار آگاه کننده بود که به برده ها يادآور ميشد که آنها برده
هستند؛ شالق يک شکل مهم و موثر کنترل جمعي بود بخصوص وقتي که به خاطر بيآوريم که تا چه حد برای برده ها ممکن بود
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که فراری موفقيت آميز داشته باشند".
همانگونه که شالق در برده داری بيشتر با اين هدؾ استفاده ميشد که اراده ،شخصيت ،ؼرور و در يک کالم احساس آزادگي را
در برده ها شکسته و آنها را تبديل به ابزاری انسان نما و مطيع سازد؛ در فرقه ها هم وادار کردن پيروان به اقرار به گناهان و
خطا ها و گزارش نويسي های روزانه و در معرض انتقاد شديد ديگران قرار گرفتن ،بيش از آنکه هدؾ نوعي مجازات بخاطر
يک نافرماني و يا يک شيوه تصحيح کننده را بخواهد داشته باشد ،عمدتا" ابزاری است برای «هيچکس کردن» ،ابزار سازی و
انه خواهان مرگ شخصيت گذشته
در يک کالم ؼير انساني کردن پيروان .برای اينکه آنها از گذشته خود متنفر شوند ،خود داوطلب
خود شوند ،آخرين قطرات شرؾ ،احترام و افتخار شخصي خود را از دست بدهند ،و احساس خواست آزاد زيستن را حتي در
ضمير ناخودآگاه خود از دست بدهند .ميزان فشاری که در فرقه ها روی افراد گذاشته ميشود که خود را خرد و بقول مجاهدين
«روسياه» کنند بقدريست که آنها حاضر هستند بهر جرم و گناه کرده و ناکرده ای اقرار کرده ،حتي خود آزاری فيزيکي کنند و
نهايتا" برای نجات خود همقطاران خود را هم به باد انتقاد بگيرند .پترسون در مورد برده داری هم پديده مشابه ای را توصيؾ
ميکند :وی ميگويد " :تراژدی بزرگتر از اينکه قرباني حاضر بود هر خطا و گناهي را در رابطه با اربابش بپذيرد اين بود که
وی حتي حاضر بود يک نوع از خشونت رواني را نسبت به خود اعمال نموده و در حضور ارباب نوعي از تنفر از خود را به
17
نمايش گذارد ،برخوردی که نتيجه مستقيم خشونت فيزيکي اعمال شده بر او و خرد شدن شخصيت انساني اش بود".

برده داری قديم در مقابل برده داری جديد  :رابطه «نداشتن» و «هيچ کس» بودن
" انسان ناتوان بمعني واقعي ،ابزار الزم برای حفظ انسانيت و آبروی خود را ندارد .طبيعت انسان {ويا بهتر است بگوئيم
جامعه} بگونه ای پايه گذاری شده که نميتواند برای انسان نا توان احترامي قائل شود {به ناسزاهای بي همه چيز،بيکس و
کار ،بي عرضه ،بدبخت ... ،توجه کنيد} ،اگر چه ميتوان برای چنين کسي دلسوزی کرده و نسبت به او ترحم نشان داد ،اما
18
اينهم نميتواند برای مدتي طوالني ادامه يابد مگر عالئم توان و قدرت در فرد ديده شود".
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ما ممکن است تعلق به فرهنگهای مختلؾ داشته و اعتقادات گوناگوني داشته باشيم ،ممکن است خود را سرمايه دار ،ليبرال،
سوسياليست و يا کمونيست بدانيم و يا بلحاظ مذهبي خويش را مسيحي ،يهودی ،بودائي و يا مسلمان بخوانيم ،اما بهر صورت ،به
هر فرهنگ و هر عقيده ای که تعلق داشته باشيم ،بنوعي و بشکلي و به اندازه ای معتقد به مالکيت شخصي هستيم و به آن و
حدودش احترام کامل ميگذاريم .ممکن است ما ثروتمند و يا حتي خيلي ثروتمند بوده و شخصيت خودمان را به ثروتمان گره زده
باشيم ،و يا بالعکس خود را فردی معنوی دانسته و بکل نافي ثروت و ثروت اندوزی باشيم ،اما حتي در اين حالت وقتي بحث در
مورد چيزهائي ميشود که داريم ،شايد کتابهايمان ،لباسمان و يا اشيائي که برايمان خاطره انگيز هستند ،ما بشدت به بحث مالکيت
متعهد باقي مانده و از مالکيت خود دفاع ميکنيم و بنوعي شخصيت خود را به چيزهائي که داشتنشان برايمان ارزش است گره
ميزنيم .بنابراين در اين بحث آنچه که مهم است ميزان مالکيت نيست (البته مگر اينکه شما در جامعه و فرهنگ صد در صد
مادی زندگي کنيد که در اين صورت ميزان مالکيت خود ميتواند معيار شخصيت شما باشد ).بلکه حق مالک بودن و داشتن
است ،بطوريکه من ميتوانم مدعي شوم که چه در چارچوب مادی و يا معنوی شما آنچيزی هستيد که مالک آن ميباشيد .و يا
بعبارت ديگر،اگر شما بطور مطلق مالک فردی هيچ چيز نباشيد ،يا ديوانه و بدون حقوق و مسئوليتهای حقوقي و قانوني هستيد،
نداري (توجه داشته باشيد که حتي کودکان بمحض گذر
د
يا هيچکس هستيد و يا از نظر جامعه مرده محسوب ميشويد و خود خبر
از مرحله نوزادی دارای حق مالکيت ،حداقل روی اسباب بازيها و لباس خود ميشوند و با تمام توان از اين حق و مالکيت خود
دفاع ميکنند).
مالکيت بر چيزی از دوران کودکي تا مرگ ،با خود برای مالک ،امتياز ،نام ،شهرت ،اهميت وحتي شخصيت و احترام ميآورد.
ووقتي اين مالکيت بر انساني ديگر باشد ،اهميت فرد به حداکثر خود ميرسد .البته در اين دوران ما ديگر لفظ «برده» را بکار
نميبريم .اما هنوز حتي در مورد انسانها از فعل «داشتن و دارا بودن» استفاده ميکنيم و فرضا" ميگوئيم «فالني زن و يا شوهر
بسيار زيبا ،هنرمند و يا موفقي دارد .چند نفر خدمه دارد .چند تا کارگر و يا کارمند دارد .چند تا بچه موفق و معروؾ دارد» .
بنابراين در برده داری نوين همانند برده داری کهن ،اولين قدم و شايد مهمترين و حتي آخرين قدم در برده سازی يک فرد ،و
تبديل او به «هيچکس»  ،اينستکه بگونه ای با زور و يا با حقه و کلک و يا با بکار گيری شستشوی مؽزی وی را از حق داشتن
محروم سازيم .و در نقطه مقابل يک برده دار کهن و يا يک رهبر فرقه مخربي که بتواند مدعي نه تنها مالکيت بر اموال منقول
و ؼير منقول بلکه مالکيت بر انسانها تحت هر نام و شکلي شود ،ميتواند قدرت و شهرت فوق العاده ای را از آن خود کند .در
چنين صورتي وی ميتواند مدعي نوعي «برتری» خداگونه شده و خود را برتر از بقيه انسانها و حتي پادشاهان و روئسای
جمهوری بداند که نميتوانند چنين ادعائي بکنند .هر چه باشد در دنيای مدرن چه کسي مگر رهبران فرقه های مخرب ميتواند
بطور علني خود را صاحب اموال ،جان ،و بود و نبود انساني ديگر بداند .بي دليل نيست که در تمام فرقه های مخرب ،از نقطه
آؼاز جذب يکنفر ،اولين چيزی که از او گرفته ميشود و بتدريج تشديد ميگردد ،حق مالکيت است .ما ممکن است گرفتن اموال،
ثروت و حقوق پيروان توسط رهبران فرقه ها را از زاويه حرص و طمع و مال اندوزی آنها ببينيم و يا اينکه عميقتر به آن نگاه
کرده و آنرا شيوه ای برای وابسته سازی و محتاج کردن پيروان به رهبر فرقه بدانيم .البته هر دو نظريه درست است ،اما بنظر
من ،هدؾ اصلي تر و مهمتر رهبران فرقه ها اينستکه حق مالکيت از پيروان گرفته شود و حتي آنها بسمتي سوق داده شوند که
از داشتن هرچيز کوچکي احساس گناه کنند ،چرا که در اينصورت رهبران فرقه ها ميتوانند فرد مربوطه را تبديل به شخصي
بدون هويت ،خواستگاه فردی ،و بعبارت ديگر «هيچکس» کرده و از او فردی وفادر و مطيع و برده وار بسازند.
تمام اين صحبتها بمعني اين نيست که برده ها و پيروان فرقه ها منفعت آور نيستند ،بعکس ،از آنجا که آنها منعطؾ ترين ،شکل
پذيرترين ،تحمل کننده ترين ،نوع کارگر هستند و ميتوانند در هر شرايطي شکل مناسب برای انجام هر کاری را با حداقل ترين
صرؾ هزينه و کوشش از جانب اربابان بخود بگيرند ،پر منفعت ترين موجودات محسوب ميشوند .برای مثال در مجاهدين با
بحث «عنصر همه جانبه» رجوی از همه پيروان انتظار داشت که در هر شرايطي شکل مناسب را سريعا" بخود گرفته و آماده
انجام هر مسئوليت جديدی بنحو احسن شوند .در همين جا لطفا" بکلمه «عنصر» هم توجه نمائيد که حتي در زبان مجاهدين لؽت
عنصر بجای «انسان» بکار گرفته ميشود و اينکه يک عضو بيشتر شکل شي دارد تا انسان .اين انعطاؾ پذيری برده ها و
پيروان فرقه ها آنها را برای صاحبانشان خيلي سود آور ميکند .پترسون در اينم ورد ميگويد" :برده ها ارزان بودند .برده ها
منعطؾ پذيرترين ،انطباق پذيرترين و اؼوا شونده ترين نوع کارگر قابل تصور بودند .حتي بيشتر ،استنلي اينگرمن ( Stanley
 ) Engermanنشان داده است که جدا از راندمان باالی آنها ،از آنجا که از يکسو ميشد با کم کردن مخارج ايشان ،و از سوی
ديگر با افزايش ميزان کارشان (با بکار گيری هر نوع شيوه ؼير انساني) ارزش افزوده را افزايش داد ،آنها پر منفعت ترين نوع
کارگر بودند .19البته ما نبايد مهمترين و آشکارترين خاصيت برده ها يعني اينکه آنها با ضرب شالق ميتوانستند به هر شکلي در
آيند را فراموش کنيم .ما ممکن است اين ويژگي برده ها را با توجه به سربرده ها که محتاج نظارت ديگری نبودند را بفراموشي
بسپاريم .اما بهر صورت ميتوان برده را «نيروی بدون شکل» خواند .چرا که ميشد برده ها و حتي برده های آزاد شده (که
متعهد بودند برای ارباب همچنان کار کنند) را براحتي از نقطه ای به نقطه ديگر منتقل نمود بدون نگراني از اينکه ممکن است
احساساتش جريحه دار شود و يا معترض گردند ، 20البته اگر او بدردنخور ميشد و يا به اندازه کافي سود آور نبود ،همواره ارباب
ميتوانست او را به حداقل موجوديت رسانده و بدترين انواع تنبيه را در مورد او بکار گيرد"21.
Page 6 of 14

اجازه دهيد دوباره به بحث مالکيت بازگرديم ،لطفا" توجه داشته باشيد که در جامعه ،چه در دنيای کهن و يا در دنيای مدرن بؽير
از برده ها ،حتي فقيرترين افراد روی زمين ،فقير ترين کشاورزان ،عقب افتاده ترين کارگران ،يک حداقل چيزی دارند و باور
ک همان حداقل ثروت ،هر چقدر هم که کم و حقير باشد ،برای آنها به همانقدر اهميت دارد که داشتن يک قصر برای يک
کنيد ه
فرد ثروتمند اهميت دارد و همانند او ،فرد فقير هم با تمام توان خويش از مالکيتش حتي بقيمت از دست دادن جان خود و
ک در جامعه نداشتن مالکيت يعني برده کس ديگری بودن  .حال از يک عضو متعهد
فرزندانش دفاع ميکند ،چرا که بخوبي ميداند ه
و مومن يک فرقه مخرب بپرسيد که او مالک چه چيزيست؟ و بعد پاسخ او را بررسي نمائيد .متوجه خواهيد شد که يا وی
مفتخرانه بشما خواهد گفت هيچ چيز ،و يا شرمگينانه وسائل شخصي خود را بشما نشان خواهد داد و اينکه هنوز به آنها وابسته
است .من بخاطر ميآورم که زمانيکه نماينده مجاهدين در سازمان ملل بودم روزی سفير کشور لوکزامبورک که تا حدی با من
دوست شده بود از من پرسيد که حقوق ماهانه من در قبال کاری که ميکنم چقدر است؟ فکر ميکنم سئوال وی در آنزمان برای من
توهين آميز ترين چيزی بود که کسي ميتوانست بمن بگويد و يا از من بپرسد .من نگاهي رنجيده به او کرده و با تعجب پرسيدم:
"کار در قبال حقوق؟" و بعد با فراموش کردن اينکه در دنيای خارج از فرقه هستم و بايد قوانين و شرايط دنيای خارج را متن
نظر داشته باشم يک کار توضيحي م فصل برای او کردم تا او نيز همانند من از سئوالي که کرده است شرمگين شود.
در برده داری گذشته هم همانند برده داری نوين ،برده ها فاقد مالکيت بودند .اگر چه در هر دو نوع از برده داری ،ممکن است
تصور شود که برده و يا عضو فرقه صاحب چيزيست ،به نازلي و کوچکي وسائل شخصي و لباسي که بتن دارد و يا به بزرگي
خانه ای (و يا مثل بعضي از ؼالمان در دربار عثماني قصری) که در آن زندگي ميکنند ،اما واقعيت و اهميت امر در اين است
که چه برده و چه عضو فرقه نسبت به چيزی که «دارند» احساس مالکيت نميکنند و نبايد چنين احساسي داشته باشند ،در واقع
آنها به اين باور رسيده اند که چيزی که «دارند» چيزيست که از طرؾ ارباب يا رهبر فرقه به وديعه در اختيار آنها گذاشته شده
که از آن برای انجام مسئوليتشان استفاده نمايند و هر لحظه که ارباب و يا رهبر فرقه اراده کند قابل پس گرفتن است .پترسون در
اينمورد ميگويد " :در تمام جوامع برده داری بدون استثنأ حق مالکيت همه چيز و قدرت روی افراد و حتي حق زاد و ولد برده ها،
انحصاری اربابان بود.برجسته ترين ويژگي برده داری اين بود که برده حق مالکيت نداشت :وی بمعني واقعي کلمه ،فردی بدون
حق مالکيت بود .از اين ناتواني اساسي ،بقيه ناتواني های حقوقي و اجتماعي برده حاصل ميشد .البته اين هم درست است که در
تمام جوامع برده داری ،برده اجازه پکوليوم ( ) peculiumداشت .پکوليوم را ميتوان سرمايه گذاری محدود و موقتي ارباب
روی برده دانست که برده را قادر ميساخت از وسائلي استفاده کرده و از مواهبي برخوردار شود{ .درست مثل لباس و ابزار
کاری که در فرقه ها در اختيار اعضأ گذاشته ميشود که بتوانند با دنيای بيرون کنش و واکنش داشته باشند ،حتي اگر آن لباس يا
ماشين و دفتر کار گرانقيمتترين و آخرين مدل برای فريفتن سياستمداران خارجي باشد }.پکوليوم متفاوت از مالکيت بود ،چرا که
اوال" هيچگاه تمام خواص مالک بودن را دارا نبود{ .فرضا" همانند مالکيت در فرقه شما نميتوانيد سرخود تصميم بگيريد و لباس
خود را بفروشيد ،ببخشيد و حتي دور بياندازيد .چرا که در اينصورت موقع درخواست لباس ديگر شما مورد مواخذه قرار خواهيد
گرفت که با لباس قبلي خود چه کرديد }.و ارباب همواره ميتوانست خواهان بازگشت آن شود .البته برده ميتوانست از آن استفاده
22
کند و روی آن قدرتي خاص و محدود داشته باشد و نسبت به برده های ديگر در استفاده از آن ارجح باشد".
بي قدرتي و يا نداشتن قدرت:
پترسون در خصوص بحث قدرت و قدرت نداشتن برده ها ميگويد " :تمام روابط انساني در چارچوبي بر پايه نسبي بودن قدرت
به تصوير کشيده شده است و اينکه افراد چگونه بر اين اساس با يکديگر کنش و واکنش ميکنند ... .برده داری يکي از شکلهای
شديد رابطه سلطه است ،بطوريکه ميتوان گفت در آن ارباب به نهايت قدرت و در نقطه مقابل برده به بي قدرتي مطلق رسيده
است .به اينترتيب ،برده داری بنوع خاصي از بقيه فرمهای سلطه کامال" متفاوت ميشود .برای فهم برده داری و اينکه چرا از
فرمهای ديگر متفاوت است ،ما بايد نخست بحث قدرت را روشن نمائيم .رابطه قدرت سه شکل دارد .23نخستين آنها نوع
اجتماعي آنست که در آن يکنفر ،فرد ديگر را با استفاده از تهديد خشونت آميز تحت اقتدار خود ميآورد .نوع دوم آن نوع نفوذ
است که چهره رواني قدرت است و در آن فردی با نفوذ رواني روی فردی ديگر وی را وادار ميکند که منافع و موقعيت خود را
آنگونه ببيند که تاثير گذار ميخواهد {و به اين ترتيب وی تحت نفوذ و يا اقتدار او قرار ميگيرد }.نوع سوم قدرت ،نوع فرهنگي
اقتدار است ،که در آن « اقتدار شکل اخالقي بخود گرفته و تبديل به حق ميشود و همزمان اطاعت هم شکل مسئوليت را بخود
ميگيرد ».اين شکلي است که بقول ژان ژاک رسو ،مقتدر احساس ميکند که ضروريست «که اطمينان حاصل نمايد که اقتدارش
پا برجا باقي ميماند ».رسو احساس ميکرد که منشأ «قدرت مشروع» در بحثي نهفته است که ما امروز نام فرهنگ را بر آن
نهاده ايم{ 24مثل روابط خانوادگي ،و يا مديون شدن اخالقي افراد نسبت به يکديگر .اصطالح نمک گير شدن در فرهنگ خودمان
نشانه ای از اين نوع اقتدار است} .اما وی حدود اين زمينه پهناور انساني را که ميتواند منشأ اقتدار انساني بر انسان ديگر باشد
را مشخص نکرد .در واقع وبر هم چنين کاری را نکرد ... .بهر صورت بر اساس اين نوع از اقتدار ،قدرت به دست کسي ميافتد
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که ميتواند سمبلهای خصوصي و عمومي فرهنگ و آداب و رسوم موجود در جامعه را تحت کنترل خود آورده و افراد را
25
ارضاع و يا اؼوا نمايد که بپذيرند اطاعت کردن يا بنفع آنانست و يا وظيفه ايشان ميباشد".
بعد از اين بحث احساس ميکنم که الزم نيست من توضيح بيشتری بدهم که چگونه رهبران فرقه ها با بکار گيری شيوه های تاثير
گذاری ،کنترل ذهن و نهايتا" شستشوی مؽزی اقتدار مطلق خود را به پيروان خويش تحميل ميکنند و در قدمهای بعدی با بوجود
آوردن فرهنگ خاص خود در فرقه ،اين اقتدار را مشروع و اطاعت پيروان را تبديل به وظيفه مينمايند .همچنين در برده داری،
چگونه برده دارهای گذشته با استفاده از زور و شالق قربانيان خود را وادار ميکردند که تمام قدرت خود را به آنها داده و خود
بي قدرت مطلق شوند.
گر اعمال
تمام اينها به اين معني نيست که چه در برده داری قديم و چه در نوع جديد آن ،هيچ برده ای نميتواند نسبت به برده دي
قدرت نمايد .در برده داری قديم بردگاني بودند که بداليل مختلؾ ،شايد بدليل ميزان اطاعت و وفاداريشان و يا قدرت و توانشان،
و يا داليل ديگر ،عزيزتر از سايرين بوده و بنوعي ميتوانستند اقتدار خود را به برده های ديگر تحميل نمايند .در فرقه ها هم
مسئولين نوعي از قدرت نسبت به پيروان ساده داشته و ميتوانند از مزايای خاصي برخوردار گردند .اما چه در برده داری قديم و
چه در فرقه های مخرب ،آنچه که مهم است اينستکه منشأ اين قدرت از درون خود افراد نيست و کامال" مشروط به رابطه شان با
ارباب و يا رهبر فرقه است .قدرت بوسيله آنان کسب نشده که بتوانند آنرا حفظ نمايند؛ قدرت همچون مالکيت به آنها بوديعه داده
شده است و هر لحظه که ارباب و يا رهبر فرقه اراده کند ميتواند آنرا از ايشان گرفته و به فردی ديگر بدهد .بنابراين اين نوع از
قدرت نه واقعي است ،نه قابل اندازه است ،نه قابل پيش بيني است و نه قابل اعتماد که بتواند برده را هر چقدر هم که عزيز
ارباب باشد تبديل به «شخص» کرده و او را از حالت قابل تملک شدن خارج سازد.
چه در برده داری و چه در فرقه های مخرب ،رده و مقام شما هر چه که باشد ،هنوز شما کسي محسوب نميشويد ،و لحظه ای که
ارباب و يا رهبر اراده نمايد ميتواند رده شما را تؽيير داده و موقعيت شما را به پائين ترين سطح ممکن برساند ،همانطور که
چنين اتفاقي چه در برده داری و چه در فرقه های مخرب منجمله در مجاهدين بارها اتفاق افتاده است و مثال" در مجاهدين
عضوی از اوج محبوبيت به ناگهان و يک شبه به پائين ترين رده سقوط نموده است.
در همين جا بايد توجه داشت که بهر صورت رده هر کس چه در برده داری و يا فرقه ها هر چه که باشد ،تفاوت کمي و کيفي
پائين ترين رده با باالترين رده (مگر رهبر و ارباب که جايگاهش در اين چارچوب نميگنجد) در مقايسه با تفاوت باالترين رده اب
رهبر و يا ارباب بسيار ناچيز و چشم پوشيدني است .در يک کالم باالترين عضو يک فرقه و يا برجسته ترين ؼالم ،در مقايسه با
يک انسان آزاده ،عليرؼم اينکه ممکن است بنظر رسد که وی قدرت بيشتری دارد و يا از مواهب باالتری برخوردار است هنوز
نا چيز بوده و همانند يک شي قابل دست به دست شدن و بکار گرفته شدن است .پترسون ميگويد" :در امپراطوری عثماني،
ؼالمها و افراد آزاد شده ،ميتوانستند حتي بمقام وزارتي برسند ،با اينحال هنوز دارای حقوق قانوني نبودند ... .ؼالمها بمعني
واقعي برده بودند ،حتي اگر وزير ميشدند ،از آنجا که متعلق به پادشاه بودند ،بدلخواه او به ناگهان ميتوانستند تبديل به شاگرد آشپز
شوند .26يک داستان از دوران عباسي بخوبي اين موضوع را روشن ميسازد .ميگويند که يکي از اعضأ خانواده عباسي به خليفه
يشکاری} اقوام وی را رنجانده و
ال مهدی شکايت کرد که نحوه برخورد وی با ؼالمي (يا مملوکي) {ارتقأ وی به وزيری و يا پ
مشگالتي در ارتش خراسان بوجود آورده است .ال مهدی در جواب به وی ميگويد« :موالي مستحق اين نوع برخورد از جانب
من است ،چرا که تنها آنان دارای اين ويژگي ميباشند که در مأل عام من ميتوانم از آنها بخواهم که آمده و در کنار من بنشينند
بطوريکه زانوی آنها به زانوی من سابيده گردد .و بمحض آنکه از مأل عام خارج شديم برای من ممکن است که از او بخواهم که
اسبم را زين کرده و او منعي در انجام اينکار نديده و رنجيده نخواهد شد .اما اگر من چنين چيزی را از تو و يا هر کس ديگری
ک من فرزند فالن نفر نزديک به تو و يا حامي تو و يا فالن نفر از خانواده عباسي  ...ميباشم و
بخواهم ،بالفاصله خواهيد گفت ه
27
من هم قادر نخواهم بود که تو را براحتي از موقعيتي که داری خارج سازم ».پترسون ميافزايد " :عالوه بر مسئله احترام و
شرؾ {که ؼالم در دستگاه بردگي از آن بي بهره بود} خليفه اعتقاد محکمي داشت که فردی که از مأل طبيعي ،محل تولد و رشد
خود جدا شده است و هيچ پيوند وجودی با جامعه جديد مگر از طريق اربابش ندارد خيلي محتمل است که کامال" وفادار به او
باقي بماند .برخالؾ افراد آزاد ،ؼالمهای صاحب منسب (موالي) گاها" ترجيح ميدادند که بميرند تا اينکه بدون ارباب خود به
حيات خويش ادامه دهند{ .کما اينکه در مجاهدين هم اعضأ حاضر هستند که بميرند تا اينکه حتي رهبری خود را برای چند روز
ش
در بند ببينند و يا همانطور که بخاطر ميآوريد هواداران ديويد کوروش حاضر شدند با او کشته شوند تا اينکه او را در مقابل آت
سالحهای اؾ بي آی تنها بگذارند }.ميگويند وقتي ال ماهاالبي فرماندار اهواز در جنگي با شکست مواجه شد ،از موالي خود
خواست که فرار کرده و جان خود را نجات دهند .آنها در جواب گفتند« :بخدا قسم اگر ما اينکار را بکنيم بدترين ظلم را مرتکب
شده ايم .تو ما را از بردگي به اين موقعيت رسانده ای ،ما را از فقر به ؼني رسانده ای ،و بعد از همه اينها ما ترا در اين حالت
28
تنها بگذاريم؟» ميگويند که بجای اين آنها در کنار ارباب خود تا به آخر جنگيده و در کنار او کشته شدند".
علت اين شکل عجيب موقعيت در فرقه ها به «مأل منزوی و يا ميليو» و در برده داری همانطور که پترسون هم به آن اشاره
کرده است به جدائي برده ها از محل تولد و رشدشان و يا «ؼريبگي» با آن بر ميگردد .تنها در چنين شرايطي است که فرد
ميتواند دارای باالترين مقام شده و در عين حال احساس هيچکس بودن بکند .چرا که در اين دو شرايط او «هويت و شخصيت»
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خود را از مالک و رهبر ميگيرد و نه رابطه شخصي اش با افراد جامعه محل تولد ،و يا خانواده و دوستان و همقطارانش .وقتي
من نماينده مجاهدين چه در آم ريکا و چه در سازمان ملل بودم ،ميتوانستم مهماني شام برای سفرا و نمايندگان کنگره و سنای
آمريکا داده ،برای آنها سخنراني کرده ... ،اما در هيچ نقطه نه توانستم و نه به خود اجازه دادم که برای لحظه ای فکر کنم که
برای خود کسي هستم ،شخصيتي دارم ،به خود افتخار کرده  ،و يا احساس قدرت کنم؛ چرا که به روشني ميدانستم که منشأ اين
مقام و منزلت کسي نيست مگر رجوی و هر لحظه که او اراده کند ميتواند موقعيت و رده مرا گرفته و مرا به يک هوادار ساده
تبديل نمايد.

برده داری قديم در مقابل بردگي جديد :بردگي مادام العمر
در بخشهای قبلي (بحث پيرامون تشکيالت يک فرقه مخرب) ديديم که بر خالؾ انواع مختلؾ روابط موجود در دنيای مدرن،
عضويت در فرقه ها مادام العمر است .حداقل از نظر رهبر فرقه اين رابطه زماني قابل فسخ است که يا رهبر فرقه طالب آن
باشد ،مثال" عضو فرقه مزاحم و بدردنخور و يا بقول مجاهدين قلوس باشد و يا اينکه يکي از طرفين بنا به علتي بميرد .بنابراين
جای تعجب نيست که از نظر فرقه های مخرب ،مجازات واقعي ترک فرقه مرگ است .حداقل در مجاهدين اين حکم خيلي واضح
و روشن بما گفته شده بود.
در برده داری کهن هم شرايط مشابه ای وجود داشته است .پترسون در اين مورد ميگويد" :بردگي هميشگي بود و مادام العمر،
يک پروسه خشونت آميز بود که فرد را از محيط زيستش جدا ميکرد ،شخصيت و هويت او را ميگرفت و از خود بيگانه اش
ميکرد 29"،مجازات فرار هم معموال" طبق قوانين برده داری مرگ بود و باز تنها برده در شرايطي آزاد ميشد که يا ارباب
ميخواست و يا در مواردی وقتي که ارباب ميمرد برده آزادی ميشد.مجددا" پترسون در اينمورد ميگويد" :مرگ ارباب گاها"
موجب آزادی برده ميشد .اين يک ميان بر بود ،موقعيتي که در آن ارباب ميمرد و و برده ممکن بود که آزاد شود و يا به عبارت
30
ديگر ميتوانست مجددا" وارد زندگي اجتماعي بعنوان يک فرد آزاد شود".
ؼير از موارد فوق که ميتوانست منجر به آزادی برده در گذشته و عضو فرقه در نوع جديد برده داری شود ،مواردی هم بوده
وهست که يک برده دار و يا يک رهبر فرقه ممکن است مجبور شود که اجازه آزادی مريد و يا برده را بدهد .برای مثال در
مجاهدين افرادی که در بخش سياسي سازمان کار ميکردند و يا مستقر در اروپا و يا آمريکا بوده و از محدوده انزوای فيزيکي
سازمان (که در عراق وجود دارد) رها بودند گاها" اين شانس را ميآوردند که در اثر اصرار و خواست شخصي آزاد ميشدند که
از محدوده کنترل سازمان خارج شده ،زندگي شخصي داشته باشند و بعنوان يک «هوادار» ،بخشي از وقت و درآمد خود را
بطور مستمر در اختيار سازمان بگذارند .گاها" اينگونه افراد ملقب به عضويت در شورای ملي مقاومت بعنوان فرد مستقل
ميشدند و ميشوند و يا هوادار بيروني سازمان خوانده ميشوند .اينگونه افراد چه در نوع برده داری گذشته و چه در فرقه های
مخرب ،بگونه ای آزاد ميشوند که همواره خود را مديون برده دار و يا رهبر فرقه ببينند .من شخصا" افراد زيادی را ميشناسم
که از طرؾ سازمان اجازه جدائي گرفتند و بعد از جدائي تبديل به «هوادار سازمان» شدند و متعهد شدند که بخشي از وقت و
امکانات مالي و مادی خود را در اختيار سازمان بگذارند .اينگونه افراد معموال" نوعي احساس گناه بخاطر «عهد شکني»،
«خودخواه بودن»« ،ترک مقاومت»« ،فراموش کردن مردم و مشگالت آنها» و نوعي احساس دين نسبت به سازمان را با خود
حمل ميکنند و به همين دليل بعضا" در برخورد با سازمان و رهبری آن اين احساس شرم و دين را نشان ميدهند.31
شايد فهم اين احساس دين نياز به توضيح بيشتری داشته باشد :رهبران فرقه ها با شيوه های مختلؾ از شيوه های تاثير گذاری تا
شستشوی مؽزی پيروان ،آنها را مجبور ميکنند که بنوعي باور کرده و قبول نمايند که در تملک رهبر هستند ،شايد آنها حاضر
نباشند لؽت تملک را بکار گيرند ،اما حاضرند بنوعي قبول نمايند که زندگي خود را وقؾ ايده ای مانند «مقاومت»« ،خدا»،
«مردم»« ،کشور»« ،انسانيت»« ،عدالت»  ...کرده اند .آنچه که مهم است دوطرؾ بنوعي ميپذيرند که اين رابطه نوعي تملک
مادام العمر و ؼير قابل فسخ است .بنابراين وقتي يک رهبر فرقه اجازه ميدهد که پيروی از بند او رها شود ،بنوعي احساس
ميکند چيزی از دست داده و طرؾ مقابل احساس ميکند چيزی بدست آورده است .و به اين ترتيب احساس دين ،گناه و شرم در
فرد جدا و رها شده بوجود ميآيد و او بايد کوشش نسبتا" زيادی بکند که خود را از اين احساس رها سازد.
دربرده داری سنتي هم پترسون بحث مشابه ای را ارائه کرده و ميگويد" :از آنجاکه برده بلحاظ فرهنگي مرده محسوب ميشود و
از محيط زيست و رشد خود بيگانه شده است ،آزادی او از بردگي با منطق سمبوليک برده داری نوعي نتايج را با خود بهمراه
ميآورد .از آنجا که بردگي امری مادام العمر است ،در منطق و سمبوليزم برده داری ،آزادی از بردگي يعني حيات بخشيدن و
دادن زندگي مجدد به يکنفر است .در اين جريان ،همواره ارباب چيزی را از دست ميدهد و برده همواره چيزی را بدست
ميآورد .ارباب چيزی بدست نميآورد و بنابراين احساس «ازدست دادن» ميکند .نتيجه اين از دست دادن دو چيز است .نخست
زندگي بخشيدن اجتم اعي است و يا خلق موجودی جديد در اجتماع است – يک مرد و يا زن آزاد ،يک انسان آزاد شده .آزاد
سازی ،بنابراين ،تنها خلقت نيست ،بلکه خلقتي است که توسط يک عمل مختارانه از جانب ارباب ،با از دست دادن بخشي از
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قدرت و ثروت خود در مقابل بدست آوردن هيچ چيز انجام گرفته است 32".در نقطه مقابل برده ،همانند افراد آزاد شده از فرقه
ها ،آزادی و حيات اجتماعي مجدد خود را بدست ميآورد ،و دوباره بشکل نوعي انسان آزاد متولد ميگردد( .تمام جدا شدگان از
بدنيآمدن و آزاد شدن را دارند و بهمين
فرقه های مخرب هم حداقل در روزهای نخست رهائي خود از فرقه اين احساس دوباره ا
ب ميبينند).
علت حداقل در روزهای نخست آزادی خود همچون کودکي خود را شاد و فارغ از هر گونه قيد و ند
در مجاهدين اينگونه افراد بعنوان پرداخت بخشي از دين خود نسبت به سازمان ،متعهد ميشدند که بعنوان هوادار برای سازمان
کار کنند ،مسئوليت آشپزی برای اعضأ را بعهده بگيرند ،در خيابانها کمک مالي جمع کنند ،نشريات سازمان را بفروشند و يا
حداقل بطور مرتب در تجمعات سازمان شرکت کرده ،سازمان را تبليػ نموده و کمک مالي مستمر بدهند .در برده داری گذشته
هم وضعيت همينگونه بوده است و اينگونه افراد برای پرداخت دين خود مجبور به انجام کاری يا پرداخت مبلؽي از درآمد خود
بوده اند که اصطالحا" اوپره ( ) operaeخوانده ميشده است .پترسون در اينمورد ميگويد" :افراد آزاد شده مجبور بودند برای
ارباب گذشته خود کار کنند ،انجام مسئوليت و يا کاری که از آزادی آنها منشأ نميگرفت بلکه از دينشان و تعهدی که بهنگام آزاد
شدن به ارباب ميدادند نشأت ميگرفت .تقريبا" تمام اربابان بهنگام آزاد کردن برده ها چنين قول و تعهدی را ازآنان ميگرفتند .در
قوانين کالسيک چنين تعهدی قانوني و تقريبا" اتوماتيک بود ،حتي در جمهوری روم اين تثبيت شده بود که فرد آزاد شده بخاطر
33
آزاديش طبيعتا" مديون ارباب سابق است".
مرگ سمبوليک و تولد مجدد :خود نو در مقابل خود کهنه
پترسون ميگويد " :ابزار سمبوليک ممکن است در کنترل روان برده ها ،نقش مشابه ای همانند ابزار مادی در کنترل جسم آنها
داشته باشند .همانطور که شالق ممکن بود از جنسهای مختلؾ ساخته شود ،ابزار سمبوليک برده داری هم در فرهنگها و
سرزمينهای مختلؾ بشکلهای گوناگون بافته ميگرديد .اربابان در تمام دنيا بهنگام برده گرفتن افراد نوعي مراسم سمبوليک و
خاص را اجرا ميکردند :نام گذاری جديد ،تؽيير پوشش و آرايش مو ،نحوه صحبت کردن ،و يا ايجاد عالئمي روی بدن آنها از
جمله اين کارهای سمبوليک بود .و البته در انواع پيشرفته تر برده داری ،تحميل سمبولهای مذهبي {مثل صليب} هم مورد استفاده
قرار ميگرفت .ؼريبه کردن فرد با محيط تولد و زيستش { چه بطور مادی يعني جدا سازی وی از خانواده و دوستان ،همانند مأل
منزوی در فرقه و يا ميليو و چه بطور سمبوليک مثل تؽيير هويت و نام و شکل و لباس و رفتار} يک تاثير بالفصل و مهم در
روابط برده داری داشت و آن اين بود که چنين رابطه ای را هميشگي و موروثي ميکرد{ .کما اينکه در فرقه ها هم رهبر فرقه
بطور خود بخودی انتظار دارد که رابطه هميشگي باشد و فرزندان پيرو هم بطور اتماتيک پيرو فرقه محسوب ميشوند }.جيمز
کورتيس باالخ ( ) James Curtis Ballaghتمام اين بحث را برای تمام محققين در يک جمله خالصه ميکند« :نقطه برجسته
حالت بردگي از دست دادن آزادی چه بلحاظ سياسي و يا اجتماعي نيست ،بلکه از دست دادن هميشگي و کامل ه ويت گذشته
34
است ،چه انجام اين امری دواطلبانه و چه اجباری باشد"».
در فرقه های مخرب ،اگر به بخشهای گذشته مراجعه کنيد خواهيد ديد که جمله فوق دقيقا" بيان حال پيروان فرقه ها هم ميباشد:
آنها نيز از محيط زيست خود جدا ميشوند و با بکار گيری سمبولهای گوناگون هويت گذشته خود را از دست ميدهند :نامشان
تؽيير ميکند ،لباسشان و آرايش مويشان عوض ميشود ... ،نمونه زير نشان ميدهد که بکار گيری اينگونه سمبولها برای تؽيير
هميشگي هويت گذشته پيروان ،انحصاری فرقه های مخرب نيست ،بلکه فرقه های کوچکتر هم از چنين ابزاری با هدؾ مشابه
استفاده ميکنند" :بمحض اينکه بليندا آمد که با گروه زندگي کند در مراسمي شرکت کرد که در آن« ،وی در درون خويش مرد»،
و «نام جديدی برای خود انتخاب کرد» .در همان زمانيکه در اين مراسم آخرين وصيت وی تحت نام بليندا مک کارتي خوانده
ميشد وی نام جديدی را برای خود انتخاب نمود ،همانطور که تمام اعضأ کليسای آرماگدن {قيامت} اينکار را ميکنند .او مدرکي
را امضأ کرد که بر طبق آن تمام اموالي را که بليندا مک کارتي داشت رسما" به گروه داده ميشد و بطور کتبي قبول کرد که در
کالب شکافي نشود .به اين ترتيب وی گفت« :گذشته ما مرده است ».و بعد به آنها فهمانده شد که اعضأ
صورت مردن ،بدن او د
«خانواده» {همانطور که در گذشته هم گفته شد ،بسياری از فرقه ها خود را خانواده جديد فرد ميدانند} حق ندارند ديگر در مورد
35
گذشته و يا آينده خود {برنامه ريزی برای آينده فردی خود} صحبت کنند".
در زير پترسون مراسم و سمبوليزم برده شدن يک فرد جديد را تشريح ميکند ،هنگام خواندن آن تقريبا" بدون استثنأ ميشود بجای
لؽت برده ،لؽت پيرو يک فرقه مخرب را گذاشت .از آنجا که من در بخشهای گذشته مثالهائي از اينگونه مراسم و سمبولها را
آورده و درباره آنها صحبت کرده ام ،در اينجا ديگر مثالي از فرقه های مخرب ذکر نميکنم.
"مراسم برده شدن يک فرد جديد يک يا چند ويژگي از چهار ويژگي زير را معموال" بهمراه داشت :نخست ،نفي سمبوليک گذشته
گذاشت يک عالمت شاخص بردگي؛ و سرانجام
ن
و روابط گذشته توسط برده؛ دوم ،تؽيير نام؛ سوم ،يک تؽيير ظاهری و يا
برخودار شدن از يک موقعيت و مسئوليت جديد در سازماندهي اقتصادی و اجتماعي ارباب {مثل رده و يا مسئوليت گرفتن افراد
بعد از جذب به فرقه} .در بسياری از فرهنگها برده ها مجبور بودند يک حرکت سمبوليک که نشانگر نفي خانواده ،اجداد ،روح
آنان ،خدايان گذشته بود انجام ده ند و يا اگر برده در محل خود زندگي ميکرد ،وی ميبايست خانواده خود ،و روح خانوادگي خود
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را به نفع روح خانوادگي ارباب با آن حرکت سمبوليک نفي نمايد .اين مراسم گرچه خالصه و ساده بودند ،اما برای بردگان خيلي
36
تحقير کنند و بعضا" خرد کننده و بسيار دردناک بودند".
در مورد تؽيير نام در برده داری پترسون توضيحات زير را ميدهد که مجددا" مشابه همان داليلي است که در فرقه ها برای انجام
اينکار وجود دارد" :برای تؽيير نام چند دليل وجود دارد .تؽيير نام تقريبا" در همه جا بعنوان نفي و طرد هويت گذشته فرد است
(در دنيای امروز هم توجه کنيد که فرضا" در مورد زندانيان و يا اسرای جنگي نام آنها از ايشان گرفته ميشود و آنها فرضا" با
شماره ای که بر روی لباسشان نقش بسته است مورد خطاب قرار ميگيرند ).نام گذشته برده بهمراه «خود» و هويت و شخصيت
او ميميرد .اهميت نام جديد اما در فرهنگهای مختلؾ برده داری متفاوت بود .در بسياری از جوامع قبيله ای برده نام قبيله ای
37
ارباب را بخود ميگرفت".
مرگ اجتماعي:
چندی قبل که من بعد از سي سال توانستم خواهرم را پيدا کرده و با او صحبت کنم ،اولين چيزی که او بمن گفت اينبود که ما
ديگر فکر ميکرديم که تو کشته شده ای و تو را برای هميشه از دست داده ايم .اين تنها خواهرم نبود که در مورد من اينگونه فکر
ميکرد ،بجرات ميشود گفت که اين فکر اکثر اعضأ خانواده و دوستان گذشته ام درباره من بود .در واقع اگر شما با اعضأ خانواده
و دوستان قديمي هر عضو يک فرقه مخرب که برای مدتي از پيوستن وی به آن گروه بگذرد صحبت کنيد ،تقريبا" عکس العملي
مشابه با خانواده من خواهيد ديد .وقتي ما در مجاهدين «خود کهنه» خويش را مرده دانسته و يا آنرا مرده خطاب ميکرديم،
بناگهان نه تنها از نظر فرقه ،بلکه در ديدگاه دنيای بيرون هم اين مرگ شکل واقعي بخود ميگيرد .هر چه باشد يک فرد زنده در
جام عه ،نامي دارد که در فرقه اؼلب عوض ميشود؛ موقعيت حقوقي و قانوني دارد که آنرا بعد از مدتي با فرقه بودن از دست
ميدهد؛ صاحب چيزيست که همه را در نقطه پيوستن به فرقه تسليم آنها ميکند؛ دارای شخصيت و آبرو است که آنرا از دست
ميدهد (و حتي در جامعه اکثرا" به او بشکل فردی نامتعادل ،احمق ،گول خورده و حداقل ساده لوح نگاه ميکنند)؛ دوستان و
خانواده ای دارد که ارتباطاتش را با آنها قطع کرده و سعي ميکند آنها را فراموش کرده و بقيه اعضأ فرقه را به عنوان خانواده و
دوستان جايگزين آنان سازد؛ هويت و شخصيت و عقايد خاص خود را دارد که همه را سعي ميکند از دست داده و با اعتقادات
فرقه ای جايگزين سازد .بنابراين آنچه که از فرد قبلي باقي ميماند ،بدن و روحي سرگردان است که آنهم بدليل زندگي او در «مأل
منزوی و يا ميليو» توسط خانواده و دوستان قديمي قابل رويت و ارتباط نيست .بنابراين مجددا" ميبينيم که اعضأ فرقه ها همانند
برده ها از نظر خانواده و دوستان قديم و يا اجتماع گذشته خود تبديل به مرده اجتماعي ميشود.
مرگ اجتماعي اصطالحي است که پترسون در وصؾ موقعيت اجتماعي برده ها بکار ميبرد .وی ميگويد " :دو ديدگاه در مورد
مرگ اجتماعي وجود دارد :اگر برده ديگر به جمع خود تعلق نداشته باشد ،اگر او هيچ موجوديت اجتماعي خارج از اربابش
نداشته باشد ،او چيست؟ عکس العمل باالفاصله در تمام جوامع برده داری اينبود که برده بعنوان فردی که از نظر اجتماع مرده
است تعريؾ ميشود ... .کلود آيزارد ميالسوکس ( ) Michel Izard, Meillassouxميگويد« :برده داری را بايد بشکل يک
جريان چند مرحله ای دگرديسي ديد .نخست برده با خشونت از مأل طبيعي ،محل تولد و رشد خود جدا ميشود {در فرقه های اين
جدا کردن با حقه و کلک و بيان بهانه هائي از قبيل امنيت جمع ،خطر دشمن ،حفظ اسرار جمع ... ،انجام ميگيرد} از اجتماع جدا
ميگرددد و شخصيت و هويتش از او گرفته ميشود .اين پروسه نفي وجود اجتماعي او ،اولين و اصلي ترين مرحله بيروني و قابل
رويت به برده کشيده شدن يک فرد است .مرحله بعدی ورود و معرفي برده به مأل اجتماعي ارباب است ،اما تناقض در اينجاست
که وی بايد بعنوان يک ناوجود ،کسي که وجود ندارد معرفي شود .در اين نقطه اهميت قوانين ،ايدئولوژی ،و آداب و رسوم برده
داری در فهم روابط برده ها روشن ميشود ».بقول ميالسوکس اين موقعيت برده ها نوعي «مرده اجتماعي» و يا مرده از ديد
جامعه است.38
در فرقه ها پيروان فرقه بلحاظ فردی و شخصي مرده محسوب ميشوند و حداکثر ابزاری هستند در دست رهبر فرقه .ميتوان گفت
که حداقل ايده آل رهبران فرقه ها اينستکه آنان تبديل به اندام بيروني وی شوند .در خصوص برده داری هم پترسون همين
اصطالح را در مورد برده ها بکار ميبرد .وی ميگويد" :يک ويژگي ديگر اجباری بودن بردگي  ،شرايط خاص آن از زاويه
هويتي و شخصيتي آن است :برده معموال" بلحاظ فردی و شخصي بي قدرت بود .اين بي قدرتي به حدی بود که برده ازحالت
فرد خارج ميشد و بخشي از قدرت اربابش ميگرديد .وی بخشي يا پيوندی از ارباب ميشد ،موجودی خلق شده توسطه ارباب که
39
ديگر بر مسند خداگونگي نشسته بود".

Jurisprudence, P. 442; cited from: Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 22
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گزارش اخير رند هم همين موضوع را به اين شکل بيان ميکند  " :او {دونالد رمزفلد وزير دفاع آمريکا} موقعيتي حقوقي برای تمام گروه
مشخص کرد ،و به اين ترتيب افراد را ،از اينکه بطور شخصي وضعيتشان بررسي شود محروم کرد .
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 Mujahedine Khalq in Iraq; A Policy Conundrum 2009' was sponsored by Office of the Secretary of Defense of the United States of
America. The full report can be found in: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/ P: xiii
3

مجددا" رند در اينمورد مينويسد " :تقريبا" تمام اعضأ مجاهدين مجبورند مدارک قانوني خود را به رهبری سازمان «برای حفاظت» بدهند.
مجاهدين حاال مدعي اند که تمام اين مدارک که بدقت حفاظت ميشدند ،تا اينکه در يکي از حمالت هواپيما های متفقين {آمريکائيها و يا
انگليسيها} همه آنها نابود شد ند .به اين ترتيب در حال حاضر بيشتر اعضأ مجاهدين بدون داشتن هيچگونه مدرک حقوقي ،عمال " هويت قانوني
ندارند .رهبری سازمان با گرفتن مدارک قانوني اعضأ و عدم اقدام برای گرفتن پناهندگي برای افراد از حکومت صدام حسين ،عمال " آنها را
در کمپ مجاهدين در عراق به گروگان گرفته و همواره آنها را از اينکه بخاطر ورود به عراق و حضور ؼير قانوني در آنجا ممکن است
مورد بازجوئي و حتي اعدام توسط عراقيها قرار گيرند ميترساند ".
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 Mujahedine Khalq in Iraq; A Policy Conundrum 2009' was sponsored by Office of the Secretary of Defense of the United States of
America. The full report can be found in: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/ P: 63 & 73
4

البته بعضي از ما بدليل مسئوليتهايمان ،بعنوان مثال خود من بعنوان نماينده گروه در آمريکا و يا سازمان ملل ،هويت قانوني خود را حؾظ
کرده بوديم و سازمان هم دقت کافي ميکرد که مدارک قانوني ما در اختيار افراد ديگر قرار نگيرد .
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 204

5

مثال" ارباب برای فرار از قانون بخاطر انجام يک کار ؼير قانوني ميخواست تقصير را به گردن برده بياندازد  .مشابه مورد سعيد متحدين در
دوران فاز سياسي ،که سازمان مدعي شد که دزدی وی از يک جواهری سر خود بوده و ربطي به سازمان نداشته است .
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 196
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