فرقه های مخرب ،يک نوع برده داری نوين
بخش سوم :عضويت در فرقه و بحث انتخاب آزاد  -آزادی و اختيار:
اگر کسي از من سئوال کند که آيا من به اختيار خود و با انتخاب آزاد خود هوادار مجاهدين شدم ،اگر چه من ميتوانم در باره
معني واقعي اين لؽت سئوال کرده و بپرسم که آيا بايد تاثير انقالب ايران را روی تمام جوانان که آنها را آماده از خود گذشتگي و
فدای همه چيز برای «ارزشهای باالتر»  ...کرد را در نظر بگيرم و يا نه ،تاثيرات تبليؽي و بد نمائي ها و بزرگ نمائي های
هم معمول از اين سئوال و لؽت آزادی ،جواب من آری خواهد
سازمان در فاز سياسي را دخيل بدانم و يا نه ... ،با اينحال با ؾ
بود .اما اگر من ميدانستم که با پيوستن به مجاهدين ،من به چه چيزهائي آری خواهم گفت مسلما" جواب من نه تنها يک نه بزرگ
است ،بلکه بطور قطع خود را از اضداد سازمان دانسته و هرگز نميتوانستم در خود ببينم که لحظه ای با آنها همگام باشم .اگر من
ميدانستم که آری من ،بمعني تائيد عمليات تروريستي آنهاست ،بمعني همکاری با دشمنان کشور و مردمم است ،بمعني زير پا
نهادن تمام ارزشهای اوليه سازمان است ،پذيرش مسئوليت تخريب و نابودی بسياری از خانواده هاست ،فرستادن بسياری از
جواناان و بخصوص کودکان زير هجده سال بسمت مرگ حتمي است ،قبول جدائي نه تنها فيزيکي بلکه قلبي و احساسي از همه
خانواده و دوستان و منجمله همسر و فرزندانم است ،از دست دادن تمام ارزشها و اعتقادات شخصي ام و پذيرش مرگ هويت و
شخصيت فرديم است ... ،آری اگر اينها را ميدانستم بطور قطع جوابم يک نه ای بزرگ بود.
نميدانم آيا مثال پختن قورباؼه در ديگ جوشان را به ياد ميآوريد يا خير؟ اگر قورباؼه زنده ای را وارد آبي داغ کنيد بطور قطع
از آن بيرون خواهد جهيد و بسرعت از شما گريزان خواهد شد ،اما اگر در محيطي سرد او را وارد آبي ولرم کنيد ،وی آنجا باقي
ميماند و اگر آب را ذره ذره و درجه به درجه گرم نمائيد ،عضالت وی قبل از آنکه او متوجه شود شما چه بالئي قصد داريد
برسرش بياوريد پخته خواهد شد و بعد از فهميدن موضوع ديگر وی شانسي برای گريز نخواهد داشت .اين دقيقا" بيان کننده
ک در دوران پر تالطم انقالب هوادار سازمان شدند و شايد گويای وضع تمام کساني باشد که بنوعي و
وضع همه ما افرادی است ه
در شرايط خاصي به عضويت فرقه های مخرب در ميآيند .در فضای نا مناسب بيرون ،و در دوران ماه عسل فرقه ای ،آنها به
محيط گرم و مملو از احساسات انساني و دوستانه فرقه جذب ميشوند؛ از اينکه احساس ميکنند يکي از آن جمع هستند ،در ميان
جمعي با صفات برجسته انساني و مملو از خود گذشتگي و عاری از خودخواهي هستند در شادی ؼرق ميگردند و حتي حاضرند
برای ماندن در آن جمع بهايش را حتي اگر بقيمت فدای بخشي از خواستهای شخصي باشد را بدهند .احساس کمک به ديگران،
مبارزه برای ارزشهای باالتر و انساني« ،آزادی»« ،عدالت»« ،دموکراسي»« ،استقالل»« ،عشق به مردم» و ديگر ارزشهای
اينچنيني و حتي احساس انساني بهتر و کامل تر شدن ،بخصوص اگر احساس شود که در جامعه و در دنيای بزرگتر عدالتي
وجود ندارد ،فرد را جذب فرقه ميکند ،و فکر و ذهن انسان بدون هيچگونه مقاوم تي ذره ،ذره ،و درجه به درجه همانند همان
قورباؼه بخت برگشته در فرقه پخته ميشود بدون آنکه متوجه گردد که چه بالئي دارد بر سرش ميآيد .آری ذره ذره در آن
«ديگ» پخته ميشود و به موجودی ديگر ،فاقد آزادی ،اعتماد بنفس فردی ،اعتقادات ،شخصيت ،و هويت فردی ،تبديل ميشود و
اگر هم متوجه گردد که چه بالئي بر سرش آورده اند ديگر همانند قورباؼه که عضله ای برای جهيدن ندارد ،عضو فرقه هم
اعتماد بنفس و هويت و اعتقاد فردی ای ندارد که بتواند با تکيه به آنها از «ديگ» جهيده و خود را نجات دهد .آری اگر او حتي
شانس آورده باشد و جواني ،سالمت ،بستر حامي خود در دنيای بيرون (خانواده و دوستان گذشته اش) ،تمام ثروت مادی خويش
را از دست نداده باشد ،بطور قطع بخش عمده «خود گذشته» اش ،شخصيت فرديش را که محرک اصلي «اراده فردی» ،اختيار
و آزادی هستند را از دست داده و قدرتي برای جهيدن ندارد.
تمام بحث من بر سر اينکه آيا عضويت در فرقه های مخرب يک نوع برده داری نوين است يا نه ،به اين بر ميگردد که قبول
کنيم که قربانيان با اراده آزاد خود آنجا هستند و يا نه .اگر قبول کنيم که آنها ميتوانند اختيار و اراده آزاد خود را بکار گيرند،
چرا که بالػ هستند و عاقل و از نظر قوانين موجود مسئول در مقابل اعمال و تصميماتشان؛ ما نميتوانيم بر بودن آنها در فرقه
خرده ای گرفته ،کمکي به آنها کرده و يا دخالتي در تصميم گيريشان بکنيم و بايد اجازه دهيم که همچون قورباؼه در فرقه پخته و
نابود گردند و حتي در صورت رهائي ،آنها را دستگير کرده و بخاطر جرائم فرقه ايشان مجازات نمائيم .از طرؾ ديگر اگر
بپذيريم که هيچ فرد عاقل ،با فهم و آگاهي کامل نميتواند رای بر نابودی و مرگ فرديت ،هويت ،شخصيت ،و سيستم اعتقادی خود
را بدهد ،همانگونه که اگر قورباؼه بداند در ديگ چه در انتظار اوست ،حاضر نخواهد بود که آگاهانه در ديگ جوشان باقي
بماند ،در اينصورت ما بايد عضويت در فرقه های مخرب را نوعي برده داری نوين دانسته و همانند برده داری کهن خواهان
ممنوعيت و فعاليت فرقه های مخرب شويم .و بهمان داليلي که به بردگي کشاندن زنان و مردان ،کودک و بالػ ،جوان يا مسن ،از
نظر قانون در تمام کشورهای دنيای امروز جرم است ،به بند کشيده شدن افراد در فرقه های مخرب را هم جرم بدانيم .و باز
همانگونه که بردگان قديم را ناتوان در نجات خود دانسته و وظيفه خود دانستيم که نجاتشان دهيم ،با تمام توان خود به نجات اين
بردگان نوين از دام اينگونه فرقه ها برخيزيم.1
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آزادی انتخاب؛ اختيار:
" وقتي نهايتا" تو تسليم ما شوی ،اين تسليم بايد به اختيار و با اراده آزاد خودت باشد ،ما افراد مرتد را بدليل مقاومتشان در
مقابل خودمان ،نابود نميکنيم؛ مادامي که آنها مقاومت ميکنند ما آنها را از بين نخواهيم برد .ما آنها را تغيير خواهيم داد ،ما
ذهن آنها را تسخير خواهيم کرد .وقتي که تمام شيطنت را در وی سوزانديم و توهمات را از ذهنش خارج ساختيم؛ ما او را
بسمت خود خواهيم آورد ،نه تنها در ظاهر و شکل بيروني ،بلکه بواقع ،از دل و جان .ما او را يکي از خود ميکنيم و ما تمام
اينکارها را قبل از آنکه او را بکشيم انجام خواهيم داد .اين برای ما قابل تحمل نيست که يک فکر خطا در هر کجای از دنيا ،هر
چقدر هم که مخفي و نا توان باشد بتواند به حيات خود ادامه دهد ".جورج اورول 1984 -
اراده آزاد چيست که بخواهيم اين سئوال را مطرح نمائيم که آيا يک قرباني فرقه مخرب به اختيار خود در ميان آنانست و يا خير؟
اراده آزاد از دو لؽت «اراده» و «آزاد» ساخته شده است .در فرهنگ شرقي و بخصوص فرهنگ ايراني ،لؽت «اراده آزاد»،
اختيار بر خالؾ فرهنگ ؼربي ،خيلي قديمي تر ،اصيلتر و مهمتر است از لؽت «آزادی» .درست بهمين دليل استکه قبل از آنکه
ما در فرهنگ خود لؽتي معادل ( ) freedomپيدا و يا ابداع نمائيم و آزادی در فارسي و يا حريت در عربي را به تقليد از
روشنفکران مدرن ؼربي و بمعني نقطه مقابل «بردگي» معادل آن بدانيم که شايد تاريخچه صد و يا صد و پنجاه ساله دارد ،لؽت
اختيار با سابقه ای شايد هزار ساله در فرهنگهای شرقي وجود داشته وبر سر اصالت ،اهميت و يا حقيقي بودن و نبودن آن
بحثهای مفصل فلسفي ميشده است.
اينکه يک انسان آزاد است و يا نه يک بحث نسبي است و مادام که فردی برده نباشد ،به نوعي و به نسبتي ،چه در فرهنگ ؼربي
و يا شرقي آزاد محسوب ميشود و از آزادی برخوردار است .آزادی (  ) Libertyو (  ) Freedomبر پايه آزاد بودن و يا نبودن
فرد (در نقطه مقابل برده بودن و يا نبودن وی) تعريؾ و معني ميشود .اما بر خالؾ آزادی ،لؽت اختيار بر پايه يک عمل
ب همين دليل معني مشخص و دقيق تر از آزادی دارد .فردی در انجام عملي ميتواند مختار و در انجام
مشخص تعريؾ ميگردد و ه
عملي ديگر ميتواند مجبور محسوب شود .بهمين دليل بحث درباره اينکه آيا افراد به اراده و اختيار خود در يک فرقه مخرب
هستند و يا نه ،پاسخي روشنتر و مشخصتر دارد تا اينکه آيا آنها آزاد هستند و يا خير .ميشود در مورد آنها گفت که آنها مختار
نيستند ،چرا که نميتوانند به اختيار خود هر لحظه که خواستند فرقه را ترک کنند .2آنها نه تنها مختار نيستند که احساسات و
عواطؾ شخصي و انساني خود را ارضاع نمايند ،بلکه در بعضي از فرقه های مخرب حتي در مورد پاسخگوئي به نيازهای
حيواني خود مثل اينکه کي بخورند و حتي چه بخورند و يا کي بخوابند و آيا روابط جنسي داشته باشند و يا نداشته باشند هم مختار
نيستند .به اين ترتيب فهم اختيار پيروان فرقه ای در رفتار و اعمال روزمره خويش ،نسبت به آزادی خيلي مشخص تر و دقيق
تر است .و در نتيجه با دقت بيشتری ميشود گفت که در انجام عملي وی براستي مختار بوده و يا خير (نه در کليت رفتارش در
فرقه بلکه در جزئيات و عمل به عمل) .در فرقه های مخرب تقريبا" برای انجام همه کارهای اصلي و حتي شخصي شما
مجبوريد اختيار خود را تسليم رهبر فرقه کنيد.نوعي از تسليم آزادی که ممکن است گفته شود که حتي فجيعتر از برده داری کهن
است .چرا که در برده داری گذشته برده ها بخشي از اختيار خود را حفظ ميکردند ،حتي اگر بلحاظ فيزيکي و مادی اختيار خود
را از دست ميدادند ،حداقل در آرزوها ،خواب و خيالها و اعتقادات خويش مختار بودند ،در حاليکه در فرقه های مخرب يک
عضو خوب حتي بايد آرزوها و خواب و خيالهای خود را هم تسليم رهبر فرقه کند.

اراده
بعضي افراد وقتي با لؽت اراده آزاد (  ) Freewillروبرو ميشوند بيشتر تکيه شان روی لؽت «آزاد» است و بعضي ديگر روی
لؽت «اراده» .در پاسخ به کساني که معتقدند هيچگاه اراده انسان نميتواند محو و نابود شود ،من هيچ ادعائي ندارم .مگر آنکه
فرد مرده باشد و يا در حالت کما بوده و يا بکل فلج شده و اندام فاعل خود را از دست داده باشد .قدرت اراده يک نيروی بدون
هويت و جهت است ،آنچه که به اين نيرو جهت ميده د ،نيازها ،افکار ،احساسات و هيجانات ماست .بنابراين ما زماني اراده خود
را نشان ميدهيم که ميخواهيم يکي از هوائج حياتي خود را برطرؾ نمائيم ،و يا ميخواهيم خشم و محبت خود را نشان دهيم و يا
زمانيکه ميخواهيم به فکر خود جامه عمل بپوشانيم .در فرقه ها نه تنها اراده فرد از بين نميرود و ضعيؾ نميشود ،بلکه بعکس
بسيار قويتر از گذشته ميگردد .و من بجرات ميتوانم مدعي شوم که افراد عضو يک فرقه مخرب اراده ای محکم تر و قويتری از
تر مينمايد ،چرا
افراد ديگر و حداقل خودشان قبل از پيوستن به فرقه دارند .در يک فرقه مخرب اراده فرد قويتر ميشود و يا قوي
که اثرات بازدارنده اراده در دنيای بيرون ،در درون فرقه محو و يا کم رنگ ميگردند .در اجتماع و يا بعبارتي در دنيای بيرون
از فرقه ،موقعيت کاری و اجتماعي ما  ،مالحظات شخصيمان ،ترسها و محافظه کاريهايمان ،اجبارات و قوانين حقوقي ،اجتماعي
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و اخالقي  ...همه و همه عوامل بازدارنده و محدود کننده ای هستند که ما نميتوانيم نيروی بالقوه اراده خود را به نمايش بگذاريم.
درجامعه ممکن است شما به اندازه کافي اراده داشته باشيد که بخاطر افسردگي و يا فشارهای اجتماعي ،بخاطر شهوت ،نفرت،
ان و يا شخص ديگری را بقتل برسانيد و يا اموال ديگری را حتي نزديکان و دوستان
حرص و طمع و زياده خواهي فردی ،خودت
خود را به سرقت برده و بفرد ديگر تجاوز نمائيد؛ اما چه موانع دروني مثل اعتقادات و اخالقيات شخصي و عالقه و عشقتان به
نزديکانتان و اينکه ميخواهيد آنها در امنيت و رفاه و با سربلندی زندگي کنند ،و چه موانع بيروني مثل قوانين حقوقي ،اخالقي و
اجتماعي جامعه و کشور مانع از اين ميشوند که شما اين اراده را در جهت هوسها و شهوات خود بکار گيريد و قدرت بالقوه آنرا
به نمايش بگذاريد .در حاليکه در يک فرقه مخرب ،در اثر شستشوی مؽزی و کنترل ذهن ،موانع دروني مثل مالحظات اعتقادی،
اخالقي ،و عالئق شخصي محو و يا حداقل محدود و خنثي شده اند .شما نگراني ای نسبت به آينده خود و عزيزان خود نداريد،
بنابراين نگران اين نيستيد که در اثر عمل و حرکت شما چه بالئي ممکن است بسر خودتان و يا افراد نزديک به شما بيايد .شما
قوانين مدني و اخالقي اجتماع خود را نفي کرده ايد و برای آنها ارزشي قائل نيستيد .شما حتي برای سالمت و زندگي خود هم
ارزشي قائل نيستيد ،بنابراين ترس از مرگ و يا ترس از دست دادن سالمت و اموال و  ...را يا بکل از دست داده ايد و يا در
شما اينگونه ترسها خيلي کم رنگ شده اند .بنابراين تمام عواملي که در دنيای بيرون مانع و محدود کننده اراده هستند در فرقه
محو و يا محدود گشته اند و در نتيجه علي الظاهر شما اراده قويتری را در اجرای فرامين فرقه از خود به نمايش ميگذاريد .در
کار گرفته ميشود (آزادی از درون و آزادی از موانع
همين جای کالم اين دقيقا" معني «آزادی» ای است که در فرقه ها ب
بازدارنده دروني و بيروني ،مثل ؼرائز و نيازهای فردی و قوانين بازدارنده حقوقي ،ديني و عرفي) و درست بهمين دليل است
يرون از فرقه هستند.
که فرقه های مخرب ،منجمله مجاهدين معتقد و مدعي هستند که اعضأ آنها بسا آزاد تر از انسانهای دنيای ب
در واقع افرادی با اراده ضعيؾ شکار خوبي برای رهبران فرقه ها محسوب نميشوند و بيشتر آنها حتي در صورت پيوستن به
فرقه به احتمال زياد بعد از مدتي ،پس از نشان دادن اين ضعؾ از فرقه اخراج ميگردند .در فرقه ها ،رهبران با عوض کردن
سيستم اعتقادی اؾراد ،ايجاد احساسات و هيجانات جديد ،به قدرت ارادی افراد جهتي نو داده و ميتوانند حتي آنها را تبديل به نوعي
بمب انساني و زنده ،ماشين اسکناس چاپ کني ،نوعي طوطي پيشرفته و تکرار کننده حرفهای رهبری ،و يا حتي ابزاری جنسي
برای لذت رهبری و نزديکان او بکنند .نتيجه اينکه داشتن و يا نداشتن ،زياد و يا کم قدرت ارادی واقعا" نکته مهمي در بحث
ما نيست بلکه آنچه که مهم است اينستکه چه کسي پشت فرمان اين اراده نشسته ،احساسات ،عواطف ،اعتقادات ،نيازها،
شخصيت و هويت فردی ما و يا رهبر فرقه.
در جامعه اگر چه ،آداب و رسوم ،فرهنگ و تربيت و قوانين و سياست نقش مهمي در جهت يابي اراده فردی ما دارند و ميتوانند
روی بکار گيری آن تاثير مثبت و يا منفي بگذارند ،اما تمام نفوذ و محدوديتهای گذاشته شده توسط جامعه روی اراده ما در
مقايسه با آزادی و اختيار فردی ای که ما در استفاده از آن داريم هنوز قابل اؼماض است .برای توضيح اين موضوع اجازه دهيد
مثالي بزنم .وقتي شما ماشيني ميخريد ،با يکسری محدوديتها روبرو ميشويد ،از جمله محدوديهائي که سازنده و کارخانه اتومبيل
در ساخت آن ماشين گذاشته اند ،حداکثر سرعت شما ،قدرت ديدتان ،راحتي و يا ناراحتي خودرو ... ،همه امکانات و يا
کمبودهائي هستند که توسط سازنده خود رو به شما تحميل شده .از طرؾ ديگر جامعه هم اجباراتي را به شما در استفاده از خود
رو تحميل ميکند ،اجباراتي مثل بدی و يا خوبي جاده ها ،قوانين رانندگي  ،شلوؼي و خلوتي خيابانها ... ،اما علي رؼم وجود تمام
اين محدوديتها و کمبودها ،آنچه که مهم است اينستکه شما راننده آن اتومبيل هستيد ،اين شما هستيد که ميتوانيد تصميم گرفته و
آنرا بکار اندازيد و به هر کجا که ميخواهيد برويد .شما حتي ميتوانيد خارج از سرعت مجاز حرکت کنيد ،ميتوانيد وارد يک
خيابان يکطرفه شويد ،چراغ قرمز را رد کنيد و بعبارتي قوانين بيرون را نفي کرده و محدوديتهای گذاشته شده توسط سازنده
اتومبيل را ناديده بگيريد .درمقابل تمام آن محدوديتها اين تصميم و اراده شماست که اصل است .و البته در مقابل هر کاری که
ميکنيد عکس العمل خود رو و جامعه را هم خريدار ميشويد (با استفاده ؼلط عمر اتومبيل خود را کم ميکنيد و بدليل خطاهای
رانندگي جريمه ميشويد) در فرقه ها بعکس جامعه صحبت از محدوديتهای استفاده از اراده نيست ،بلکه صحبت از اين استکه
راننده اراده شما کيست؟ خودتان و يا رهبر فرقه؟ رهبر فرقه نه تنها شما را در استفاده از اراده تان محدود نميکند ،بلکه بعکس
شما را تشويق به شکستن مرزها و محدوديتها ،چه مرزهای جسماني و فيزيکي خود و چه مرزهای اخالقي و اجتماعي و قانوني
ميکند ودر عوض آنچه را که از شما ميگيرد پشت فرمان بودن است .شما دير يا زود تبديل به مسافری در درون جسم خود
ميشويد ،و يا بعبارت ديگر راننده تاکسي ای کامال" مطيع و گوش بفرمان مسافر ارزشمند خود ميگرديد .اين ديگر اوست که به
شما ميگويد کجا برويد و کجا نرويد ،چگونه رانندگي کنيد ،با چه سرعتي و به چه شکلي ،کدام قانون را مراعات کرده و کداميک
را زير پا بگذاريد.

آزادی:
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لػت آزاد و آزادی (  ) Freeو (  ) Freedomبمعنائي که ما امروزه در دنيای مدرن آنها را ميفهميم و ميشناسيم مفاهيمي هستند
يافتا ند .3پترسون در اينمورد ميگويد" :يک سالح فوق العاده ارزشمند که
که در مقايسه با بردگي معني و مفهوم واقعي خود را ه
در تمام جوامع برده داری متولد شد ،محصول اين نکته بود که علي رؼم سعي فراوان برده ،وی همچنان بعنوان موجودی بدون
حقوق قانوني باقي ميماند ،در واقع مبارزه ،وی را وادار به نياز به چيزی کرد که هيچ انسان ديگری به آن شدت آنرا احساس
نکرده بود :احتياج به رهائي از بردگي ،از خود بيگانگي ،نفي مرگ اجتماعي ،و اينکه احترام و شرفش برسميت شناخته شود .و
به اين ترتيب بود که لؽت آزادی متولد شد .قبل از فهم برده داری مردم خيلي ساده نميتوانستند چيزی را که ما آزادی ميخوانيم
فهم کنند { .تا زمانيکه کسي در معرض خفگي کامل قرار نگرفته و با کمبود اکسيژن روبرو نشده نميتواند به واقع معني و ارزش
اکسيژن را فهم کند .برای او اکسيژن گازی بي ارزش و فراوان است که مجانا" در اختيار او قرار گرفته است }.انسانهای قبل از
دنيای مدرن ،جوامعي که در آنها برده داری وجود نداشت {و يا حداقل بشکل ؼربي آن نبود} نميتوانستند برداشتن اين محدوديت
{آزاد نبودن} را بعنوان يک ايده آل و خواسته ببينند .در چنين جوامعي افراد فقط خواهان امنيت بودند که آنرا هم در چارچوب
قدرت و اقتدار حاکم بدست ميآوردند .خوشبختي عضويت {در اين گروه و يا آن گروه و از حمايت گروه برخوردار شدن} بود ،و
بودن در متعلق بودن خود را نشان ميداد{ .تعلق به يک خانواده متشخص ،قوم و قبيله و يا مذهب و  ...خاصي} و رهبری
شاخص مطلق اين دو ويژگي بود { .تمام عضويتها و تعلقها را شامل ميشد "}.پترسون ميافزايد " :اين توهيني به زبان و فرهنگ
است که ما عضويت و تعلق را آزادی بخوانيم؛ آزادی قدرت انجام کاری نيست { برده ه م در انجام بعضي از کارها و يا
چگونگي انجام آنها مختار است اما آزاد نيست .بعبارتي پترسون نيز دارد در مورد تفاوت آزادی و اختيار صحبت ميکند .يک
فرد آزاد ممکن است م جبور به انجام عملي نا خواسته شود و يا برای انجام کاری محدود گردد و در نقطه مقابل يک برده ممکن
است در انجام کاری مختار باشد }.تناقض برده های آزاد شده را بياد ميآوريد؟ آنچه که برده بدست ميآورد هيچگاه چه بلحاظ
کيفي و يا کمي برابر آنچيزی نبود که ارباب از دست ميداد{ .ارباب حداکثر از خير پولي که بابت خريد آن برده داده بود و يا
زحمتي که برای به بردگي کشاندن او کشيده بود ميگذشت (مقداری پول ،وقت و يا زحمت) ،در حاليکه برده حيات اجتماعي
مجدد پيدا ميکرد و بعبارتي دوباره زنده ميشد و شرؾ و احترام و هويت و شخصيت پيدا ميکرد (يک ارزش باالی کمي و
کيفي) }.فالسفه هم به نتيجه مشابه ای رسيده اند .کما اينکه موريس کرانستون ( ) Maurice Cranstonميگويد « :اين تکرار
واضحات است که انسان نميتواند کاری را بکند که نتواند آنکار را بکند .انسان نميگويد که آزاد است کاری را انجام دهد چرا که
خيلي ساده توان و يا ظرفيت انجام آنکار را دارد .وقتي کسي ميگويد که ميتواند کاری را انجام دهد ،ممکن است منظورش
اينباشد که مهارت و هنر انجام آنکار را دارد (ميداند چگونه يک آلت موسيقي را بنوازد) و يا امکان آنرا دارد (به اندازه کافي
تخم مرغ دارد که تعدادی را برای شما بفرستد) .اما وقتي او ميگويد که آزاد است کاری را انجام دهد وی تنها يک معني در ذهن
دارد و آن اينستکه وی ميخواهد آنکار را بکند و کسي وی را وادار به انجام آنکار نميکند و مانعي هم در انجام آنکار وجود
ندارد 4».برده ها نخستين کساني بودند که اين ارزش را فهم کرده و چيزی را که ميخواستند اينگونه بيان کردند (آزادی –
آزادی) .و برده دارها هم خيلي سريع اين ارزش جديد را تشخيص داده و اولين طبقه انگلي بودند که از آن برای استثمار بيشتر
استفاده کردند .5در اکثريت جوامع برده داری ،برده دارها بسرعت فوائد استفاده از لؽت آزادی را کشؾ ميکردند{ .همانگونه که
امروزه هم بنحو احسن ،بشکلهای نو و پيچيده تر از آن برای پيشبرد منافع خود استفاده مينمايند }.تنها در بعضي از جوامع برده
داری که بر پايه قبيله ای و خانوادگي شکل گرفته بود و بندرت در بعضي از جوامع مدرن برده داری ،برده دارها نتوانستند
يری بيشتر استفاده نمايند .در
منافع استفاده از اين لؽت بعنوان نوعي مشوق و جايزه را فهم کرده و از آن برای استثمار و بهره گ
6
چنين جوامعي برده دارها يا از شالق و يا از مشوقهای مادی و يا از هر دو برای استثمار بيشتر استفاده ميکردند".
پترسون ميافزايد " :مشگل لؽت آزادی در اينجاست که مستقل از تاريخچه اجتماعي پيدا شدن آن ،ما متوجه ميشويم که لؽتي که ما
در ؼرب آنقدر برايش بيش از هر چيز ديگر ارزش قائليم حاصل و نتيجه ضروری ظلم و پستي برده داری و کوشش برای نفي
آن بود .اولين مردان و زناني که برای کسب آزادی مبارزه کردند ،اولين کساني که بخود بعنوان «انسان آزاد» به معني و فهم
واقعي آن نگاه کردند ،برده های آزاد شده بودند .و بدون برده داری آزادی هيچگاه معني امروز خود را پيدا نميکرد .بنابراين ما
به يک نقطه متناقض و عجيب ميرسيم :آيا ما بايد برده داری را بزرگ انگاشته و ارج نهيم چرا که اين لؽت {آزادی} را بما داد و
7
يا اينکه مفهوم آزادی را به چالش کشيده و ارزشي که برای آن قائليم را به زير سئوال ببريم؟"
من يکي از کساني بودم که در انقالب ايران با شعار «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمي» در تظاهرات ضد حکومت شاه
شرکت کردم ،بدون آنکه معني واقعي اين لػات را کامال" بدانم و يا حس کنم .شايد ملموس ترين شعار اين انقالب برای من و
امثال من شعار «استقالل» بود چرا که در آنزمان بروشني حس ميکرديم که در ايران حکومت کنندگان واقعي بعد از رفتن
انگليسيها ،آمريکائيها هستند و اين آنها هستند که شاه را بر مسند حکومت نگاه داشته و تصميمات مهم و اساسي را برای ما
ميگيرند .در مورد آزادی ما نميتوانستيم از آن م فهوم «آزادی فردی» را بگيريم ،چرا که کمبود آنرا حس نکرده بوديم .در دوران
شاه ،حداقل طبقه مرفه و متوسط از آزادی های فردی بسياری (مثل آزادی پوشش و يا نوشيدن الکل و  ) ...برخوردار بودند و
در نتيجه شايد تنها معني ای که ما از اين لؽت ميگرفتيم ،از آنجا که آزادی سياسي بطور مطلق در کشور وجود نداشت ،نوع
سياسي آزادی بود که در واقع مترادؾ شرکت در تعيين سرنوشت خود و يا دموکراسي در مقابل ديکتاتوری شاه بود .در رابطه
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با اسالم هم بيش از هر چيز ما مفهوم عدالت ،بخصوص عدالت اجتماعي و فهمي که از حکومت علي بعنوان يک حکومت
اسالمي و عادل داشتيم را ميگرفتيم و آنهم باز در مقابل بي عدالتي ای بود که بخصوص بلحاظ توزيع ثروت و يا برابری در
مقابل قانون در دوران شاه ميديديم .چيزی که منظور من است اينستکه ما بسياری از پديده ها را در نبود و نقصان و يا در مقابل
اضدادشان شناخته ،فهميده و خواهان آنها و يا نافي شان ميشويم .مثال ساده همان اکسيژن است که در صورت روبرو شدن با
خفگي ارزش واقعي اش را درک ميکنيم.
اما بعد از جدائي از مجاهدين مثل تمام بردگان رها شده از بند بردگي ،من فهم جديدی از لؽت «آزادی» پيدا کردم که فکر کنم
معني واقعي آن باشد .آزادی نه به معني زنده بودن و باقي ماندن ،چرا که در گذشته هم من زنده و نسبتا" سالم بودم؛ آزادی نه به
معني عضويت و متعلق بودن به گروه ،کشور ،و يا نژاد و مذهب خاصي ،چرا که باز در گذشته من ميتوانستم مدعي داشتن همه
اينها باشم .عضو مجاهدين بودم و خود را مسلمان و ايراني ميدانستم .بلکه آزادی بمعني اينکه خودم باشم و بطور نسبي کنترل
آينده نزديک و دورم در دست خودم باشد .بعبارت ديگر راننده موتور و تصميم گيرنده چگونگي استفاده از اراده ام ،خودم باشم.
همم ،چرا که بار ديگر ميتوانستم برای
بعد از جدائي از مجاهدين بود که من ميتوانستم معني اين لؽت را حس کنم و ارزشش را بؾ
زندگي خود تصميم بگيرم ،اشتباه بکنم ،آن اشتباه را در عملي تصحيح نموده و بجلو بروم ،آگاهانه با دنيای بزرگتر و جامعه
برخورد نمايم ،بخشي از آزادی خود را با امنيت و رفاه معامله کنم ... .اگر چه زندگي برای من نه آسان تر بود و هن امن تر ،و
احتمال اينکه در اثر يک سکته مؽزی و يا يک تصادؾ کشته شوم بيشتر از مرگ در اثر ماجراجوئي های رجوی بود ،اما آنچه
که بيش از هر چيز برای من مهم بود و آنرا بعد از مدتها مجددا" ميتوانستم با تمام وجود حس کنم ،اين بود که اين من هستم که
در صندلي هدايت و تصميم گيری برای زندگي آينده ام نشسته ام ،ميتوانستم آنرا به هر سوی که ميخواهم (علي رؼم
محدوديتهای قانوني ،اجتماعي و خانوادگي) هدايت کنم .بعد از مدتها که بنظر يک زندگي ميآمد ،من ميتوانستم بگويم که «من
خودم هستم» .ميتوانستم اعتقادات ،افکار ،احساسات خودم را غلط و يا درست داشته باشم و آنها را امری خصوصي دانسته و
مجبور به توضيح و يا توجيه آنها در مقابل ديگران نباشم .ميتوانستم بر طبق و بر پايه آنها عمل کرده و بهای اشتباه و يا صحت
هاي را داده و يا بدست آورم .ميتوانستم محافظه کار بوده و آنها را از ديگران پنهان کرده و از تقابل با ديگران
تصميم گيري م
اجتناب نمايم و يا خيلي رک و روشن افکار خود را در معرض ديد ديگران قرار دهم.
آری اين من بودم که تصميم گيرنده اصلي در مورد زندگي خودم بودم.
شما زماني ميتوانيد معني آزادی را بطور واقع درک نمائيد که بنوعي آنرا بکل (نه نسبي و يا بخشي از آنرا) از دست بدهيد و
بعد برای بدست آوردن مجدد آن مبارزه کنيد .آزادی مثل اکسيژن است ،مثل محبت ،اعتماد و حمايت خانوادگيست ،که مجاني به
شما داده شده و شما ارزش واقعي آنرا نميدانيد مگر اينکه کامال" آنرا حتي بطور مقطعي ،از دست بدهيد.
ميگويم کامال" چرا که حتي انسانها تحت حکومت بدترين نوع ديکتاتوريها و حتي زندانيان در هر کجای دنيا را نميتوان ؼير آزاد
آنچنان که برده ها بودند خواند .دليل اين امر اينتسکه در جامعه هر چقدر هم که آزادی يک فرد محدود شود نميتوان بکل آنرا از
فرد گرفت .سالها زندگي در هوای بد و خفه و کمبود اکسيژن اثرات بدی روی سالمت ما خواهد گذاشت ،اما نميتواند ارزش
واقعي اکسيژن را به ما نشان دهد .در حاليکه اگر حتي برای چند دقيقه جلوی نفس کشيدن خود را بطور کامل بگيريم معني و
ارزش واقعي اکسيژن را بسرعت درک خواهيم کرد .درست است ،در مقابل افراد ديگر يک زنداني و يا فردی که تحت يک
حکومت فاشيستي زندگي ميکند ،آزادی کمتری دارد؛ اما هنوز بخش اصلي آن که آزادی در درون ،در فکر و قلب و روح است
را دارا ميباشد ،يک زنداني ميتواند مقاومت کرده ،شکنجه را تحمل نموده و حتي کشته شود و اسرار خود را فاش نسازد ،اما اين
او بوده که راننده اراده اش بوده و تصميم گرفته که زجر بکشد و نهايتا" بميرد و تن بخفت خيانت به عقايدش را ندهد .ماداميکه
فرد در ذهن خويش آزاد است ،فردی آزاد محسوب ميشود و ميتواند بخشهای از دست داده آزادی را دوباره بدست آورد.
در برده داری و فرقه های مخرب ،آنچه که شما از دست ميدهيد احساس آزاد بودن است .و در فرقه های مخرب به اعتقاد من
بدتر ،چرا که حتي خود را در رويا ،فکر ،آرزو و خواستها هم آزاد نميبينيد .و درست بهمين علتستکه من عضويت در فرقه های
مخرب را حتي بدتر از بردگي ميدانم( .علي رؼم اينکه قبول دارم که بلحاظ وضع زندگي و يا شکنجه جسمي برده های نوين
وضع بمراتب بهتری ممکن است از برده های گذشته داشته باشند ).حرؾ مرا قبول کنيد باز کردن قفلهای نا مرعي زده شده بر
فکر برده های نوين بسي سختتر است تا گشودن زنجيرهای گره خورده بر پا و دست بردگان گذشته .خيلي مشگل تر است که ما
بر زندانبانان دروني خود ؼالب شويم تا دژخيمان بد چهره بردگان قديم .و باز بنظر من خيلي مشگلتر است که ما بتوانيم در مقابل
ضربات «انتقاد از خود و انتقادات مستمر ديگران» بردگي نوين تحمل آوريم تا دردهای فيزيکي تحمل شده توسط بردگان دوران
باستان .من اينرا ميدانم چرا که خود طعم آنرا چشيده ام (مقايسه درد کمر تا بي حسي کامل در نشستهای انقالب تا درد رواني آن
نشستها که تحمل اولين برای من خيلي ساده تر بود تا دومين ) و بارها و بارها آنرا از زبان زندانيان سياسي که شکنجه های
وحشتناکي را متحمل شده اند هم شنيده ام ،منجمله خود ابريشم چي.8

آزاد ،عشق ،محبت و بخشندگي:
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حال اجازه دهيد به معني لؽت آزادی ( ) freedomاز زاويه ای ديگر نگاه کنيم و ببينيم آيا در فرقه های مخرب ميتوان قطره ای
از آنرا يافت يا خير؟ اگر در کتاب تاريخچه لؽات فرهنگ آکسفورد نگاه کنيم متوجه ميشويم که " فری (  ) Freeدر انگليسي قديم
صفت لؽت فرو ( ) freoبوده که خود گرفته شده از فعل ( ) freomاست که از زبان آلماني وارد انگليسي شده .لؽات وريج
( ) vrijدر زبان هلندی و فرای ( ) Freiدر زبان آلماني همه از يک ريشه و همه از خانواده زبان هند و اروپائي هستند به معني
دوستي و عشق ورزيدن (نه به معني جنسي آن)  ،در واقع لؽت دوست ( ) friendهم از همين ريشه است .آزادی () Freedom
هم يک لؽت قديمي در زبان انگليسي است .اين لؽت قبال" فريبي ( ) freebieتلفظ ميشده و به معني «دادن يک چيز به ديگری
بدون عوض {بخاطر دوستي و يا عشق وعالقه} بوده است» ( 9" ...از آنجا که فری ( ) Freiيک لؽت از زبان هند و اروپائي
است و زبان فارسي هم به اين خانواده از زبانها تعلق دارد معادل چنين لؽتي بايد در زبان فارسي هم وجود داشته باشد .در
فارسي کهن ،معادل اين لؽت فری ( ) Fariمعاني مثبت و شاد داشته :مثل خجسته ،مبارک ،دارای خجستگي و شکوه مند بودن،
 ..و گاها" هنگام تحسين و تشويق و بذل محبت نسبت به کسي بکار برده ميشده .فريدا" (  ) Faridanهم از همين ريشه است و
بمعني «به تنهائي»« ،شخصا"» ..بوده است( .فرهنگ لؽات سخن ،تاليؾ دکتر حسن انوری تاريخ چاپ  )1381شايد لؽت فرد و
فرديت هم که معني منفي ای در زبان ما پيدا کرده است از همين ريشه باشد .بهر صورت بنظر من کاش تجدد گرايان عهد قاجار
در ترجمه (  ) Freedomبجای بکار گيری لؽت آزادی (يا «آزات» که در دوران هخامنشي معني و مفهموم کامال" متفاوتي
ياده نظام بوده) ريشه ای از همين لؽت فری را معادل آزادی قرار ميدادند و محتوائي
داشته و بمعنای افراد سواره نظام در مقابل پ
عميقتری به آن ميبخشيدند).
همانطور که مشاهده شد ،معني واقعي فری ،دوست داشتن و عشق ورزيدن است .مجددا" اگر به فرهنگ لؽات بازگرديم و
بدنبال معني واقعي لؽت دوست داشتن و عشق ورزيدن بگرديم ميبينيم که يکي از معاني اصلي آن عبارتست از  " :توجه و
نگراني محبت آميز و بدون چشم داشت و ؼير خودخواهانه نسبت به ديگری است 10".با توجه به اين معني عشق و دوستي ما
ميتوانيم به قلب موضوع نزديک شده و به معني واقعي آزادی دست يابيم .وقتي شم ا کسي را بواقع دوست داشته باشيد ،چه او
انسان باشد ،مرد و يا زن ،چه حيوان و حتي يک شي  ،وی را همانگونه که هست پذيرفته و اگر بخواهيد به او محبت کرده
وسائلي را فراهم ميکنيد که او در شرايطي که دوست دارد و يا آزاد و رها ست و نه آنگونه که شما ميخواهيد و تجويز ميکنيد
زندگي کند (او را آزاد ميگذاريد و نه اينکه به بند بکشيد .طبعا" بحث تربيت پدر و مادر ومعلمين هم بايد به قصد آزاد سازی و
رها سازی کودکان از کمبودها و سختيها و دادن توان روياروئي به او در مقابل سختيها ،ضرورتها و نيازهای طبيعي و زندگي
اجتماعي باشد وگرنه ديگر تربيت نيست و خود خواهي و حتي نوعي ساديسم و عقده فردی آنها ممکن است باشد) .همانطور که
متوجه ميشويم اين نوع از عشق خيلي متفاوت از عشق خودخواهانه است که ما فرضا" پرنده ای را حتي در قفسي طالئي گذاشته
و بهترين خوردنيها را برايش فراهم نموده و فکر کنيم که چون او را در چنين شرايطي قرار داده ايم او را خيلي دوست داريم
( البته باز همچون بحث تربيت کودکان ،در قفس نگه داشتن پرنده ای بال شکسته جهت درمان و رها کردن او علي رؼم مشابهت
شکلي با خود خواهي نوع اول نوعي عشق است و ميل به آزاد کردن و آزاد ديدن آن پرنده)  .در اينجا ما متوجه ميشويم که لؽت
عشق و دوست داشتن تا چه حد به معني واقعي آزادی نزديک و در واقع يکي است .شما کسي را که دوست داريد ،او را آزاد
گذاشته و ميگذاريد و ميخواهيد که او خودش باشد ،حتي اگر در مقطعي او را محدود و يا تربيت ميکنيد برای اينستکه بتواند در
جامعه و طبيعت از خود دفاع کرده و مستقال" حافظ آزادی خود باشد و يا آزاد از بيماريها و يا کمبودهای طبيعي و اجتماعي باشد
(کودکتان را مجبور به مسواک زدن دندانها ميکنيد که بعد" آزاد از تحمل درد دندان و بي دنداني باشند ).شما ممکن است پرنده
ای بال شکسته را برای مدتي مجبور نمائيد که در قفسي باقي بماند و از آب و دان شما استفاده کند تا سالمت خود را باز يابد ،اما
عشق به او زماني تکميل ميشود که موقع سالمت از او دل بکنيد و او را آزاد کنيد تا به زندگي و خواست طبيعي خود بازگردد.
بنابراين کساني که شما آنها را دوست داريد ،هيچگاه در کنار شما احساس محدوديت و معضوريت نميکنند و احساس ميکنند که
ميتوانند همانگونه که هستند خود را نشان داده و عمل کنند .آنها احساس نميکنند که برای کسب محبت شما بايد کاری خالؾ ميل
خود کرده و بنوعي محبت شما را با از دست دادن بخشي از آزادی و اختيار خود جبران نمايند ،و يا بنوعي بر خالؾ ميل واقعي
خويش تظاهر کرده که خوش آيند شما باشد ،بعبارت روشن تر آنها در کنار شما آزاد و بدون محدوديت هستند.

بسم هللا الرحمان الرحيم:
حال چه ما به خدا و نبوت اعتقاد داشته باشيم و چه معتقد باشيم که دين و خدا ساخته انسانست ،بايد به يک چيز اعتراؾ نمائيم ،و
آن اينستکه تمام بحث نبوت و معاد پيامبران حول همين جمله فوق و معادل آن يعني آزادی بشر بطور خاص و تمام موجودات
بطور عام و حدود آن است .در اين نقطه است که به اعتقاد من چه ما معتقد به وجود خداوند باشيم و چه نباشيم بايد در مقابل
بحث انبيأ سر تعظيم فرود آورده و آنرا در نوع خود معجزه (اگر حتي نه الهي ،حداقل اعجاز در ميزان فهم و شعور) پيامبران
بدانيم.
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در واقع با فهم معني فوق از آزادی ،احساس ميکنم خيلي بيشتر و عميقتر ميتوان معني بسم هللا الرحمان الرحيم را که بؽير از يک
سوره (سوره توبه) ،همه سوره های قران با آن شروع شده است را فهم کرد (گوئي اين جمله تيتر تمام سوره های قرآن است و
آنچه که در پي آن ميآيد بحثي است پيرامون جمله "خداوند بخشنده مهربان" و يا "آزادی انسان" و چگونگي استفاده از آن و
حدودش) .اينکه اوج بخشندگي و محبت پروردگار نسبت به انسان ،خود را در رها و آزاد کردن بشر حتي بقيمت اشتباه کردن،
ظلم کردن و انکار خود خدا ،نشان ميدهد .باز در همين جا ميتوانيم معني اينکه خدا از فرشتگان ميخواهد که جلوی انسان تعظيم
کنند و يا بعبارتي آزادی و اراده آزاد او را پذيرا گردند را فهم کنيم.
در واقع شايد بشود گفت که تمام بحث قران و يا حتي تمام بحث نبوت همين جمله ايست که در آؼاز تمام سوره های قرآن آمده و
روح و جوهر بيان آنست .اينکه خداوند چون مهربان است ،انسان را و حتي بنوعي حيوان را آزاد آفريده و جهت کمک و
راهنمائي به او (همانند تربيت اوليأ) برای استفاده از اختيار و قدرت آزادی خويش پيامبران و کتابهای الهي را فرستاده که راهنما
و کمک کننده ايشان باشند .در مورد حيوانات هم در مقابل آزادی داده شده به آنها برايشان ؼرائز را گذاشته که نقش راهنما
(جهت انجام کار خوب و مثبت به حال خودشان و هم نوعشان) و بازدارنده (از کار بد و مضر به حالشان) را داشته باشد .طبعا"
آزادی بشر تا حد شر و ظلم به همنوع خود و به طبيعت احتياج به يک عامل بازدارنده داشته (که اينهم باز بخشي از مهر الهي
است نسبت به کليت وجود و بشر) که خود را نخست در بخشندگي (رحيم) و قبول توبه و نهايتا" مجازات و معاد نشان ميدهد.
به اين ترتيب شايد به جرات بتوان گفت که تمام بحث قران و رسالت پيامبران همين سرآؼاز سوره های قران يعني بخشندگي و
مهربان بودن پروردگار و نتيجه بالفصل آن آزادی انسان است و تعيين حدود و نتايج استفاده مضر از آن( .آزادی تا حد تجاوز به
ک ظلم کرده و انسانهای آزاد را به بردگي بکشد اما بايد بهای آنرا هم بدهد و خود و
آزادی و حقوق ديگران  -فرعون آزاد است ه
لشگريانش در رود نيل ؼرق گردند).
بعبارت ديگر اگر پروردگار مهربان و بخشنده نبود ،انسان را آزاد نمي آفريد ،آنها را همچون رباط و يا مورچگان ميآفريد
(همانگونه که ديکتاتورها و يا برده داران و يا رهبران فرقه ها ميخواهند) که با برنامه ای مشخص و يا بر اساس ؼرائزشان
حرکت کرده ،برای تمام اعمال ،افکار و خواستهای خود از آنها و يا ملکه کندو فرمان گرفته و در نتيجه نتوانند مرتکب اشتباهي
شده و همچنين مسئول خطاهای انجام شده شان باشند (که مجبور به تحمل مجازات شوند) .در اينصورت نه احتياج به پيامبران
بود و نه به قرآن و نه به قيامت و معاد.
در همينجا فکر ميکنم ديکتاتورهای مطلقه و فرقه های مخربي همچون فرقه رجوی و يا ال قاعده که تحت نام دين و اسالم
انسانهای آزاد را به بردگي ميکشانند از منافق ترين ،فاسد ترين ،و ظالم ترين های نوع استثمار و استکبار هستند چرا که در واقع
به نام "آزادی"" ،مهر" و "رفعت" که در ذات اديان الهي است عمل ضد انساني خود را انجام داده و هم خائن به انسانيت ميشوند
(با ظلم و به بردگي کشاندن انسان) و هم خائن به دين الهي ( با عمل به عکس شعار اصلي دين) ميگردند.

آزادی نسبي و مطلق :آزادی کامل رهبر فرقه و عشق منحصر بفرد پيروان به او = آزد نبودن کامل بقيه
در جامعه ما ميدانيم که هيچکس مگر يک ديکتاتور مطلقه نميتواند کامال" آزاد باشد (منظور آزادی مطلق در نسبي است چرا که
بهر صورت آزادی هر کسي حتي در شکل مطلقش هم محدود است به کاستي های جسمي و محيط طبيعي آنفرد) ،چرا که آزادی
يک فرد در جامعه نسبي است و به اعتقادات ،خواستها و آرزوهای او بر ميگردد و محدوديتهائي که در جامعه (بکشل قانون،
اخالقيات ،فرهنگ و دين) برای عدم تجاوز يک فرد به آزادی و حقوق افراد ديگر وجود دارد  .به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت
که آزادی ما در جامعه نسبي و محدود است به آزادی ديگران و قوانين عرفي ،مذهبي و حقوقي جامعه ای که در آن زندگي
11
ميکنيم .بنابراين وقتي ما صحبت از آزادی بطور عام ميکنيم ،يک معني نسبي از آنرا در نظر داريم و نه يک مفهوم مطلق .
حال اگر آزادی نسبي را همان آزادی ای بدانيم که مورد نظر ماست ،در يک جامعه ديکتاتوری مطلق که شايد فقط خود را در
شکل داستان  1984جورج اورول نشان ميدهد و در يک فرقه مخرب که در آنها عشق برای رهبری و آزادی او مطلق است،
ميطلبد که عشق به ديگران به حداقل و يا صفر برسد و محدوديت روی آزادی ديگران هم مطلق باشد( .مطلق بودن آزادی رهبر
يک جامعه و يا يک گروه بدليل نسبي بودن آزادی ،ميطلبد که آزاد نبودن بقيه هم مطلق شود .و يا عشق ورزی همه نسبت به
يکنفر و تنها نسبت به او ميطلبد که عشق ورزی آنها نسبت به ديگران هم به حداقل برسد ).به اين ترتيب در يک فرقه مخرب،
هيچکس مگر رهبر آزاد نيست و هيچکس مگر رهبر نميتواند بواقع خودش ،آنگونه که در درونش هست باشد و بقيه بايد برای
ادامه حضور در چنين جمعي ،حداکثر سعي خود را بکنند که «خودشان» نباشند و يا انطباق حداکثر با رهبر را پيدا کرده و يا به
عبارت ديگر «خود» را ،افکار ،آرزوها ،خواستها ،اعتقادات ،احساسات و عواطؾ شخصي خود را بفراموشي سپرده و همانند
رهبر گردند( .توجه شود که «خود» بودن کامل يعني آزادی مطلق ،و در نتيجه نا«خود» بودن يعني آزاد نبودن).
البته بايد توجه داشت که با اين تعريؾ آزادی ،همانطور که ما نميتوانيم حتي در دموکراتيک ترين جوامع آزاد مطلق باشيم،
بعکس حتي در بدترين نوع ديکتاتوريها و خشن ترين نوع برده داريها هم يک فرد نميتواند بطور مطلق ؼير آزاد باشد .چرا که
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هيچ ديکتاتور و هيچ برده داری نميتوانسته و نميتواند بطور بيست و چهارساعته افراد را در زندان فيزيکي و رواني قرار داده و
تمام حرکات و افکار و خواستها و روياها و احساسات آنها را تحت کنترل خود داشته باشد و آنها مطلقا" نتوانند درلحظه ای خود
باشند .شايد نزديکترين حالت به اين مطلق بودن آزادی و خود بودن از جانب رهبر و بعکس اين ناخود بودن و آزاد نبودن مطلق
از جانب پيروان را در يک فرقه مخرب پيدا نمود که در واقع پديده ايست محدود و شايد آزمايشگاهي .علت اينکه حصول چنين
پديده ای در يک فرقه مخرب ممکن ميشود به اين بر ميگردد که نظارت بر کارکردها و افکار و احساسات و  ...افراد بجای آنکه
از بيرون حاصل شود ،از درون خود آنها اعمال ميگردد .همچنين تنها در يک فرقه مخرب است که رهبر فرقه ميتواند مأل
منزوی و يا ميليو ،انزوای کامل فيزيکي و رواني را به پيروان تحميل نموده و همه را در يک زندان فيزيکي و رواني بزرگ
برای نبودن «خود» قرار دهد.
در مجاهدين از روز نخست به ما آموزش داده ميشد که معني آزادی ،آزاد بودن از درون است ،آزادی از ؼرائز حيواني ،آزادی
از خواستها و نيازها وتعلقات .در فلسفه آنان ،فردی آزاد تر بود که خواسته و آرزوی فردی کمتری داشت و آماده فدای بيتشری
بود .البته اگر شما کسي را پيدا کنيد که هيچ اعتقاد ،فکر ،آرزو و خواسته شخصي نداشته باشد ،هويت و شخصيت فردی نداشته
باشد ،چنين کسي البته در تمام فرقه های مخرب و شايد در هر کجای دنيا ميتواند مدعي شود که آزاد مطلق است .چرا که
موجوديست بي رنگ و در هر کجا ميتواند به رنگ آنجا در آمده و باز احساس کند که خود است و محدوديتي روی او نيست.
درست است با چنين تعريفي يک ماشين ،يک مورچه ،بدون هيچ خواسته شخصي و بطور مطلق در خدمت ديگری ،از هر
انساني آزاد تر است .و يا بعبارتي سگ شما از شما آزاد تر و زنگوله آويزان بگردن سگتان از خود سگتان آزاد تر و بمراتب از
شما آزاد تر است.
بنابراين ميخواهم نتيجه بگيرم که اگر آزاد بودن يعني خود بودن ،در يک فرقه مخرب از اولين قدم شما آزادی خود را از دست
ميدهيد چرا که از نخستين قدم ياد ميگريد که «خود بودن» شما ؼلط است و بايد عوض شود .شما بايد خود را به کس ديگری
تؽيير دهيد ،نه تنها روی اعتقادات وخواسته و احساسات و عواطؾ شخصي خود بايد محدوديت بگذاريد بلکه بايد با آنها مبارزه
کرده و در صورت امکان نابودشان کنيد .بعبارت ديگر بودن در يک فرقه مخرب در تناقض کامل است با آزاد بودن.

آزادی و اختيار در جامعه در مقابل فرقه:
کساني که به وجود آزادی و اختيار در فرقه های مخرب معتقدند ،ممکن است مدعي شوند که اگر عمل بر اساس افکار ،اعتقادات
و خواستها ،آزاديست ،کساني هم که در يک فرقه مخرب هستند هم چون بر طبق عقايد و خواسته و احساسات فعلي خود حرکت
ميکنند ،آزاد ميباشند .و اگر در پاسخ به آنها ما مدعي شويم که اين اعتقادات ،خواستها و احساسات تعلق به خود آنها ندارد و
متعلق به رهبر فرقه هستند که در ذهن آنها جايگزين افکار و اعتقادات و خواستها و احساسات شخصي ايشان شده اند ،آنها مدعي
خواهند شد که در جامعه هم همينطور است و اعتقادات و افکار افراد در اثر نخست آموزش اوليأ و بعد جامعه ،مدرسه و دانشگاه
و  ...شکل ميگيرد و تعلق شخصي به کسي ندارد.
درست است در جامعه ،اعتقادات فرد در اثر تربيت خانواده و جامعه شکل ميگيرد ،درست است از روز اول تولد بتدريج وی
فرا ميگيريد که چگونه بر پايه اصول ،آداب و رسوم و فرهنگ خانواده و جامعه زندگي و حرکت نمايد .وی ياد ميگيرد که
آزادی عمل محدوديتها و بهائي دارد ( برخالؾ جامعه و خواست جمعي و خانواده حرکت کردن تنبيه و مجازات و در آن جهت
حرکت کردن جايزه باخود مياورد) .او ياد ميگيرد که بعنوان يک انسان و فراتر بعنوان يک موجود اجتماعي ،بايد بخشي از
آزادی خود را در مقابل امنيت و رفاه زندگي در جمع مبادله نمايد .تفاوت اصلي بين آموزش خانواده و جامعه با آموزش و يا
آنچنان که من مدعي هستم شستشوی مؽزی يک فرقه مخرب در اينستکه خانواده ،مدرسه و دانشگاه به فرد ميآموزند که چگونه
بعنوان يک فرد در جامعه زنده باقي مانده ،در کجا و چگونه خود کفا باشند و در کجا و چه مواردی به ديگران تکيه کرده و
برای بقا از آنان کمک بگيرد .آموزش آنها به همان اندازه که در خدمت جامعه و بقای آن است ،در خدمت فرد و بقای او نيز
ي زندگي خويش را برای جامعه فدا کنيم (برای
ميباشد .حتي وقتي جامعه به ما ميآموزد که چگونه بخشي از آزادی خود را و حت
مثال در جنگ و در دفاع از کشور بر عليه يک متجاوز خارجي) هنوز «خود» و منافع «خود» در اين معادله وجود دارد ،فرد
اينکار را برای حفظ موقعيت خود در عرصه وجود ،تامين آينده مادی و آزادی فرزندان و اخالؾ خود ،برای حفظ کشور،
فرهنگ ،و آزاد بودن ملت خود ميکند .چرا که اگر کشورش تحت تسلط دشمن قرار گيرد ،وی تمام و يا بخشي از امکانات
معنوی و مادی و در نتيجه آزادی ای را که دارد از دست خواهد داد.
همانگونه که ديده ميشود در تمام اين آموزشها هر چقدر هم که در آنها زياده روی شود ،باز «فرد»« ،شخص» و منافع «خود»
در هسته مرکزی آموزشها قرار دارد وهنوز اين خود فرد است که فرمانده اراده خويش ميباشد .حتي در فرهنگ جوامع شرقي
که منافع جمع محور فرهنگ و اخالقيات است و بر منافع فرد اولويت دارد( ،برخالؾ فرهنگ ؼربي که منافع فرد محور
فرهنگ و قوانين و  ...است) هنوز منافع فرد اهميت خويش را داشته و کسي نافي آن نبوده و تنها اولويت به جمع داده ميشود .به
اين ترتيب چه در شرق و چه در ؼرب «فرد» و «منافع فرد» جايگاه و اهميت خود را دارست .در حاليکه در فرقه های مخرب
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همانطور که در گذشته درباره آن مفصال" صحبت شد ،آنچه که ارزش و جايگاهي در "آموزشها" و يا شيوه های شستشوی مؽزی
ندارد «فرد» و «خود» و «منافع فرد» است .نه تنها منافع و بقايش محترم و تضمين شده نيست ،بلکه بعنوان دشمن دروني
شناخته ميشود (همزاد شيطاني) ،دشمني که بايد کشته شود و اگر کشتنش ممکن نيست ،بايد مادام العمر به اسارت و زنجير کشيده
شود و دائما" تحت کنترل و نگهباني باشد ( خواندن لحظات ،عمليات جاری ،ؼسل هفتگي ،گزارش از خود ،انتقاد از خود در
نشستهای روزانه و هفتگي.)... ،
آموزشهای مختلفي که فرد در خانواده و جامعه ميبيند هر چقدر که سخت و ناهنجار باشند ،لطمه ای به بخش اصلي «فرديت»،
«شخصيت» و «هويت» فرد نميزند( .مگر آنکه آموزشگاه ،فرقه مانند باشد و آموزگار و يا حتي اوليأ فرد نيز همانند رهبر يک
فرقه باشند) در حاليکه در يک فرقه مخرب خود جديد متولد شده در فرقه ،خود قبلي با آموزشهای جديد نيست ،ديگر او بخشي از
يک خود جمعي و يا خود فرقه ايست .ديگر «فرد» نيست بلکه عضو و يا زائده بيروني رهبر فرقه است ،چنين فردی ديگر
برای خودش ومنافع خودش و اخالفش (فرزندان و نوادگانش) نميجنگد و حتي آنگونه که ما در مجاهدين مدعي بوديم ،حتي
نميخورد و نميخوابد مگر برای اهداؾ فرقه .به او آموزش داده ميشود که او زنده است ،ميخورد و ميخوابد و حتي همآؼوشي
ميکند ،بخاطر منافع رهبر حتي اگر رهبر نام مستعاری مثل «دين»« ،آزادی»« ،عدالت»« ،خدا»« ،مردم»« ،کشور» و ...
داشته باشد« .آموزش» در فرقه بر خالؾ آموزش در جامعه به فرد ياد نميدهد که چگونه خود کفا باشد ،اعتماد بنفس داشته
باشد ،و از دست آوردهای خود انگيزه بگيرد .در عوض همانطور که در مجاهدين به ما گفته ميشد ،به افراد ميآموزد که چگونه
«پاهای خود را فراموش کرده و روی پاهای رجوی راه بروند» .چگونه خود و دست آوردها و نقاط مثبت خود را فراموش کرده
و باصطالح به نقطه صفر برسند .چگونه از رهبر همانند حشرات و موريانه ها بشکل ؼريزی تبعيت نمايند .در جامعه شرط
رشد و ثروتمند شدن کشور ،هر چقدر هم که آن جامعه استبدادی باشد ،در اينست که فرد و فرديت او حفظ گردد و رشد کند تا
رشد و ترقي و ثروت اندوزی افراد رشد و ترقي و ثروت اندوزی جامعه ،کشور و بالطبع حکومتش را بوجود آورد ،در حاليکه
در يک فرقه مخرب بعکس فرد بايد محو و نابود شود تا فرقه و رهبرش بتوانند باقي مانده و رشد کنند.12
از همه اينها گذشته يک نکته را هم نبايد فراموش کرد و آن اينستکه در جامعه هر چقدر هم که محدود باشد ،افراد انتخاب دارند
و در مقابل هر آموزشي ميتوانند در جائي ديگر آلترناتيو و يا بدلي برای آن پيدا کنند و يا حتي معکوس آموزشها عمل نمايند .در
حاليکه در فرقه ها با بوجود آوردن مأل منزوی اين انتخاب از افراد گرفته ميشود.
مرگ يا انجماد مقاومت در مقابل از دست دادن آزادی ( ) reactanceدر فرقه ها:
در جامعه حتي تحت حکومت يک مستبد ،در حاليکه مردم ممکن است بخش بزرگي از آزادی ،بخصوص آزاديهای سياسي خود
را از دست بدهند ،اما اين از دست دادن آزاديها بمعني از دست دادن حس آزادی و آزادی خواهي نيست و اينکه آنها فراموش
کنند که آزادی چيست و چگونه آنها بايد آزاد باشند و آزاد زندگي کنند .دکتر تيلور روی اين احساس و حفظ آن در جامعه تاکيد
ميکند و ميگويد " :احساس آزادی همچون يک عالمت سالمتي کار ميکند .چنين احساسي بما ميگويد که همه چيز تحت کنترل
ماست ،و اگر همه چيز تحت کنترل نباشد ،حداقل آنقدر ما روی اطراؾ خود کنترل داريم که برای لحظاتي احساس آرامش کنيم.
از آنجا که اگر ما بتوانيم پيرامون خود را کنترل کنيم ميتوانيم آنرا تؽيير دهيم بنابراين احساس آزادی عالمت تؽيير پذير بودن هم
هست{ .اميد به اينکه ميتوانيم شرايط ناهنجار را نهايتا" بنفع خود تػيير دهيم 13"}.وی اضافه ميکند " :داشتن آزادی و آزادی
انتخاب برای تمام موجودات يک ضرورت است .انسان برای زندگي در جامعه بخشي از اين آزادی را در قبال امنيت و رفاه
نده تماميت آنرا
معاوضه کرده است ،اما اين بمعني آن نيست که ارزش و نياز به آن را فراموش کرده باشد و نخواهد که در آي
دوباره بدست آورد .اما چيزی که تحت کنترل ذهن {و شستشوی مؽزی} از دست ميرود اين احساس است که فرد آزادی و آزادی
انتخاب خود را از دست داده است .و وی فکر و احساس ميکند که هر چه تا آنزمان انجام داده انتخاب خودش بوده است و
14
بنابراين در مقابل از دست دادن آزادی مقاومتي از خود نشان نميدهد".
در جامعه با احساس نوعي مقاومت در درون خود که اصطالحا" مقاومت دروني و يا رياکتنس ( ) reactanceخوانده ميشود ،ما
احساس ميکنيم که آزادی ما گرفته شده است و يا دارد محدود ميشود .،در اينمورد دکتر تيلور ميگويد" :مؽز ليست کارهائي که
ميتواند و يا نميتواند در دنيا انجام دهد و يا تؽيير دهد را نگهميدارد ،اين عالمت تؽيير پذيری پايه احساس آزادی و عالمت
معکوس آن {از دست رفتن آزادی} رياکتنس است .مقاومت دروني و يا رياکتنس ،عالمت خطريست در ذهن و ضمير انسان که
وری از دست رفتن آزادی وجود دارد! اين بزرگترين مانع در مقابل شيوه های تاثير گذاريست.
بما ميگويد :خطر! خطر! تهديد ؾ
هروقت ما احساس کنيم که کسي ميخواهد ذهن ما را مخدوش کرده و اصطالحا" ما را گول بزند ،اين احساس در ما فعال ميشود
و بما ميگويد بايست و فکر کن ،اين تؽيير ناگهاني در در م ؼز آنقدر قوی است که تنها هيجانات ايجاد شده توسط شستشوی مؽزی
ميتواند مانع فعال شدن آن شود .در مورد شستشوی مؽزی رقيق تر رياکتنس با شيوه های مخفي کاری و دؼل و حق دور زده
ميشود 15".وی در جای ديگر ميافزايد " :يک تاثير گذار حرفه ای بخوبي ميداند که اگر رياکتنس فعال شود ،بايد انتظار مقاومت
را از قرباني داشت و خيلي سختر ميتوان او را اؼوا نمود .بنابراين وی سعي خود را ميکند که بنوعي به قرباني بقبوالند که اين
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اوست که حاکم بر شرايط و تصميم گيرنده است ،فرضا" هراز چندگاه از او تائيد علني ميخواهد و مثال" از او ميپرسد «ممکن
است چند لحظه از وقتت را بمن بدهي؟» و يا در مقابل طرح هر خواسته ای از جمله ای مثل «البته تصميم گيرنده شما هستيد»
استفاده ميکند .خيلي وقتها بحث زياد درباره آزادی نشانگر ميزان محدود شدن آن است .معموال" ديکتاتورها بيش از هر کس
16
ديگر درباره آزادی صحبت ميکنند".
رهبران فرقه ها و افرادی که مسئول جذب ديگران به فرقه هستند بخوبي ميدانند که به هر قيمتي که شده نبايد اين احساس
مقاومت دروني که آزادی فرد دارد گرفته ميشود را فعال کنند ،بخصوص در مراحل اوليه .فرد در حال جذب و يا تازه جذب شده
در تمام مراحل بايد احساس کند که وی در فرقه است بدليل انتخاب خودش ،بهمين دليل وقتي آنها اولين بلي را ميخواهند از
قرباني بگيرند هر گاه که فکر کنند که بحثشان و يا خواسته شان ممکن است از نظر مخاطب قابل قبول نباشد ،بالفاصله لحن و
حتي خواسته خود را تؽيير ميدهند و ميزان و شکل خواسته را به انتخاب فرد مقابل ميگذارند .آنها حتي ممکن است در مقال بحث
و يا خواسته شما (هر چقدر هم که مخالؾ حرؾ خودشان باشد) بگويند «درست است و حق با شماست اما  »...و يا «اجازه دهيد
در اينمورد چون مقدمات و بحثهای مقدماتي بيشتری ميخواهد در فرصت ديگری صحبت کنيم ».خيلي وقتها آنها سعي ميکنند
حرؾ و خواسته خود را باصطالح در دهان ما بگذارند و ما را وادارند که حرؾ آنها را بزنيم و ايده يا نظر آنها را مال خود
بدانيم .به اين ترتيب آنها ميتوانند حتي يک ايده را که بر عليه منافع فردی ماست بگونه ای در آورند که ما فکر کنيم آن ايده مال
ما بوده و انجام آنکار بنفع ماست .در اينصورت نه تنها ما در مقابل آن مقاومتي نميکنيم بلکه از انجام آن عمل احساس رضايت و
خشنودی هم ميکنيم .آنها ممکن است بخشي از حرؾ شما را گرفته روی آن تاکيد کرده و آنرا بزرگ کنند و بگونه ای برخورد
کنند که شما احساس کنيد که البد نابؼه ای هستيد و خود خبر نداريد که چنين بحث مهمي را مطرح کرده ايد و بعد آنرا بسمتي
سوق ميدهند که خودشان ميخواهند و نتيجه ای را از آن ميگيرند که مقصد اوليه شان بوده است  .17مجددا" در اينمورد دکتر
تايلور ميگويد" :مخدوش کردن ذهن يک نفر ممکن است روی احساس آزادی او تاثير مستقيم بگذارد .بخصوص اگر آن قسمت
از ذهن او محل ايجاد احساس رياکتنس هم باشد چرا که ديگر عالئمي که بايد بما بگويند که داريم آزادی خود را از دست
ميدهيم را دريافت نميکنيم ... .فرقه ها ما را مجبور بکارهائي ميکنند بدون آنکه متوجه شويم که ما مجبور به انجام آنکارها شده
نميکنيم اگر بزور
.
ايم .اگر ما احساس نکنيم که آزادی ما از ما گرفته شده است ،در مقابل آن دستور و يا آنخواسته مقاومت
نان از ما گرفته شود ،ما انقالب ميکنيم ،اما اگر بما گفته شود که نسبت به نان حساسيت داريم ،خودمان داوطلبانه به آن دست هم
نخواهيم زد و نگاهش هم نخواهيم کرد بدون آنکه احساس کنيم که چيزی از ما گرفته شده است .بعکس حتي از نخوردن و دست
نزدن به نان احساس رضايت هم ميکنيم و از منع کننده خود متشکر خواهيم بود که نجات دهنده ما بوده و نه ظالمي که حق ما را
18
گرفته است".
درست بهمين دليل است که گرچه در يک فرقه مخرب فرد حق و حقوق خيلي بيشتری را از يک زنداني از دست ميدهد اما نه
تنها هيچ مقاومتي نميکند بلکه شاکر رهبر فرقه هم خواهد بود ،در حاليکه در زندان ،حتي مدرن ترين و انساني ترين آنها چون
فرد احساس ميکند که آزادی او بزور گرفته شده است ،حداکثر مقاومت و نا آرامي را از خود نشان ميدهد.
اجازه دهيد اين بخش را با اين بيان تمام کنم ،که شما وقتي چيزی را نداشته ايد و يا احساس نميکنيد که آنرا از دست داده ايد،
نخواهي شد ،و برای
د
احساس کمبود و فقدان آنرا هم نميکنيد .،در اينصورت شما هيچگاه بدنبال آنچيز نخواهيد گشت ،خواهانش
بدست آوردنش نخواهيد جنگيد .وقتي شما در يک فرقه مخرب احساس نميکنيد که آزادی شما و آزادی انتخابتان از شما ربوده
شده است ،و فکر ميکنيد که خودتان داوطلبانه آنرا بخاطر خودتان و يا بخاطر منافع و ارزشهای باالتر تسليم رهبر فرقه کرده ايد
(درست مثل مثال نان ذکر شده در فوق) ،نه تنها احساس از دست دادن نميکنيد ،بلکه خواهان آن هم نميشويد وبرای احيايش
مبارزه هم نميکنيد .اين فرق اساسي بين از دست رفتن بخشي از آزادی در جامعه (چه آن جامعه ،آزاد ترين و چه استبدادی ترين
نوع حکومت را دارا باشد) با محو آن در يک فرقه مخرب است ،که در جامعه (و حتي در برده داری قديم) ما ميدانيم چه چيزی
را از دست داده ايم ،حسرت از دست دادنش را ميخوريم ،خواهان بدست آوردنش ميشويم و برای بدست آوردن آن به اشکال
مختلؾ مبارزه ميکنيم و در يک فرقه نميدانيم چه چيزی و چگونه از ما گرفته شده و مبارزه ای هم نميکنيم که آنرا دوباره بدست
آوريم.

سراب آزادی و اختيار
فردريک کانفر و پل کارولي 19نويسندگان رساله ای در خصوص کنترل فردی ميگويند" :آنقدر که تصور آزاد بودن برای يک
فرد مهم است ،خود آزادی مهم نيست .وقتي فردی احساس کند که آزاد و مختار است ،بگونه ای برخورد ميکند که گوئي وی في
الواقع آزاد است و خود را هم بعنوان يک فرد آزاد و مختار نشان ميدهد" .20برای روشن شدن اين موضوع اجازه دهيد مثالي
روزمره بزنم .فرض کنيد شما به فروشگاهي رفته و کاالئي را خريداری کرده ايد ،مادام که شما احساس کنيد خودتان آن کاال را
انتخاب کرده ،تصميم گرفته و آنرا خريده ايد ،شما در درونتان احساس ناراحتي نميکنيد .اما اگر کسي به شما بگويد که چگونه
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فروشنده آن فروشگاه با تابلوی قالبي بزرگ حراج شما را اؼوا کرده و به فروشگاه خود کشانده ،و چگونه با بکارگيری شيوه
های تاثير گذاری شما را وادار کرده جنسي را که نياز نداريد و شايد هم هيچگاه استفاده نکنيد را بخريد ،شما چون احساس
ميکنيد که خريد آن کاال في الواقع تصميم شما نبوده است و باصطالح گول خورده ايد ،بشدت نه تنها از دست فروشنده که شما را
اؼوا کرده ،بلکه حتي از خودتان بخاطر سادگي و يا گول خوردنتان عصباني خواهيد شد و ممکن است اين عصبانيت برای
مدتي هم در شما باقي بماند .دکتر سيالديني نويسنده کتاب نفوذ ،مثالي در اينمورد ميزند و بما ميگويد که چگونه برای چندين سال،
هر کريسمس وی مجبور شده دو بار برای پسرش هديه بخرد .وی ميگويد که "يکسال اتفاقي وقتي که از درب فروشگاه اسباب
بازی فروشي خارج ميشدم دوستي را ديدم و او حقه صاحب فروشگاه را بمن گفت .او گفت فروشندگان اسباب بازی برای داشتن
مشتری بعد از ايام کريسمس ،اسباب بازيهای جديدی را که ميخواهند آنموقع بياورند ،قبل از کريسمس تبليػ ميکنند .در نتيجه بچه
ها از اوليا خود قول آن اسباب بازيها را برای کريسمس ميگيرند ،اما وقتي که شما به فروشگاه مربوطه مراجعه ميکنيد که آنرا
بخريد ميگويند ببخشيد تمام شده و همه آنها به فروش رفته ،در نتيجه شما مجبور ميشويد اسباب بازی ديگری برای فرزندتان
بخريد .اما چندی بعد از کريسمس ،فرزند شما ،قول شما را به شما يادآوری کرده و شما هم که نميخواهيد در مقابل فرزندتان قول
شکن شويد و آموزش بدقولي به او بدهيد به اجبار به آن فروشگاه رفته و اسباب بازی مربوطه را برای فرزندتان ميخريد ".در
اينجا سيالديني خشم خود را از شنيدن اين حقه فروشندگان توضيح ميدهد و ميگويد که وقتي او فهميد که برای سالها چنين حقه ای
روی او عمل ميکرده و او ناخودآگاه اسير دست فروشندگان ميشده است بجوش ميآيد .خودش احساسش را چنين توصيؾ ميکند:
"من خيلي عصباني شده بودم و کم مانده بود که از عصبانيت فرياد بزنم ".و ی به دوستش ميگويد" :همين االن من به فروشگاه
بر ميگردم و اين اسباب بازی را به آنها پس خواهم داد ".اما دوستش به او ميگويد صبر کن و يک دقيقه فکر کن که از اول اين
اسباب بازی را برای چه خريدی؟ وی ميگويد " :بخاطر قولي که به پسرم کريستوفر داده بودم و نميخواستم دل او را بشکنم و
ميخواستم به او ياد بدهم که قول ،قول است و انسان بايد سر قولش باقي بماند ".در اينجا دوستش به او ميگويد " :خوب اگر االن
اينرا پس بدهي کريستوفر هيچگاه دليل آنرا متوجه نخواهد شد و تنها چيزی را که ميفهمد اين است که تو قول شکني کرده ای.آيا
اين چيزيستکه تو بدنبالش هستي؟" وی آهي کشيده و ميگويد" :بنابراين تو ميخواهي بمن بگوئي که در دوسال گذشته فروشندگان
اسباب بازی فروشي سود خود را با حقه زدن به امثال من دوبرابر کرده اند ومن هم هيچکاری درباره اش نميتوانم بکنم و االن
هم اسير قول خودم هستم!" 21اين مثال ساده بما نشان ميدهد که چگونه ما ميتوانيم تصور آزاد بودن را داشته و کارهائي را بکنيم
که ديگران با استفاده از شيوه های تاثير گذاری ،انجام آنها را بما تحميل کرده اند ،و حتي اگر بصورت اتفاقي دوستي را ديده و
بما توضيح دهد که چگونه اؼوا شده ايم باز آزاد نيستيم که از انجام آن کناره بگيريم ،چرا که فرضا" به دوستي قول داده ايم که
در تظاهراتي و يا يک جلسه سخنراني يک رهبر فرقه شرکت خواهيم کرد و نميتوانيم وسط جلسه آنرا ترک نمائيم و يا زير قول
خود زده و دل دوستي را برنجانيم .در فرقه های مخرب آزادی و انتخاب آزاد وجود ندارد ،اما سراب آن موجود است و افراد
فکر ميکنند آزاد هستند و اينگونه برخورد ميکنند و همين اشعه را به بيرون خود هم ميدهند.

آزادی انتخاب وقتي که انتخابي وجود ندارد!
نکته مهم ديگر ،در خصوص آزادی انتخاب ،اينستکه در فرقه ها وقتي آنها با قرار دادن فرد در مأل منزوی – ميليو ،و جدا
کردن رواني و حتي فيزيکي وی از دنيای بيرون ،واقعيت را برای او قدم به قدم تؽيير ميدهند و آنرا محدود به چيزی ميکنند که
هدؾ و منظور خودشان است ،آزادی انتخاب حتي اگر هم وجود داشته باشد و بتوان صحبت از اراده آزاد و اختيار کرد ،اين
اراده آزاد نميتواند در چنين مأل محدود شده ای عمل نمايد؟ از آنجا که تنها واقعيت موجود برای يک پيرو فرقه چيزيست که
رهبر فرقه به او فهمانده و يا تحميل کرده ،او چاره ای ندارد مگر اينکه در همان چارچوب موجود تصميم بگيرد .درست مانند
اينکه در محل شما تنها يک مؽازه وجود دارد و آن مؽازه هم از جنسي که شما نياز داريد تنها يک نوع با يک مارک خاص را
ميفروشد ،بنابراين شما چاره ای جز اين نداريد که آن کاال را به هر قيمتي که فروشنده ميخواهد بخريد .در اينجا شما اراده آزاد
داريد ،اما انتخاب نداريد ،بنابراين نميتوانيد از اختيار و اراده آزاد خود استفاده نمائيد .در فرقه های مخرب حداقل در مراحل
اوليه که شما هنوز شخصيت و هويت خود را از دست نداده و در فرقه حل نشده ايد ،شما هنوز قادريد فرقه را ترک نمائيد ،اما
آنها به شما آموزش ميدهند و شما را قانع ميکنند که اگر فرقه را ترک کنيد ،با آينده ای بسيار بدی روبرو خواهيد شد .درست
است آنها ممکن است حتي به جای يک درب ،چند درب خروجي را به شما نشان دهند( ،کما اينکه مسعود رجوی هم هراز
چندگاه اينکار را ميکرد و ظاهرا" همه را آزاد ميگذاشت که اگر ميخواهند سازمان را ترک کنند) اما آنها بالفاصله به شما
خواهند گفت که اگر از اين درب خارج شويد چنين چيزی برای شما اتفاق خواهد افتاد (فرضا" اسير حکومت ايران ميشويد و
اعدام ميگرديد) اگر از آن درب خارج شويد آن اتفاق خواهد افتاد (آواره ميشويد و بايد در خيابان زندگي کنيد و دست نياز جلوی
اين و آن دراز نمائيد ).آنها به شما ميگويند که شما با خروج از فرقه ،شرؾ و انسانيت خود را از دست خواهيد داد ،خائن و
مزدور خواهيد شد ،فردی عهد شکن ميشويد ... ،شما امنيت نخواهيد داشت و زندگي تاسؾ باری در پيش روی خواهيد داشت .و
باز در اين نقطه به شما خواهند گفت که آزاد هستيد که فرقه را ترک کنيد .در اينجا شما يک حساب دو دو تا چهار تا پيش خود
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ميکنيد و متوجه ميشويد که بهای ترک فرقه بسي بيشتر از بهای ماندن در آنست و در نتيجه عقل سليم بشما حکم خواهد کرد که
در فرقه باقي بمانيد .درست همانند مثال خريد کاال از فروشگاه ،که انتخاب برای شما بين اين کاال و آن کاال نبود بلکه بين داشتن
و ند اشتن کاالئي بود که نياز داشتيد ،در اينجا هم انتخاب برای شما بين بودن و نبودن ،حداقل بلحاظ اخالقي است .در هر دو مثال
اگر چه علي الظاهر شما آزاد و مختار هستيد ،اما چون انتخابي نداريد عمال" نميتوانيد آزادی و اختيار خود را بکار گيريد.

آزادی انتخاب بدون داشتن اعتماد بنفس و انگيزه از خود:
" در جريان اين پااليش ايدئولوژيک  ،ما موفق شديم آن اعتماد به نفس های فرد گرايانه ای را که از داخل جامعه با خود
آورده بوديم ،کنار بزنيم  .همان اعتماد به نفس هائي که ناشي از فرديت است ".مهدی ابريشم چي سخنراني وی بمناسبت
انقالب ايدئولوژيک صفحه 115
آزادی انتخاب بي معني است اگر انتخابي وجود نداشته باشد ،آزادی انتخاب بي معني است اگر انتخابهای خيلي زيادی باشد و
اطالعات کافي برای کمک به انتخاب کردن وجود نداشته باشد ،و آزادی انتخاب بي معني است اگر فرد اعتماد بنفس و انگيزه ای
از خودی نداشته باشد که بر پايه و تکيه به آنها اجازه تصميم گيری را بخود بدهد ،بنابراين بجای تصميم گيری بر اساس خواست
و منافع خويش از ديگران دنباله روی خواهد کرد.
مجددا" جدا کردن فرد از محيط زيستش و وارد کردن او به محيطي کامال" جديد و نا شناخته و متفاوت از مأل زندگي گذشته اش
اولين خط حمله فرقه ها بر عليه اعتماد بنفس و انگيزه از خود جذب شدگان جديد به فرقه است.
يک تحقيق بوسيله جيمز هانوم و کارل تورسن و ديويد هوبارد (W. Hannum, Carl E. Thoresen, David R. Hubbard, Jr
) روی معلمان دوره دبستان نشان ميدهد که " :انگيزه از خود معموال" بعنوان يک ويژگي يا ساختار پايا شناخته ميشود که روی
اينکه فرد چگونه فکر و احساس ميکند تاثير مستقيم دارد .لؽات و اصطالحات بسياری گويای اين هستند که فرضا" اگر کسي
افسرده است ،اين بدليل کمبود انگيزه از خود و يا نگاه منفي او به خويش است .در واقع م يتوان گفت که اعتماد بنفس و انگيزه
از خود ساخته شده توسط عملياتي پنهاني در قالب افکار ،احساسات و تصورات فرد نسبت به خود است .البته بسياری از تجارب
در دنيای بيرون روی اينکه فرد چگونه درباره خود احساس و فکر ميکند تاثير مستقيم ميگذارد .اما با اينحال حداقل برای بعضي
از افراد ،کم کردن افکار منفي نسبت به خود ميتواند اعتماد بنفس آنان را افزايش دهد ... .شواهد موجود گويای اين مطلب هستند
که اتفاقات دروني مثل افکار و تصور ما از خود ،ممکن است از همان قوائدی پيروی نمايند که اتفاقات بيروني ميکنند .بنابراين
تؽيير در ديد نسبت به خود و يا عمليات پنهاني دروني منطقا" بايد تاثيری همانند رفتار بيروني روی اعتماد بنفس و انگيزه از
خود فرد داشته باشد { چه فردی مقتدر از بيرون مثل يک معلم و يا پدر و مادر بد با ضرب چوب و يا زهر بيان دائم به ما بگويند
که ما احمق هستيم و بدرد هيچ کاری نميخوريم و چه ما از درون بخود اينرا تلقين کنيم ،نتيجه يکيست و ما نهايتا" مثل يک احمق
و يا فرد بي انگيزه و بدرد نخور عمل خواهيم کرد}.
در فرقه ها وقتي که بطور مدام به شما ياد آور ميشوند که قبل از پيوستن به فرقه شما فردی فاسد و بدرد نخور و بطرز
وحشتناکي خود خواه و تنها بدنبال منافع خود بوده ايد ،و اين افکار را با وادار کردن شما به دروني کردن آنها و فکر کردن به
آنها تشديد ميکنند ،اعتماد بنفس فرد اگر بطور کامل از بين نرود ،حداقل به پائين ترين نقطه خود ميرسد .در آنجا نه تنها رهبران
فرقه با آموزشهای گاها" روزانه سعي ميکنند اعتماد بنفس و انگيزه از خود افراد را به حداقل رسانده و حتي نابود نمايند ،بلکه با
منزوی کردن آنها از محيط زيست و رشد خود ،خانواده و دوستان ،کساني که فرد را بخاطر آنچه که هست دوست دارند و اعتماد
ظ اعتماد بنفس و انگيزه از خود را به حداقل ميرسانند.
بنفس را در او تقويت ميکنند ،هر گونه مقاومت «خود» برای حؾ
مرلو اعتماد بنفس يک فرد عادی را "بطور مستقيم وبشکل نزديکي در رابطه با روابط فردی او ميداند ".وی ديدگاه خود را
ميرس ما را دوست دارند و
د
اينگونه بيان ميکند" :ما برای خود ارزش قائليم بخاطر همسرمان ،فرزندان و دوستمانمان که بنظر
از بودن با ما لذت ميبرند ،و يا عشق و عالقه خود را بنوعي نسبت بما نشان ميدهند .فردی که مومن و فرضا" مسيحي ميشود،
عالوه بر اين معتقد است که خدا هم او را دوست دارد و برای او ارزش قائل است{ .چنين نظری در مورد تمام اديان صادق
است ،مثال" در قران هم عالوه بر بحث فوق پيرامون بسم هللا الرحمان الرحيم ،آيات بسياری وجود دارد که از عشق خدا نسبت به
انسان و ارزش قائل شدن پروردگار برای انسان حکايت ميکند }.چنين چيزی هم نوعي بيمه و هم تاکيد است .به اين ترتيب فرد
معتقد خود را در مقابل ضعفها ،کمبودها و شکستهای زندگي هر قدر هم که فجيع و دردناک باشند بيمه ميکند {اعتماد بنفس خود
را از دست نميدهد ،مايوس نميشود و با فعاليت سعي ميکند شکستها را جبران کرده و دوباره موفق شود} و با فکر اينکه خدا او
22
را دوست دارد به حرکت خويش بر عليه هر شرايط ناهنجاری ادامه ميدهد".
شايد بهمين دليل استکه در فرقه ها بشدت آنها با اعتقادات شخصي مقابله کرده و پايه های آن را زير سئوال ميبرند ،اعتقاداتي که
بقول آنتوني استور "اعتماد بنفس ما تماما" وابسته به آنها هستند ".بنظر وی " اعتماد بنفس برای انسان آنقدر مهم و ضروريست
که بدون آن فرد ترجيح ميدهد که بميرد تا باقي بماند ".وی ميافزايد" :اگر اعتماد بنفس و انگيزه از خود تا به اين حد وابسته به
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اعتقادات فرد هستند ،آن اعتقادات و سيستم فکری بقدری عزيز ميباشند که نبايد بهيچ عنوان لرزانده شوند .هيچ کس نبايد اعتماد
بنفس و انگيزه از خود را کامال" از دست بدهد و کساني که به چنين نقطه ای ميرسند و دچار افسردگي فوق العاده ميشوند
23
معموال" خودکشي ميکنند".
بنابراين وقتي در فرقه ها ،آنها بشدت و بي رحمانه بر عليه اعتقادات گذشته افراد ميجنگند و ميخواهند آنها را تؽيير دهند ،در
واقع آنها دارند فرد را برای مرگ (معنوی) خويش آماده ميکنند .آيا مرگ اجتماعي بردگان و اگر نه فيزيکي بلکه معنوی و
احساسي آنها را بخاطر ميآوريد؛ در اينجاست که ما تازه متوجه ميشويم که وقتي فرقه ها ميگويند که «خود گذشته و يا کهنه»
چگون آنها پيروان را آماده ميکنند و آموزش ميدهند که تبديل
ه
بايد بميرد و فرد دوباره متولد شود منظور آنها چيست .و يا اينکه
به يک «بمب انساني» شوند.
بطور خالصه ،رهبران فرقه ها ،با استفاده از کنترل فکری و شستشوی مؽزی ،با وادار کردن فرد به شک نسبت به اعتقادات و
اصول اخالقي گذشته خويش ،با نفي و طرد مأل اجتماعي اش ،خانواده و دوستان گذشته اش ،اعتماد بنفس و انگيزه از خود را در
او به حداقل ميرسانند .با تؽيير سيستم اعتقادی افراد ،پيروان فرقه ياد ميگيرند که اعتقادات ،افکار ،خواستها و احساسات گذشته
آنان «بد»« ،شيطاني»« ،بورژوائي» ... ،بوده و از آنجا که آن اعتقادات راننده و يا فرمانده اراده و يا انتخاب آزاد آنها بوده اند،
اعضأ ميپذيرند که اراده فردی و آزاد خود را مجددا" بکار نگرفته و بعوض آن از رهبری تبعيت کرده و هر چه که او ميگويد را
انجام دهند .به اين ترتيب در اين نقطه ما ميتوانيم مدعي شويم که ديگر هدايت کننده اراده فرد خودش نيست« ،خود» گذشته ما
گرچه هنوز در قيد حيات است و بنظر آزاد ميآيد ،اما از آنجا که به خود مشکوک شده و اعتماد بنفسش شديدا" متزلزل گشته،
ديگر نميتواند بخود و تصميمات خود اعتماد کرده و در نتيجه ترجيح ميدهد که به آنچه که به او ميگويند عمل کند تا اينکه فکر
کرده و خود تصم يم بگيرد که چه چيز درست است و يا نادرست.
در اينجا من وارد بحث تاثير اقتدار روی آزادی فردی و انتخاب آزادانه افراد نميشوم ،چرا که احساس ميکنم در بخشهای گذشته
به اندازه کافي در اين خصوص صحبت کرده ام ،اما اگر آن بحثها را بخاطر آوريد متوجه ميشويد که چگونه تحت تاثير اقتدار
حاکم در يک محيط ،فرد قدم به قدم ،بيشتر و بيشتر وادار به اطاعت و تسليم اراده خود ميشود ،اختيار و آزادی انتخاب حتي اگر
انتخابي برای او وجود داشته باشد را از دست ميدهد .جهت فهم اينکه چگونه در چنين شرايطي ما آزادی انتخاب خود را از دست
داده وحتي اگر از آن استفاده نمائيم ،نه تنها احساس آرامش نميکنيم بلکه احساس گناه و خطا هم ميکنيم ،اجازه دهيد مثالي از
زندگي روزمره بزنم .فرض کنيد شما در يک آزمايشگاه فرضا" شيميائي استخدام ميشويد؛ در روز اول کار به شما گفته ميشود
که شما چيزی از وسائل آنجا نميدانيد وفشار هر دکمه ای ممکن است خطر انفجار کل آزمايشگاه را بهمراه داشته باشد (مرحله
اول قبول اينکه من نميدانم و نميفهمم و اگر کاری کنم ممکن است هم برای من بد باشد و هم برای ديگران) ،بنابراين شما بايد به
حرؾ مسئول خود گوش داده و دقيقا" کاری را که او گفته انجام دهيد (بعوض تکيه به فکر و قضاوت خود از دستورات داده شده
بايد اطاعت کنم) .در چنين شرايطي شما داوطلبانه ميپذيريد که ماداميکه در آن آزمايشگاه هستيد ،اعتماد بنفس و حق انتخاب خود
را کنار گذاشته ،اراده خود را تسليم مسئولين آنجا کرده و هر چه که آنها ميگويند را انجام ده يد .درچنين شرايطي شما احساس
مقاومت دروني  ،رياکتنس در مقابل گرفته شدن آزادی خود نميکنيد ،چرا که احساس ميکنيد که خودتان داوطلبانه آزادی خود را
برای مدت محدود کار در آزمايشگاه ،بدليل نداشتن اطالعات کافي و يا ايده درست ،به مسئولين آنجا داده ايد .در فرقه ها ه م،
وضعيت تقريبا" همينگونه است ،از روز اول پيوستن شما به آنها ،دائم به شما ياد آور ميشوند که اعتقادات و دانستها و حتي
منطق گذشته شما ؼلط بوده است و بايد همه چيز را از نو فرا گيريد .بنابراين شما احساس ميکنيد همانند کودکي و يا آن کارمند
آزمايشگاه شده ايد و علم و فهم و يا ايده کافي و يا درست برای اينکه خودتان مستقال" تصميم گرفته و عمل کنيد را نداريد.
همزمان آنها بشما ميقبوالنند که هر چه که شما در فرقه انجام ميدهيد خيلي مهم و حساس بوده و موضوع مرگ و زندگي است،
و هر اشتباه شما ميتواند منجر به شکست آرمان و هدؾ و مرگ عده ای شود( .حداقل در فرقه های تروريستي مثل مجاهدين
روی اين گفته خيلي تاکيد ميشود ).بنابراين همانند مثال آزمايشگاه ،شما داوطلبانه و مهمتر با يک احساس دروني ،اراده آزاد
خود را بدون هيچ مقاومت و رياکتنسي تسليم مسئولين فرقه ميکنيد .تفاوت در اينجاست که در مثال آزمايشگاه شما آزادی خود را
برای مدت محدودی و آنهم تنها برای انجام کارهای مشخصي (کار با ماشين آالت آنجا) تسليم مسئولين آزمايشگاه کرده ايد ،در
حاليکه در فرقه بشکل مادام العمر و در خصوص تمام فعاليتها و و جوانب مخلتؾ زندگي شخصيتان حتي خورد و خوراک و
خواب و زندگي يا مرگتان اينکار را ميکنيد.
در واقع در فرقه همانند کار در آن آزمايشگاه ،اگر شما سر خود و يا با تکيه به اراده آزاد خود کاری را انجام دهيد ،با نوعي
هيجان شديد خطا و گناه روبرو ميشويد و با تناقض جدی بين کاری که به شما گفته شده انجام دهيد و کاری که خودتان کرده ايد
روبرو ميگرديد .اين هيجان فوق العاده به اين دليل است که شما احساس ميکنيد که دانسته و يا ندانسته ،دستور اقتدار حاکم در
آنجا را انجام نداده و آنطور که خودتان درست دانسته ايد عمل کرده ايد .در چنين شرايطي شما خود را سرزنش خواهيد کرد و
سعي ميکنيد که در آينده حتي بيشتر از پيش از اقتدار حاکم تبعيت نمائيد .

آزادی انتخاب و از دست رفتن و يا متزلزل شدن هويت و شخصيت:
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ما بر اساس شخصيت و هويت خود ،تصميم ميگيريم و انتخاب ميکنيم؛ من اين پيراهن را ميخرم ،چرا که فکر ميکنم رنگ و
مدل آن مناسب شخصيت من است و گويای هويت من ميباشد .اما اگر من به شخصيت و هويت خود شک کنم ،چه اتفاقي ميافتد،
آيا من باز ميتوانم مثل گذشته براحتي انتخاب نمايم؟
بعد از جدائي از مجاهدين ،من خيلي زود متوجه شدم پايه هائي که مرا قادر ميساختند که بر اساس آنها تصميم گرفته و انتخاب
کنم را از دست داده ام .اگر اعتماد بنفس و انگيزه از خود ما را قادر ميسازند که آنچه که در ضمير خود انتخاب کرده ايم را
عملي سازيم ،شخصيت و هويت ،اين امکان را فراهم ميکنند که در نقطه نخست ،ما آن انتخاب را در ضمير و يا فکر و انديشه
خود بکنيم .و من احساس ميکردم يا اين هويت و شخصيت را از دست داده ام و يا ديگر براحتي نميتوانم به آنها اعتماد و تکيه
کرده و تصميم بگيرم .چرا که احساس «من»« ،سن»« ،خوب و بد بر پايه فرهنگ و خود»  ...را از دست داده بودم .برای
مثال نميتوانستم تصميم بگيرم که آيا اين لباس و يا رنگش مناسب سن و احوال من هست و يا نه؟ آيا پوشيدن چنين لباسي معرؾ
شخصيت ،هويت و موقعيت من ميباشد و يا نه 24؟ بنابراين برای گرفتن اساسي ترين و ساده ترين تصميمات ،منجمله اينکه چه
لباسي را خريده و بتن کنم ،مجبور بودم از دوستان و حتي دخترم کمک بگيرم .بعبارت ديگر بجای اينکه از مسئولين گذشته خود
در سازم ان دستور بگيرم و انتخاب بکنم ،با کمک گرفتن از دوستان و دخترم بنوعي داشتم آنها را جايگزين مسئولين در سازمان
ميکردم .اين وضعيت چند صباحي بيش طول نکشيد ،تا اينکه من توانستم شخصيت و هويت قبل از پيوستن به مجاهدين را
بازيافته و سعي کنم بر پايه آنها تصميم بگيرم ،اما هر بار که اينکار را ميکردم ،بعدش احساس ناآرامي و تناقض ميکردم که آيا
تصميمي که گرفته ام ،لباسي که خريده ام درست بوده و يا خير و آيا آنها با موقعيت ،سن و فرهنگ پيرامون من هم آهنگ هستند
ک من تا چه حد احساس «سن»« ،هويت» و درست و ؼلط فرهنگ
و يا نه؟ درسي که از گذر از اين دوران آموختم اين بود ه
پيرامونم را از دست داده ام  ...فهميدم که ديگر حتي نميتوانم درست و ؼلط راهنمائي های دوستان و دخترم را تشخيص دهم.
برای اولين بار عميقا" احساس کردم که چه چيز ارزشمندی را از دست داده ام و بايد دوباره آنرا همانند کودکي از نو بسازم.
هويت و شخصيت خود را ،چرا که بدون آنها «آزادی انتخاب» بي معني بودند.
ليفتن در توضيح آموزشهای مائو در خصوص نفي هويت و شخصيت ميگويد" :بر طبق نقل قول اعضأ ،فعاالن و دانشجويان ،از
نوشته ها و آموزشهای مائو ،اندويدواليسم (  ) Individualismيا هويت گرائي ،تمايلي را نشان ميدهد که فرد را بسمتي ميکشاند
که بجای دنبال کردن خطوط داده شده توسط حزب ،تمايالت شخصي خود را دنبال نمايد .چنين تمايلي به اين معني است که فرد
«منافع خود را بجای منافع مردم ميگذارد» ،و بهمين دليل اندويدواليسم (شخصيت فردی و يا هويت فردی) ازديدگاه آموزشهای
25
مائو خيلي ؼير اخالقي محسوب ميشود".
در آخرين مرحله شستشوی مؽزی ،در شرايطي که قرباني ،اعتماد بنفس و انگيزه از خود ،را از دست داده و به تمام اعتقادات و
اصول گذشته خود شک و يا آنها را نفي کرده و پذيرفته که آنها را با نوع فرقه ايشان جايگزين سازد؛ وی ياد ميگيرد که چقدر
«فرد بودن» اشتباه و وحشتناک است؛ در اين مرحله او شروع به از دست دادن شخصيت 26و هويت 27فردی خويش و عوض
کردن آن با هويت و شخصيت فرقه ای و يا تبديل شدن به يک فرد جديد ويا تازه «متولد شده» ميکند .28بعد از اين مرحله فرد
ديگر تصويرش از خود ،تصوير سابق نيست و خويش را بعنوان« ،هوادار « ،»...عضو  »...فالن گروه و يا فرقه ميداند .از
اين پس تصميمات او ،درست و ؼلطش ،زشت و زيبايش ،تشخيص رفتار معقول از نا معقول و ناهنجارش بر پايه شخصيت و
هويت نوينش ،شکل ميگيرد .از اين پس او بر پايه اين هويت و شخصيت فرقه ای و يا جمعي که توسط رهبر فرقه به او داده
شده است ،انتخاب ميکند و تصميم ميگيرد (مثال" چه لباسي را بخرد چگونه رفتار کند و حتي چه رنگي را برای لباس انتخاب
کند) و نه آن تصوير شخصي که وی از خود در ذهن دارد.

آزادی انتخاب در مقابل بهای خروج :
در پايان اين بحث من بايد يکنظر ديگر در مورد وجود و يا عدم وجود آزادی انتخاب در فرقه ها را که بوسيله زابولکي
( ) Zablockiذکر شده است را هم قيد کنم .زابولکي ميگويد" :تئوری شستشوی مؽزی در پايه و اساس خود مدعي اين نيست که
افراد آزادی انتخاب خود را از دست ميدهند .البته هيچگاه نميتوان بطور قاطع وجود و يا عدم وجود آزادی انتخاب را ثابت کرد.
 ...وقتي در تئوری شستشوی مؽزی ما صحبت از اين ميکنم که فرد در آن قدرت آزادانه تصميم گيری در خصوص اطاعت
نکردن را از دست ميدهد ،ما در چارچوب اقتصادی به آن نگاه ميکنيم .شستشوی م ؼزی به طرفين بهائي را تحميل ميکند ،و
وقتي که عملي بها پيدا کرد ديگر آزاد نيست .جمله معرفي از رسو نقل ميشود که ميگويد« :انسان آزاد آفريده شده ،اما در همه
جا در زنجير است 29».به اين ترتيب وی مدعي است که زندگي اجتماعي محدوديتهائي را به رفتار انسان تحميل ميکند .چنين
چيزی در دانش اجتماعي تقريبا" بعنوان يک اصل پذيرفته شده است .و اين خيلي عجيب است که تنها در جامعه شناسي
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جنبشهای جديد مذهبي اهميت محدوديت گذاشته شده روی افراد بخاطر معاشرت اجتماعي {عضويت در فرقه} چشم پوشي
30
ميشود".
اگر چه من منظور زابولکي را درک ميکنم ،اما بنظر من چنين بحثي در زمان عضو گيری و بکار گيری شيوه ها تاثير گذاری
و احتماال" دوران کنترل ذهن صادق است ،زمانيکه رهبر فرقه مشؽول تؽيير اعتقادات فرد ميباشد اما هنوز کنترل اراده قرباني
شيده نشده اند .در چنين شرايطي فرد برای
دست خودش است و بعبارتي شخصيت و هويت او بخواب نرفته و يا به اسارت ک
ترک فرقه بايد بهای خروج را در مقابل بهای باقي ماندن در فرقه سبک و سنگين کند .دردنيای قديم هم بعضي افراد بدليل فقر
فوق العاده گاها" مجبور ميشدند که «آزادانه» تن به بردگي توسط ثروتمندان بدهند .31در فرقه ها هم وقتي که بهای خروج خيلي
سنگين باشد ،فرد ممکن است مختارانه تصميم بگيرد که آزادی و حتي هويت ،شخصيت و اعتقادات خود را تسليم رهبر فرقه
کند .حتي در مجاهدين هم من هواداران بسياری را ميشناسم که مختارند که هوادار سازمان نباشند؛ خيلي از آنها به اندازه کافي
فهميده هستند که تشخيص دهند که سازمان امروز چقدر با سازماني که آنها سي سال قبل هوادارش شدند متفاوت است ،با اينحال
هنوز ترجيح ميدهند که ازسازمان دنباله روی کرده و آنرا حمايت نمايند ،به اعتقاد من اين بدليل شسشتوی مؽزی و بحثهائي که
من تا کنون در اين بخش کرده ام نيست( ،اگر چه بطور رقيقتر حتما" روشهای تاثير گذاری ،مخدوش سازی ذهن تاثير منفي خود
را روی آنها و تصميم گيريهايشان گذاشته) بلکه دليل اصلي بهای کمي است که آنها برای حامي بودن ميپردازند ،در مقابل بهای
سنگيني که برای ترک حمايت بايد بپردازند .بهای هوادار ماندن برای آنها در خارج از ايران ،حمايت لفظي از سازمان ،کمک
مالي ،شرکت در جلسات تبليؽي سازمان مثل تظاهرات و جلسات عمومي برای نشان دادن حمايت به خارجيان و حداکثر شرکت
در برنامه پول جمع کني در خيابانهاست .اما اگر آنها بخواهند هواداری سازمان را ترک کنند ،بايد با تمام دوستاني که در خارج
از ايران دارند خداحافظي کنند( .لطفا" توجه کنيد که اکثر هواداران سازمان در خارج از ايران زندگي ميکنند وسالهاست که به
ايران بازنگشته اند ،و تمام ارتباطاتشان با خانواده و دوستانشان در ايران به حداقل رسيده و اکثرا" بدليل پارانويا و فوبيائي که
سازمان ايجاد کرده ،جرات مراجعت به ايران را ندارند و در بسياری موارد حتي دوستي و معاشرت خود را هم محدود به جمع
هواداران و يا هواداران و اعضأ گذشته سازمان کرده اند ).به اين ترتيب در اثر ترک حمايت سازمان ،نه تنها آنها حمايت و
دوستي ساير هواداران را از دست خواهند داد ،بلکه مهمتر از همه اينکه احساس هدؾ داشتن در زندگي که بوسيله مجاهدين
برای آنها تعريؾ و به ايشان تحميل شده است را هم از دست ميدهند ،عالوه برا اين آنها بخش مهمي از زندگي خويش را که
فکر ميکردند دارند برای مردم و کشور و آزادی و  ...فدا ميکنند ،را هم از دست خواهند داد .به ناگهان آنها بايد قبول کنند که
برای سالها ،احمق و يا گول خورده ای بيش نبوده و بسياری از موقعيتها ،بخش مهمي از زندگي خويش و خانواده خود را فدای
ت خود را به
هيچ چيز کرده اند .بسياری از آنها که در زندگي مادی ،تحصيل و کسب درآمد و ثروت موفق نبوده اند ،عدم موفقي
اين ترتيب توجيه ميکنند که در اين مدت يک فعال سياسي بوده و زندگي ،وقت ،امکانات و ثروت خود را فدای دفاع از مردم و
آزادی و  ...و جنگ بر عليه بي عدالتي کرده اند .به اين ترتيب اگر قبول کنند که در تمام اين مدت داشته اند از يک گروه مستبد،
و درگير در تخيالت کودکانه رهبر خويش حمايت ميکرده اند ،آنها به ناگهان تمام اين امتيازات را که در درون خود و در مأل
بيروني و منجمله در مقابل خانواده برای خود قائلند را از دست خواهند داد و تبديل به فردی شکست خورده ،کودن و احمق
خواهند شد .به اين ترتيب همانطور که مشاهده ميشود در اين مورد بهای جدائي از سازمان بمراتب بيشتر از بهای شرکت در
يک يا دو تظاهرات در سال و خريد نشريات سازمان و هراز چندگاه دفاع لفظي از آنهاست.
روسه
مثال ديگر ،در مورد خود من است ،اگر بخاطر داشته باشيد ،در مرحله اول انقالب ايدئولوژيک ،وقتي که ما هنوز وارد پ
شستشوی مؽزی سازمان نشده بوديم و هنوز در مرحله کنترل ذهن بوديم ،وقتي که من با انتخاب بين تسليم خود به آنچه که
سازمان از من ميخواست از يکطرؾ و ترک سازمان از سوی ديگر روبرو شدم ،مشگل اساسي من همانطور که زابولکي
ميگويد «بهای ترک» سازمان بود .در آنزمان من { بدليل انقالب کردن همسرم و يا آنطور که بمن گفته ميشد و يا به نمايش
گذاشته ميشد} مطمئن نبودم که در صورت ترک سازمان ،ميتوانم کماکان خانواده ام را داشته باشم يا خير؟ آيا همسرم هم بدنبال
من سازمان را ترک خواهد کرد يا خواهان جدائي از من خواهد شد؟ و يا اينکه در چنين صورتي چه اتفاقي برای کودکان من
خواهد افتاد؟ آيا آنها با مادرشان باقي خواهند ماند و يا سازمان حاضر ميشود که آنها را بمن بدهد؟ در آنزمان برای من ،في
الواقع بهای ترک سازمان بمراتب بيشتر از بهای ماندن بود و بهمين دليل من ماندن را انتخاب کردم .اما در م رحله بعدی ،يعني
مرحله طالق ،من با ترک سازمان تقريبا" چيزی را از دست نميدادم (خانواده ام در خارج از سازمان بود و ميتوانستم عشق و
حمايت عاطفي ،معنوی و مادی آنها را داشته باشم ) ... .اما نتوانستم سازمان را ترک کنم ،نه بخاطر بهای ترک سازمان ،بلکه
بخاطر اينکه ديگر من حاکم بر اراده ی خود نبوده و اين رجوی بود که محرک اراده و اختيار من بود .ميتوانم مدعي شوم که اين
درست مانند حالت پتي هرست بهنگام دزدی از بانک بود .البته در اينجا هم ممکن است فردی مدعي شود که باز بهای خروج
زياد است ،هزينه هائي مثل «از دست دادن افتخار بودن با سازمان و فداکاريهای انجام داده در خالل اين سالها» ،پارانويا و
فوبيا ،شک و ترديد و ترس بيمارگونه نسبت به دنيای بيرون و بخصوص حکومت ايران ،و يا حتي همانگونه که يک عضو
مجاهدين به من گفت ترس از اينکه در دنيای بيرون فرد چکار کند و چگونه حتي بطور مادی خود را تامين نمايد ... .درست
است من هم موافقم که برای فردی که ميخواهد خارج شود تمام اين مالحظات وجود دارد اما باز معتقدم که اينها داليل کند کننده
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هستند تا تعيين کننده .و دليل اصلي اينستکه فرد حاکم بر اختيار و اراده خود نيست ،خود واقعي و يا خود گذشته خود را از دست
داده و يا وی را در ذهن خويش محبوس نموده اعتماد بنفس و انگيزه از خود را از دست داده ،و اگر بتواند بگونه ای آنهارا
بدست آورد بسادگي ميتواند با چنين موانعي روبرو و بر آنها پيروز شود.
سرانجام ،من اين بخش را با جمله از مجاهدين قديم ،زماني که آنها هنوز سازماني مبارز در مقابل حکومت شاه بودند به پايان
ميرسانم :آن جمله چنين است " :نبايد بردگي را با برخوردی صوری ،به همان اشکال خاص و کالسيکش محدود و منحصر کرد،
بلکه بايد با در نظر گرفتن جوهر و مضمون آن ،که همان تقيد و رقيت است ،اشکال و وجوه ديگر آنرا نيز تشخيص داده ،و
جهت برانداختن هر نوع بندگي و بردگي  ،ضمن حرکت ديالکتيکي و ديناميک( ،متناسب با شرايط اجتماعي و تاريخي)  ،حرکت
32
کنيم".
1

هانتر ،يکي از نخستين کساني که صحبت از پديده «شستشوی مؽزی» و برد گي نوين کرد در تشريح يکي از اين بخت برگشتگان مينويسد :
« وی ديگر قادر نبود از اراده آزاد و اختيار خود استفاده کرده و بدون دستور گرفتن از بيرون ،خويش را با شرايط جديد منطبق سازد؛ او
ديگر به نقطه ای رسيده بود که گوئي تنها با ؼريزه اطاعت حرکت ميکرد  .اين نظم حزب بود که بر ذهن و فکر او ؼالب شده بود و البته
حالت خلسه مانند هم در آن مشاهده ميگرديد  .ديدن چنين حالتي در من احساس ترس فوق العاده ای بوجود آورد ".
Hunter Brainwashing p14-15; Cited from Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford
university press; 2004; P: 4
2

همانطور که در گذشته ديديم در بعضي از فرقه ها با اجازه رهبری فرقه و در زمان تعيين شده توسط وی ميتوان فرقه را ترک کرد .در
فرقه های ديگر ترک فرقه بکل ممنوع است مگر آنکه منفعتي برای رهبر فرقه داشته باشد ،مثال " بتواند از خانواد ه آن فرد امتياز مالي و يا
سياسي بگيرد .در بعضي ديگر از فرقه ها مثل مجاهدين اجازه ترک فرقه در مقطعي به جايگاه و رده فرد بر ميگشت ،مثال " افراد زير
عضو راحتتر و سهلتر ميتوانستند فرقه را ترک کنند و هرچه که رده فرد باالتر ميرفت امکان ترک مشگل تر ميشد ،تا اينکه بعد از انقالب
ايدئولوژيک مرحله طالق ،ترک فرقه ،تقريبا " برای همه ممنوع گرديد و فرد جداشده خائن ،مزدور و جاسوس و مستحق مرگ شناخته شد .
3

شايديکي از داليلي که اين مفاهيم بطور طبيعي در فرهنگهای شرقي شکل خود را پيدا نکردند به اين بر ميگردد که بردگي در شرق
هيچ گاه مانند بردگي در ؼرب از يونان و روم باستان تا دنيای مدرن اروپا و آمريکا نبود ،شايد در شرق بدليل مذهب مرزهای نژادی و قومي
شکل باخته و يا ميباختند ،کما اينکه ؼالمان ترک اربابان اعراب گشتند ،و بعبارتي هر ؼالمي با مسلمان و قدرتمند شدن ميتوانست بنوعي
خود را از ؼالمي نجات دهد و شايد هم استبداد و حکومت مطلقه مستبدين ،شاهان ،خليفه ها ،و حکام ،بنوعي همه را بؽير از شاه ،ؼالم و
رعيت و برده کرده بود ،که البته در اين شکل ميتوان گفت که يا همه برده بودند و يا همه بنوعي آزاد  .بهرصورت بردگي در مقابل آزادی
خيلي کمتر از ؼرب در شرق محسوس بود و شايد هم بهمين دليل مبارزات آزاديبخش برده ها در شرق هيچگاه شکل جدی بخود نگرفت و
بعبارت ديگر لؽت آزادی در مقابل بردگي ،بطور طبيعي در شرق متولد نشد و فرضا " تا آنجا که من ميدانم در ايران روشنفکران عصر تجدد
آنرا از ؼرب بهمراه بسياری مفاهيم ديگر وارد فرهنگ ما کرده و از لؽت آزات آنرا بدست آوردند ،در حاليکه اين لؽت در عصر هخامنشي
در ارتش به افراد سواره در مقابل افراد پياده نظام اطالق ميشد .
Freedom; New York: Basic Book, 1953; p19

4

5

توجه شود که برده داران و استعمارگران انگليسي اولين کساني بودند که در دنيای مدرن پرچم ضد برده داری را برافراشتند ،چرا که آنها
زودتر از هرکسي فهميدند که با دادن «آزادی» به برده ها ميتوانند بمراتب بيشتر و منفعت آورتر آنها را استثمار نمايند  .کما اينکه باز آنها
اولين کساني بودند که به مستعمرات خود نوعي استقالل داده و آنها را بشکل نو مستعمره خود ساختند  .در واقع ارزش اين دو لؽت برای برده
ها و مستعمرات به آن اندازه بود که در قبال بدست آوردنش برده ها و مستعمرات گذشته حاضر بودند چند مقابل برای برده دارها و
استعمارگران گذشته بدون نياز به شالق و توپ و تفنگ سود آور باشند.
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 340
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; PP: 341, 342
8

6

7

سخنراني مهدی ابريشم چي بمناسبت انقالب ايدئولوژيک از انتشارات سازمان مجاهدين آبانماه  1364صفحه 120
Oxford Dictionary of word histories; P: 218
Penguin Pocket English Dictionary; P: 502

9

10
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11

که حداقل فعال" در هيچ کجا وجود خارجي ندارد ،تا شايد در اوج تمدن بشری ،انسان به نقطه ای برسد که به فراواني کامل بتواند چنگ
انداخته ،فرهنگ و اخال ق خود را به حد اعلي رسانده ،اختالفات قومي و مذهبي و جنسي و  ...را بکناری نهاده و احترام بحقوق ديگران را
ؼريزی انسانها ساخته و آنوقت است که شايد بشود بچيزی نزديک به آزادی مطلق انسان رسيد .
12

نکته قابل ذکر اينکه تمام اينها به معني آن نيست که در فرقه های مخ رب به سالمتي و تؽذيه افراد توجه نميشود  .بعکس اگر فرد يک پيرو
و ستايش کننده خوب رهبری باشد ،فرقه ممکن است بيشترين امکانات را برای حفظ سالمت فرد بکار گيرد کما اينکه در فاز دوم انقالب
ايدئولوژيک وقتي من محتاج عمل فوری کمر شدم همه منجمله خود رجوی نگراني خويش ر ا نسبت به حال من نشان داده و از بکار گيری
هيچ امکاني فروگذار نکردند.
Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford university press; 2004; P: 200
Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford university press; 2004; P: 203
Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford university press; 2004; P: 207
Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford university press; 2004; P: 215

13

14

15

16

17

نميدانم برخورد رجوی با تعريؾ من از عشق در فاز طالق انقالب ايدئولوژيک را که در بخشهای قبلي آوردم را به ياد ميآوريد و يا نه؟
وقتي که وی از من تعريؾ عشق را پرسيد من گفتم «عشق يعني پرداخت » .وی بيکباره از جای خود جهيد و گفت « :نگاه کنيد گوئي ما با
يک فيلسوؾ طرؾ هستيم  .مسعود دارد به ما تعريؾ فلسفي جديدی از عشق ميدهد  »... .اين تعريؾ او از من نه تنها آنزمان ،بلکه هنوز هم
مرا قلقلک ميدهد .من در واقع حرفي را زده بودم که او ميخواست بزنم و در تمام دوران انقالب ايدئولوژيک ميخواست به ما تحميل کند  .به
اين ترتيب وی حرؾ خود را در دهان من گذاشته و من تا همين چند سال قبل فکر ميکردم که اين تعريؾ را من کشؾ کرده و بيان نموده ام .
اگر عشق يعني پرداخت ،پس عشق ما به او و همسرش يعني پرداخت و پرداخت بيشتر ،دادن ،ثروت ،سالمتي ،جان ،عواطؾ و احساسات
فردی ،خانواده و نهايتا " «همه چيز» خود به آنها .بنابراين ما با دا دن هر چيزی به آنها با چيز جديدی روبرو ميشديم که بخاطر اثبات
عشقمان ميبايست به آنها بدهيم  .در حاليکه همانطور که در بحث قبلي ديديم عشق بمعني آزاد گذاشتن و آزاد کردن معشوق است  .پدر و مادر
چون فرزندشان را دوست دارند هرچه که او ميخواهد را به او نميدهند ،بلکه آنچه که باعث آزادی وی در امروز و آينده ميشود ،باعث رشد و
ترقي او چه بلحاظ معنوی و مادی ميگردد به او ميدهند  .آنها بخاطر سالمتي و بقای فرزندان خود ممکن است حتي جان خويش را فدا نمايند،
اما اينکار را بخاطر ارضأ شهواني و خودخواهانه و يا مثال" اعتياد او به مواد مخدر او حاضر نيستند بکنند (در اينجا توجه شود که عشق
اوليأ به فرزندان بمعني آزاد گذاشتن آنها در انجام هر عملي و مثال " خوردن هر آشؽالي که آنها دوست داشته باشند نيست چرا که چنين چيزی
نهايتا" نافي آزادی آينده فرد است ) .در عشق فدا و يا بعبارت فوق «پرداخت» زماني م عني پيدا ميکند که ضرورت وجود داشته باشد و الزمه
حفظ وجود و آزادی دير پای طرؾ مقابل باشد ونه برای ارضأ شخصي او .
Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford university press; 2004; P: 203

18

19

Frederick H. Kanfer and Paul Karoly authors of article Self-Control: A Behaviouristic excursion into the Lion's
den
20

Michael J. Mahoney from university of Pennsylvania, and Carl E. Thoresen from university of Stanford; ‘Self-Control:
Power to the person'; Colonial Press; 1974; P: 200
Robert B. Cialdini, Ph.D.; 'The Psychology, Influence of Persuasion'; Collins; 2007; PP: 66, 67

21

22

Joost A. M. Meerloo, Mental Seduction and Meticide - London: Cape, 1957- p. 50-I; cited from: Anthony Storr; Feet of
Clay; HarperCollins Publishers; 1996; P: 200
Anthony Storr; Feet of Clay; HarperCollins Publishers; 1996; P: 201

23

24

لطفا" به اين نکته توجه کنيد که هويت و شخصيت ما بموازات تؽيير جسم ما و تؽييرات موجود در جامعه ای که در آن زندگي ميکنيم
بتدريج تؽيير کرده و شکل عوض ميکنند  .اما وقتي که شما در يک فرقه مخر ب هستيد ،از آنجا که فرديت و شخصيت «فردی و نه فرقه ای »
شما محبوس بوده و يا بنوعي منجمد شده ،نتوانسته با تؽييرات محيط و سن و سال شما تؽيير نمايد  .بنابراين بعد از فرار از فرقه اگر حتي فرد
شخصيت و هويت گذشته خود را بتواند به ياد آورد از آنها بسختي ميتواند بر ای تصميم گيری کمک بگيرد چرا که تؽيرات الزم نسبت به سن
و سال و تؽيير شرايط و محيط را نکرده اند .

Page 17 of 18

25

From Chapter 14: interview with Mr. Hu Wei-han, a native of Hupeh Province in Central China, and a gratuate of North
;'China University. Cited from: Robert J. Lifton M.D.; 'Thought Reform; A Psychiatric Study of "Brainwashing" in China
published by Gollancz; London 1962; P: 260
26

شخصيت و يا ( ) Personalityرا ميتوان بشکل زير تعريؾ نمود " :شخصيت عبارت است از نوع ويژه ای که فرد فکر ،احساس و رفتار
ميکند :الگو و اي نقشه رفتاری ای که در هر فرد خود آگاهانه و يا نا اگاهانه متکامل ميگردد و مثال " به فرم ظاهری او مثل موهايش و يا
نحوه زندگي اش شکل ميدهند  ".بر گرفته از:
Peter A. Olsson; ‘Malignant Pied Pipers or our time’ published by ‘Publish America Baltimore’; 2005; PP: 25, 26
27

دکتر النگ در تعريؾ هويت ميگويد  :ديدگاه ما نسبت به خود است  :ديدگاه ما نسبت به خود آينه ايست که در آن ما ميتوانيم اعتقادات خود
نسبت به خويش را در آن ببينيم  .بعضي از آنها واقعي هستند ،بعضي تصورات و تخيالت ما و بعضي افکار خوش خياالنه ما نسبت به خو د
هستند .اينها دوست داشتنها و نداشتنهائي هستند که ما را شبيه بعضي و متفاوت با ديگران ميکنند  .ديدگاه نسبت بخود دفتر چه ايست که در آن
تؽيرات ديد ما نسبت به خود و در پهنه بزرگتر بطور مرتب ثبت ميگردد  .هويت ما همچنين بما ميگويد که به چه ميزان اعتماد بنفس برای
روياروئي با مشگالت روزمره داريم .برای مخدوش کنندگان ذهن ،به زير سئوال بردن تصوير مثبت به خود و اعتماد بنفس کار نخست است .
 ...فرقه ها و گنگها ،به اين مشهورند که به افراد جذب شده هويت جديد ،نام جديد ،زبان تکلم جديد (زبان فرقه ای و يا اصطالحات گنگي ) و
جدي لباس پوشيدن که اؼلب ؼير معمول است و باعث جدائي هر چه بيشتر اعضأ فرقه از بقيه ميشود را ميدهند .چنين هويت از پيش
نحوه د
ساخته شده و حاضر و آماده ای ،گول زننده و تخدير کننده است و اؼلب جوانان و افراد زود باور که هويت مشخص و منحصر بفرد خود را
ندارند گول آنرا ميخورند".
Dr. Haha Lung and Christopher B. Prowant; 'The Black Science; Ancient And Modern Techniques of Ninja Mind
Manipulation.' Publisher: Paladin Press Book; 2001; PP: 61, 62
28

ليفتن اين از دست دادن هويت و يا تؽيير آن به هويت جمعي را چنين بيان ميکند  " :در اين مرحله تجاوزی به هويت افراد صورت
ميگيرد ،اگر چه خشونت فيزيکي ای مشهود نيست ،اما حاکم کردن احساس گناه و شرم در افراد ،آنها را به نوعي خيانت به خود وادار ميکند؛
باال و پائين شدن رفتار {زندانبانان و يا مخدوش کنندگان ذهن } بين انعطاؾ نشان دادن و اجبار ،مجبور کردن قرباني به اقرار به گناهان ،خرد
کردن شخصيت و احترام بخود در آنها ،و انجام همه اين اقدامات در ظاهری منطقي و از طريقه آموزشهای جديد ،مجبور کردن قرباني به
نوشتن آخرين گزارش و اقرار به گناهان خود ،که کامل و شامل همه چيز است و مختصر و خاص نميباشد ،و مهمتر ا ز همه تاکيد روی
«تولد جديد» {باعث نابودی هويت گذشته و تولد هويت جديد در فرد ميشود "}.
Robert J. Lifton M.D.; 'Thought Reform; A Psychiatric Study of "Brainwashing" in China'; published by Gollancz; London
1962;P: 274
Rousseau, J.1913, The Social Contract and Discourses. London: J.M. Dent. P: 3

29

30

Towards a Demystified and Disinterested Scientivic Theory of Brainwashing. Benjamin Zablocki )’ { Benjamin Zablocki
;& Thomas Robbins; 'misunderstanding Cults' Searching for objectivity in a controversial field; University of Toronto Press
2001; PP: 170, 171
31

پترسون در اينمورد ميگويد" :بردگي دواطلبانه ،بدليل فقر فوق العاده ،يک از داليل بردگي در بسياری از جوامع پيشرفته مثل چين و
ژاپن بود ،حتي در دوره ای چنين نوع از برده داری نوع ؼالب آن بود  .در روسيه بين قرنهای هفده تا نوزده ميالدی ،فروش خود بدليل فقر
فوق العاده ،مهمترين دليل بردگي روسيها توسط خودشان بود  .ريچارد هلي ( ) Richard Hellieتا آنجا پيش ميرود که برده داری روسي را
نوعي خدمات اجتماعي {کمک به فقرا} ميخواند .با اينحال حتي داليل ديگری هم وجود داشت که چطور فرد ی حاضر به فروش خود ميشد .
بعضي مواقع دليل بيشتر بدليل نداشتن امنيت سياسي {وجاني} بود تا اقتصادی  .وقتي فردی از قبيله و خانواده خود جدا ميشد و نميتوانست از
حمايت آنها برخوردار باشد ،خود فروشي و بردگي را تنها راه بقا ميدانست  .و چنين چيزی خيلي هم معمول بود ،برا ی مثال در کنگو در
دوران متالطم سالهای قرن نوزده ميالدی چنين چيزی را بکرات ميشد ديد  .در آلمان عقب افتاده واوليه هم اين تنها راهي بود که يک فرد
منزوی ميتوانست از حمايت و زميني که ميخواست روی آن کار کند برخوردار شود".
Orlando Patterson; Slavery and Social Death; Harvard University Press; 1982; P: 130
32

چگونه قرآن بيآموزيم ،ديناميزم قران از انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران ،تاريخ انتشار مرداد ماه  ،1358صفحه 60
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