رهبر يا گرو :بخش اول
ويژگيهای يک رهبر فرقه
يکي از بزرگترين تفاوتهای بين يک فرقه از يکسو و يک حزب سياسي  ،مذهب و يا پيروان يک عقيده ويا يک فلسفه از سوی
ديگر ،در اينستکه ،يک فرقه بدون رهبر فرقه ای iنميتواند به حيات خود ادامه دهد ،مگر آنکه کامال" تغيير شکل دهد؛ درحاليکه
آنهای ديگر ،هر چقدر که در آغاز تعدادشان کم باشد ،بسته به نوع اعتقاداتشان ،تناسب آن عقايد با نيازهای زمان و جامعه ،و
ميزان ابداعي بودنشان ميتوانند ،بعد از مرگ فيلسوف و يا پيامبر خود ،به حيات خويش ادامه داده و رشد نمايند .برای نمونه
ميتوان از مارکسيسم و مسيحيت iiنام برد .در تمامي گروههای ديگربغير از فرقه ،علت بقا و رشد آنها بعد از مرگ فيلسوف و يا
پيامبر آن عقيده و يا مذهب در اينستکه ،گرچه نقش رهبری در شکل گرفتن اوليه گروه های ديگر مهم است ،اما مهمترين عامل
در جذب نيرو و رشد و بقای آنان ،چيزی که افراد گروه را به يکديگر گره زده و ميزند ،رهبری نيست ،بلکه عقيده است .در
قرآن آيه ايست که به وضوع اين موضوع را بيان ميکند .ميگويند در جنگي شايع شد که پيامبر کشته شده است ،اين خبر موجب
تزلزل در ادامه نبرد بعضي از مسلمين شد .درهمين زمان آيه ای نازل شد به اين مضمون " :محمد کسي نيست مگر پيامبر خدا؛
پيامبران ديگر هم در گذشته مرگ را پذيرا شده اند؛ اگر وی بميرد ويا کشته شود شما روی پاشنه های پای خود خواهيد چرخيد
(و به عقب باز خواهيد گشت)؟ کساني که بازگردند لطمه ای به خدا نخواهند زد؛ و خدا پاداش دهنده شاکران است iii".همچنين
گفته ميشود که پس از فوت پيامبر؛ ابوبکر اولين خليفه ،و يکي از نزديکان پيامبر ،به افرادی که غم زده و شوکه شده و در
مسجد جمع شده بودند ،گفت " :آی مردان ،اگر کسي اينجا محمد را ميپرستد ،محمد مرده است ".وی جمله خود را با کالمي پر
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معني تمام کرده و گفت " :اما اگر کسي خدای را پرستش ميکند ،خدا زنده و جاودانه است".
بعد از مرگ ويا کشته شدن هيچ پيامبر ،فيلسوف و يا رهبری در اخبار نيامده است که جماعتي از پيروان وی ،خود را کشته
باشند .طبعا" به صليب کشيده شدن مسيح برای حواريونش وحشتناک و بسيار دردناک بوده است ،اما منجر به پايان مسيحيت ويا
مرگ دستجمعي نشده است .غمگين ،افسرده بلي  ،ولي پايان عمر رهبران غير فرقه ای پايان حرکت و اميد پيروان آنها نبوده
است .در حاليکه در مورد فرقه ها ميبينيم که پيروان کوروش و يا جيم جونز ويا ديگران چگونه با رهبرانشان پذيرای مرگ
شدند ،چرا که رهبر خود را و در نتيجه خويشتن را در پايان خط ميديدند .و يا گفته ميشود که بعد از خودکشي هيتلر تعدادی از
افراد نزديک به وی ميخواستند خود را بکشند و چند نفری هم اين کار را کردند .و يا آنرا با خبری مقايسه کنيد که پس از
دستگيری مريم رجوی رهبر مشترک مجاهدين برای چند روز توسط پليس فرانسه ،در سال  ،2831ده نفر از پيروانش در
پاريس و چند شهر ديگر غربي ،در يک عمل سازماندهي شده و همزمان  ،در مأل عام خودسوزی کرده که منجر به مرگ دوتن
از آنان شد .vکسانيکه قرباني شستشوی مغزی فرقه بودند و همزمان در نشريات مجاهدين ملقب به نام "شهيد" شده و برای ديگر
پيروان تبديل به سمبل از خود گذشتگي و اسطوره شدند.vi
شايد دليل ديگری که چرا فرقه ها بعد از مرگ رهبرانشان نميتوانند به حيات خود ادامه دهند ،جدا از اينکه فرقه "رهبر -پايه"
بجای "عقيده – پايه" است ،اين ميباشد که پيروان فرقه ای با هر کس و هر چيز ديگر يک رابطه مثلثي داشته که رهبر در راس
آن قرار دارد .به اين معني که رابطه آنها با هرکس و يا هرچيز ديگر ،منجمله ساير اعضأ و افراد مافوق و يا تحت مسئولشان،
خانواده و دوستانشان ،و حتي مردم ،کشور ،و خداوند از رهبری فرقه عبور ميکند .آنها بسته به رابطه ديگران با رهبرشان ،به
آنها عشق ميورزند و يا از آنها متنفر ميشوند .بنابراين وقتي که رهبر ميميرد و يا به پايان راه خود ميرسد ،تمام اين روابط و يا
پايه ای که آنها بر اساس آن استوار شده اند فرو ريخته و ديگر چسبي نيست که بتواند اعضأ را به يکديگر و يا به اعتقاداتشان
پيوند زند .حتي دکترين فرقه در صورتي معني و مفهوم دارد که رهبر زنده باشد و بتواند آنرا بطور روزمره تعريف نمايد .به
اين ترتيب بعد از مرگ رهبر فرقه ای ،اعضأ تمام عشق و نفرت خود را نسبت به همه چيز و همه کس از دست داده و اميدی و
يا دليلي برای حرکت و حتي زندگي نمييابند .البته اين درصورتي استکه قبل از آن پيوندهايشان با رهبر دستخوش اعوجاج نشده
باشد و يا بعد از مرگ رهبر ،فرد ديگری سريعا" جای خالي او را پر ننمايد.
اين درحاليستکه در تمام مذاهب پيروان ميآموزند که عشق به خدا ،به معني عشق و احترام به مردم ،خانواده ،دوستان و
همسايگان است .مرامهای غير مذهبي و احزاب سياسي نيز روابط پيروان را حول رهبر و بعضا" حتي حزب تعريف نمي نمايند؛
افراد با پيوستن به يک حزب عشق و مسئوليت خود نسبت به ديگران را از دست نميدهند .دکترين و عشق در مذاهب و در
مجامع ديگر ،شامل احزاب سياسي ،کمک ميکند که بعد از مرگ رهبر حتي اگر کريسماتيک بوده باشد ،اعضأ به يکديگر وفادار
باقي مانده و در نتيجه آنها به عنوان يک جمع به حيات خود ادامه داده و ميتوانند رشد و ارتقأ يابند .در بخش های بعدی من سعي
خواهم کرد تفاوتهای ديگر بين دکترين فرقه ها و ايدئولوژی احزاب و مذاهب را بيشتر توضيح دهم.
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همانطورکه قبال" اشاره شده ،اصلي ترين ،مهمترين و شايد تنها عنصر اصلي ومهم برای داشتن يک فرقه ،داشتن يک رهبر فرقه
ايست ،بنا براين جا دارد که دوباره تاکيد کنم که بدون يک رهبر واجد الشرايط ما نميتوانيم فرقه داشته باشيم .viiبعد از مرگ و
يا غيبت رهبر ،يا کسي با همان ويژيگيها ی رهبر فرقه پيدا ميشود که بالفاصله جانشين او گردد و يا گروه از هم پاشيده و يا
کامال" تغيير ماهيت ميدهد .در تمامي فرقه ها« ،عقايد و اهداف»« ،سازماندهي و تشکيالت» ،و حتي «شيوه های کنترل فکر»
ميتوانند تغيير کرده و بهتر و يا بدتر شوند ،اما تنها اصل تغيير نا پذيراصل بقا و اولويت رهبری بر هر چيز ديگر است و يا
آنطور که مجاهدين سعي ميکردند به ما بيآموزند ،اصل تغيير ناپذير "ا بقا پيشتاز است" ،اصلي که در هيچ شرايطي تغيير
نميکند ،چرا که حيات فرقه وابسته به بقا رهبری است.
آنتوني استور در کتاب خود تحت عنوان "پاهای گلين "viiiاز طريق تحقيق پيرامون زندگي تعدادی از رهبران فرقه ای و مقايسه
ويژيگيهای زندگي و کارکردهای آنان با يکديگر ،سعي کرده است گروها ( ) Guruو يا رهبران فرقه ای را فهم کند .وی
توضيح ميدهد" :در سانسکريت لغت گرو ( ) Guruبه معنای «سنگين» است .و وقتي اين لغت به انساني نسبت داده ميشود معني
کسي را پيدا ميکند که احترام ديگران را بسمت خود جذب ميکند .پروفسور گومبريچ ( ) Professor R.F. Gombrichبمن
آموخت که در سانسکريت اين لغت بطور عادی به پدر يک فرد گفته ميشود ،اما بيشتر از همه به يک «معلم» نسبت داده ميشود.
او جهت ترجمه ،نزديکترين معني در انگليسي برای اين لغت را يک «معلم قابل احترام» دانست .امروزه هر کسي که در رشته
خودش متخصص باشد ،از فوتبال گرفته تا اقتصاد ،مستحق آنست که گرو آن رشته خوانده شود ... .من تعريف خود را به اين
محدود ميکنم که گرو معلمي است که مدعي دانستن معني زندگي است .فرهنگ لغات قرن بيستم چمبرز ،گرو را يک «معلم
معنوی :يک فرد مورد احترام و تکريم» تعريف کرده است .البته تمام گرو ها قابل احترام و تکريم نيستند ،اما «معلم معنوی»
به اندازه کافي درست و گويای معني اين لغت ميباشد .گرو ها به داليل مختلف با يکديگر فرق دارند ،اما بيشتر آنها مدعي داشتن
يک ديد خاص معنوی و يا برخوردار از يک الهام شخصي هستند .آنها به پيروانشان قول يک شيوه و راه نوين جهت ارتقأ و
خودسازی {معنوی و گاها" مادی} ixو يا راهي جهت آمرزيده شدن را ميدهند ... .آنها خود را { به عنوان رهبر ،پيامبر و حتي
نماينده و يا خود خدا روی زمين} انتخاب ميکنند {قبل از هر کس ديگر نخست اين خود آنها هستند که در ذهن و روحشان به اين
يقين ميرسند که رسالت رهبری ،پيامبری و حتي خدائي بر مردم را دارا هستند .}.البته هر کسي ميتواند گرو شود؛ اگر وی به
اندازه کافي خودبزرگ بين باشد که مدعي دارا بودن يک ويژگي فوق العاده معنوی گردد .تاريخ معاصر و گذشته هر دو نشان
داده اند که بسياری از گرو ها ،افراد فاسد صاحب قدرتي بوده ويا شده اند که پيروان خود را به اشکال مختلف استثمار کرده اند.
x
در همين حال گرو هائي هم بوده اند که تقدس  ،فروتني و نداشتن خواستهای فردی آنها را نميتوان بهيچ عنوان زير سئوال برد".
با خواندن کتاب آنتوني استور و با استفاده از تحقيقات وی؛ ما ميتوانيم بطور خالصه نتيجه بگيريم که اغلب گرو ها ويا رهبران
فرقه ای دارای ويژيگيهای مشترک زير ميباشند:
 - 2گرو ها به پيروان خود قول يک راه جديد برای خودسازی (معنوی و يا حتي مادی) و احتماال" آمرزش اخروی و يا
جاودانگي در تاريخ را ميدهند.
 - 1در آغاز آنها خود ،خويشتن را بعنوان رهبر بر ميگزينند{ .و يا اينکه آنها اولين کسي هستند که به خود به عنوان يک
رهبر فوق العاده ايمان ميآورند}.
 - 8آنها با به هيجان در آوردن جمعيت از طريق سخنراني های خود ،روی افراد تاثير عميق گذاشته و آنها را بسمت خود
جذب ميکنند.
 - 4آنها اطراف خود را با پيروان مجيز گو پر ميکنند.
 - 5آنها خود را دارای يک نبوغ و فهم معنوی دانسته که افراد عادی بدون کمک ،قابليت فهم آنرا ندارند.
 - 6آنها پيروان خود را بلحاظ عاطفي ،مادی و جنسي استثمار ميکنند.
 - 7گرو ها معموال" مدعي برخورداری از يک الهام ويا وحي خاص معنوی هستند که زندگي آنها را دگرگون ساخته
است.
 - 3بعضي از گرو ها معتقدند که تمامي بشريت بايد ديدگاه آنها را پذيرا شود و بعضي ديگر مدعي هستند که وقتي آخر
زمان فرا رسد ،تنها پيروان آنها نجات خواهند يافت و اکثريت باقيمانده محکوم به فنا و نابودی هستند.
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 - 9گرو ها بندرت دوست نزديکي به معني واقعي دوست دارند .آنها بيشتر به آنچه که در ذهن خودشان ميگذرد عالقه مند
هستند تا روابط فردی  ...دوستي از نظر آنها ممکن است قدرتشان بعنوان گرو را به زير سئوال بکشد .رابطه ای که
گرو با پيروانش دارد ،رابطه دوستي نيست بلکه رابطه حاکميت {و بنظر من مالکيت} است.
- 21آنها بلحاظ رواني درون گرا {تمرکز و توجهشان بيشتر معطوف چيزهائي است که از فکر و احساسات درونيشان
عبور ميکند تا وقايع بيروني} و نرسيستيک {عاشق خود} هستند.
- 22آنها ممکن است نسبت به هر انتقادی خيلي حساس باشند؛ معموال" گرو ها نميتوانند هيچگونه انتقادی را تحمل کنند ،آنها
معتقدند که هر چيزی مگر انقياد و تبعيت کامل برابر با دشمني با آنهاست.
- 21گرو ها حتي اگر در ظاهر سخن از دموکراسي بميان آورند ،اما در واقع خود را از نخبگان ديده و ضد دموکراتيک
هستند.
- 28گرو خود را برتر از هر فرد ديگر دانسته که مانند هيچ انسان ديگری نيست.
- 24تائيد دروني اينکه گرو يک فرد خاص و ويژه است بيشتر به اين بر ميگردد که او بتواند ديگران را محو خود سازد تا
اينکه ديگران او را دوست داشته باشند .آنها بندرت نظرات خود را مورد بحث قرار داده و تنها بدنبال تحميل آن به
ديگران هستند.
- 25وقتي که "شب تاريک روح" گرو با الهام تازه وی از حقيقت به پايان ميرسد ،معموال" وی بر پيروان خود با اين عقيده
قاطع که او "حقيقت" را کشف کرده است ،ظاهر ميشود .قاطعيت و حتميتي که او در پيام خود نشان ميدهد باعث
افزايش قدرتش روی ديگران شده و قدرت قانع سازی وی و جذابيتش و کريسمايش را فزوني ميبخشد.
- 26گرو ها بايد کريسما و يا جذابيت فوق العاده داشته باشند .قدرت بيان در اجتماعات و داشتن چهره زيبا ميتوانند کمک
کننده باشند .بعضي از گرو ها بدون داشتن يادداشتي ميتوانند مدعوين خود را برای ساعتها مشغول نگه دارند" .آيلين
بارکر" يک متخصص رهبری کنند در جامعه شناسي و مذاهب ،ميگويد« :تقريبا بر اساس تعريف ميتوان گفت که
رهبران کريسماتيک غير قابل پيش بيني هستند ،چرا که آنها محدود به هيچ قانون و يا رسم و رسومي نيستند؛ آنها در
xi
قبال انسانهای ديگر مسئول و پاسخگو نميباشند".
- 27گرو ها اغلب به خود حق ميدهند که تمامي ابعاد زندگي پيروان خود را تحت کنترل و هدايت خود قرار دهند .برای
مثال آنها ممکن است تعيين کنند که پيرو کجا زندگي کند ،با چه کسي روابط جنسي داشته باشد ،و با مايملک و ثروت
خود چه کند.
- 23اعتقاد راسخ به خود و بيانات و نظرات خود جهت جذب پيرو شرط ضروری برای گرو است .اين به معني آن نيست
که گرو به هر آنچه که ميگويد خود معتقد است؛ اما يک اعتقاد اوليه که هر آنچه که او ميگويد يک فهم خاص {مطلق
و عين حقيقت} ميباشد ،شرط الزم تولد يک فرقه جديد است.
- 29گرو ها محتاج پيرو هستند ،همانگونه که پيروان محتاج داشتن يک گرو ميباشند ... .اعتماد بنفس آنها زماني افزايش
xii
مييابد که با عکس العمل مثبت و تائيد پيروان روبرو گردد.
- 11گرو ها بعضي اوقات يک گذشته مرموز برای خود اختراع ميکنند.xiii
- 12گرو ها ريسک اينرا ميکنند که بوسيله قدرت فاسد شوند .xivگرو ها به اين ترتيب خيلي محتمل است که به خود حق
دهند که از مواهب خاصي برخوردار شوند .گرو ها بعضي اوقات زندگي تجملي {در مقايسه با زندگي پيروان} برای
خود بوجود ميآورند .بعضي وقتها روابط جنسي ای برقرار ميکنند که در عرف {و حتي برای ساير اعضأ فرقه} بدليل
غير مسئوالنه {و غير اخالقي} بودن آن محکوم ميشود .گرو ها از داشتن چنين قدرتي بر پيروان خود لذت برده و
گاها" آنها را وادار به انجام اعمالي بي معني و بي فايده تحت عنوان تمرين جهت آموزش روان ميکنند.
- 11آنها ترجيح ميدهند بيماری خاص خود {غرور و خود خواهي فوق العاده  } ...را داشته باشند تا اينکه زندگي مالل آور
xv
عادی بودن را پذيرا گردند.
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طبعا" تمام رهبران فرقه ای و يا گرو ها تمامي ويژگيهای فوق را از خود بارز نميکنند ،اما بهترين و بدترين آنها خصوصيات
مشترکي دارند که آنانرا از انسانها و رهبران عادی متمايز ميسازد.xvi
به نظر من رهبران فرقه ای ،حداقل رهبران فرقه های مخرب بايد اکثر خصوصيات زير را داشته باشند:
 - 2کريسما و جذابيت.
 - 1خود محوری کودکانه و نريسيسم يا عشق بخود.
 - 8آنها خيلي بلند پرواز هستند و خود را برتر از تمام موجودات ديگر ميدانند .آنها حتي از رهبران جاه طلب ،مستبد و
حريص ،طالب چيزهای بيشتر هستند .آنها توقع دارند که توسط پيروانشان مورد پرستش قرار گرفته و به خاطر هر
چه که ميگويند و ميکنند مورد تمجيد و ستايش واقع شوند.
 - 4اعتماد بنفس آنها از تمام افراد پيرامونشان باالتر بوده و معموال" سخنرانان زبده و ماهری هستند.
 - 5گرچه اطراف آنها پر است از افرادی که ايشان را ستايش ميکنند ،اما آنها اغلب تنها هستند ،چرا که کسي را برابر
خود نديده و يا قابل آن نمي بينند که وی را دوست خطاب کرده و نسبت به آنها عالقه نشان داده و نگرانشان باشند.
 - 6آنها مستبد هستند ،نه تنها بمعني سياسي استبداد ،بلکه آنها بر تمامي رفتار و کردار پيروان خود اقتدار و تسلط دارند؛
آنها هيچ مخالف و يا منتقدی را نميتوانند تحمل کنند و بهيچ اصل و پايه ای محدود نميشوند؛ آنها خود را غير قابل
سرزنش و خطا ناپذير ميبينند.

کريسما و جذابيت (:) Charisma and Charm
دکتر النگ در تعريف کريسما و يا جذابيت چنين ميگويد:
"هنر کريسما در طول تاريخ با نامها و تعاريف مختلفي تصوير گشته است .کلت های باستاني آنرا گلمور
(" ) "glamourو يا سحر آميز ميخواندند ،فردی که حضورش آنچنان ديگران را افسون ميکند که ميتواند خود را و اراده خود
را به مخاطبان آنچنان تحميل کند که ذهن ايشان را بچرخاند { .باعث چرخش نظر و طرز فکر ديگران ميشود }.امروزه هم
گلمور (" ) "glamourبه معني يک زيبائي و شکلي سحر آميز و افسون کننده است .در فرهنگ فرانسه در وصف اين لغت
جمله ( ) je ne sais quoiبکار برده ميشود که حدودا" بمعني اينستکه " :من نميدانم چه بگويم" و يا "بيانم از توصيف آن قاصر
است"  .کريسما و چارم ( ) Charisma and Charmنوعي جذابيت و يا توانمندی ذاتي و دروني ای است که دارنده آن
ميتواند در مخاطب اين احساس را ايجاد نمايد که وی فقط با حضورش در کنار او فرد مهمي گشته و حتي به آمرزش اخروی
دست يافته است .دريلديش (زبان يهوديان) برای بيان اين مفهوم از لغت چوتسپا ( ) chutzpahبمعني اعتماد بنفس متحورانه و
بي باکانه استفاده ميشود .بهر صورت اگر بخواهيم اين لغت را بطور کامل تعريف نمائيم بايد به آن حدودا" رفتار و شيوه های
xvii
کار پر زرق و برق  ،پر نقش و نگار و يا پر سرو صدا را هم اضافه نمائيم".
آنتوني استور در کتابش تحت عنوان "پاهای گلين" هم در بيان اين لغت چنين ميگويد:
"يوناني ها اين لغت را در اصل بمعني داشتن خصوصيت ذاتي گريس ( ) graceدر فرد بکار ميبردند که که ميتوان
آنرا بوسيله مجموعه ای از ويژگي های ذاتي فرد بيان کرد .خصوصياتي چون" :وقار"" ،متانت" ،طنازی ،رعنائي ،و حتي
برخورداری از موهبت الهي و يا در بيان يوناني آن فردی که شامل لطف و مرحمت خدايان شده است .ماکس وبر اين لغت را
وارد فرهنگ جامعه شناسي کرده و آنرا اينچنين تعريف نمود :وجود يک کيفيت سحر آميز در فرد ،که به دليل وجود آن در
شخصيت يک فرد ،او از مردان و زنان عادی مميز ميشود ،و ديگران با وی بگونه ای برخورد ميکنند که گوئي او تواني فوق
العاده ،مافوق الطبيعه و برتر از انسان دارد .چنين افرادی ميتوانند سريعا" روی افراد ديگر اثر گذاشته ،آنها را تحت تاثير
جذابيت خود قرار داده و تبديل به پيروان وفادار خود کنند .کريسما همچنين ،خيلي به لغاتي چون مصمم بودن و اعتقاد راسخ
xviii
نزديک ميباشد".
در طول تاريخ هرگاه از لغت کريسما در مورد فردی صحبت شده است ،توصيف آن فرد آميخته به نوعي سحر و جادو و راز و
رمز شده است .زابلوکي در اين خصوص ميگويد:
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"تاثير گذاری کريسماتيک هنوز بدرستي فهم نشده و الزم است در مورد آن تحقيقات بيشتری انجام گيرد .جامعه
شناسي بغير از چند مورد نادر ،در بقيه موارد با اين لغت آنچان برخورد کرده است که مهندسان اصطالحا" آنرا "جعبه سياه"
مينامند{ .جعبه ای که ظاهر آن چيزی را نشان نميدهد ،اما حاوی تمام راز و رمز های ناشناخته است }.بطوريکه برخوردهای
xix
کريسماتيک از يکطرف وارد اين جعبه ميشود و از طرف ديگر اطاعت محض خارج ميگردد".
بسياری بر اين عقيده هستند که چهره زيبا و جذاب ،بيان گرم ،مهارت در سخنراني ،فرد را کريسماتيک ميکند ،اما در مورد
فرقه ها ،اگر چه داشتن چنين صفاتي مزيد بر علت هستند و ويژگيهائي هستند که فرد را در جذب ديگران توانمند تر ميکند؛ با
اينحال چهره نيکو و بيان گرم ،باعث نميشود که فرد خودش را برتر از بقيه انسانها بداند ،و خود را خداگونه ای در ميان انسانها
تصور کند .بعضي وقتها مردم کريسما را با قدرت رهبری و داشتن قاطعيت و ارائه راه حل مناسب برای حل مشگالت جامعه
قاطي ميکنند .برای مثال ممکن است ما مدعي شويم که گاندی يک رهبر کريسماتيک بوده است ،همانطور که ميگوئيم ديويد
کوروش و مسعود رجوی کريسماتيک هستند .در حاليکه استفاده از اين لغت در مورد اين دو دسته افراد ،دو معني کامال" متفاوت
دارد .گاندی زمان گاندی شد که توانست مردم را در مبارزه شان بر عليه استعمار انگلستان هدايت و رهبری نمايد ،و همچنين
توانست ثابت کند که راه حل هايش درست بوده و در عمل مشگل گشا بوده اند و به اين ترتيب توانست صاحب احترام و عشق
ميليونها نفر نسبت بخود شود .وی اين عشق و احترام را قدم به قدم در اثر انجام اعمال و اتخاذ تصميمات مشگل و متفاوت در
شرايط مختلف بدست آورد .وی نه خيلي خوش صورت بود و نه سخنران آنچناني ،بنابراين جذابيت و کريسمای خود را بدليل
صفات ظاهری بدست نيآورد و آنها حاصل حرکات و اقدامات و تصميمات مرحله ای ،صحيح ،صادقانه و اصولگرايانه وی در
طول زندگي اش بودند .اگر چه عشق و احترام و حمايت ميليونها نفر ،ممکن است فردی را کريسماتيک کرده که قادر شود هر
فرد جديدی را سريعا" به خود جذب نمايد؛ اما به اعتقاد من ،اين جذابيت در واقع حاصل وزن حمايت و عشق ميليونها نفر و
تاريخچه رفتار ،افکار و اعمال آن فرد است ونه کريسما به معني ای که در مورد رهبران فرقه ای بکار برده ميشود.
در نقطه مقابل ،اگر ما به زندگي و عملکرد افرای چون ديويد کوروش ،جيم جونز ،و يا مسعود رجوی نگاه کنيم؛ متوجه ميشويم
که آنها مسئله بزرگي را حل نکرده ،پاسخي عملي و واقعي برای مشگالت مردم و جامعه مطرح ننموده اند ،هيچيک از پيش
بيني هايشان محقق نشده ،شيوه های کارشان بوسيله جامعه و يا اکثريت قابل توجهي آزمايش و مردود اعالم شده؛ آنها بکل از
صداقت ،يکرنگي و اصولگرائي بدور بوده اند؛ با اينحال توانسته اند با نگاهشان ،بيانشان ،برخوردها و دستي بر پشت ديگران
زدنشان ،افراد جديدی را بخود جذب نمايند .xxبه عبارت ديگر ،قدرت جذب آنها ويژگي ای نبوده است که توسط مردم در
طوالني مدت و در پي گذر از مشگالت و مسائل پيچيده حاصل شده باشد .ممکن است بتوانيم مدعي شويم که کريسما بعنوان يک
ويژيگي با آنها بدنيا آمده است و شايد هم بشود گفت که آنها يک چشمي ای بوده اند که در شهر کوران پادشاه شده اند .در واقع
اگر ما رهبری و پيش بيني های آنها را حتي در محدوده کوچک پيروانشان ،مورد بررسي قرار دهيم ،در بيشتر موارد متوجه
ميشويم که اغلب پيش بيني هايشان غلط از آب درآمده ،و تمام راه حل ها يشان حتي برای حل مسائل کوچک فرقه به عبس بوده
و گاها" مسير معکوس طي کرده است .با اينحال آنها توانسته اند کماکان بوسيله پيروانشان ستوده شده و بطور مطلق دنبال شوند.
بعد ها شما خواهيد ديد که چگونه رهبران فرقه ای علي رغم شکست تمام پيش بيني ها و رهکارهايشان ميتوانند کماکان توسط
xxi
پيروانشان ستايش شوند.
دکتر تيلور دليل ديگری برای مخاطب قرار گرفتن افراد تحت عنوان کريسماتيک مطرح ميکند؛ وی ميگويد:
" افراد فوق العاده دگم و يا با انجماد فکری گاها" بنظر ميرسد که خيلي کريسماتيک هستند .گاها" و بخصوص در
دوران تحول و تغيير { که حتميتي نسبت به آينده وجود ندارد وبسياری بدنبال ستون محکمي هستند که بتوانند به آن تکيه دهند }
اين ويژيگي خيلي هم ميتواند مفيد باشد xxii" .جنبشهای بزرگ کريسماتيک مانند فاشيسم ،نازيسم ،استالينيسم و مائويسم ،همه در
دوراني پديدار شده اند که کشور آشفته و بهم ريخته بوده ،روابط قديمي ديگر کاربرد نداشته ،و مردم بدنبال يک تغيير اساسي
بوده اند .رهبران دگماتيک وکريسماتيک همچون هيتلر ،استالين ،و مائو درچنين دوراني ظاهر شده و با اعتماد بنفس فوق العاده،
راه حل های خود برای حل تمامي مسائل مردم را ارائه نموده اند .گرچه آنها دکترين ،ايدئولوژي  ،سابقه و تاريخچه های
متفاوتي داشته اند ،اما نقطه اشتراک همه آنها رهبری فرقه گونه شان ،کريسماتيک و دگماتيک بودن ايشان و جهانبيني "سياه و
سپيد" آنها ميباشد.
همانطور که امکان دارد ما محبوبيت مردمي و دوست داشتني بودن يک رهبر بزرگ را با کريسمای نوع فرقه ای اشتباه کنيم،
اين امکان هم وجود دارد که در درون يک فرقه ،پيروان ،کريسما و دگماتيک بودن رهبر خود را با قدرت وی در تحليل و
تشريح درست مسائل مردم و دادن راه حل های واقعي و مشگل گشا برای آن مسائل ،اشتباه کنند .متاسفانه اين نوع اشتباه برای
پيروان جا ميافتد و حتي بعد از جدائي از فرقه خود را بعنوان يک واقعيت نشان ميدهد.xxiii
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اخيرا" من با يک عضو سابق مجاهدين صحب ميکردم؛ گرچه وی منتقد جدی و مخالف مجاهدين بود ،اما به ناگهان صحبت في
مابينمان را قطع کرده و گفت " :اما تو بايد اقرار کني که مسعود رجوی خيلي باهوش بود و بلحاظ سياسي توانمندی فوق العاده
ای داشت .او برای هر مسئله و مانعي که جلوی راهش سبز ميشد ،چاره ای در آستين داشت و حتي ميتوانست چهره های سياسي
مسن تر و با تجربه تر از خودش را براحتي قانع کند ".در پاسخ من جهت تصحيح نظر وی گفتم " :درست است ،او خيلي جذاب
و کريسماتيک بود؛ او براحتي ميتوانست افراد خاصي را مجذوب خود کند؛ عمدتا" بخاطر وزن «دهها هزار» هوادار و عضو
خيالي و ساختگي که مجاهدين مدعي داشتن آنها در ايران بودند و همچنين ،قول سرنگوني سريع حکومت ايران و تا حدی هم
بدليل جذابيت و کريسمای فرديش .يک امتياز ديگر که من بايد به او و شايد ساير رهبران فرقه ای بدهم ،اينستکه آنها در تبليغات
ويا به عبارت ديگر ،در تاثير گذاری و حيله گری فوق العاده ماهر و زبردست هستند .مثل ضرب المثل خودمان ،آنها براحتي
ميتوانند گنجشک را رنگ کرده و جای بلبل بفروشند .اما لطفا" برای نشان دادن مهارت فوق العاده سياسي وی تنها يک نمونه را
ذکر کن که يکي از تحليلها ،تاکتيکها و يا راه حلها ويا پيشگوئيهای وی موفق بوده ويا درست از آب در آمده باشد؟"

نريسيسم يا عشق بخود؛ خود خواهي کودکانه:
بعد از مالقات با سياستمداراني از کشورها و فرهنگهای مختلف؛ وزرا و رهبران کشورهای کوچکتر ،رهبران احزاب سياسي و
دبيرکل های اتحاديه های کارگری و سازمانهای غير دولتي ،من به اين نتيجه رسيده ام که اغلب آنها به نوعي خود بزرگ بين و
خود محور هستند .همانطور که ميگويند قدرت فاسد ميکند ،شايد هم اين اجتناب نا پذير است و هر ميزاني از قدرت ،حتي هدايت
و رهبری چند نفر ،با خود نوعي عقده خود بزرگ بيني بهمراه ميآورد .يک فرد بايد خيلي شخصيت قوی ای داشته باشد که
بتواند مانع رشد فرديتش در اثر مجيز گوئي پيروانش و افراد مختلف به داليل درست و غلط شود .با اينحال باالترين ميزان
فرديت که من در اين افراد ديده ام در مقايسه با خود بزرگ بيني و خود محوری رهبران فرقه ای که من ديده و يا درباره آنها
مطالعه کرده ام کامال" قابل چشم پوشي است .شايد بروز اين بيماری نتيجه قدرت مطلق آنها در درون فرقه است و در ننتيجه
همانند بسياری از مستبدين معروف خود محوری و خود بزرگ بيني فوق العاده ای دارند .اين فرضيه بنظردرست ميآيد و به
اعتقاد من بخشي از دليل وجود اين عقده فوق العاده رهبران فرقه ای است .اما اين همه ماجرا نيست.
اخيرا" من مطلبي از زيگموند فرويد ميخواندم ،تحت عنوان " :تمدن و ناخشنوديهای آن" (Civilization and its discontents
) در خالل خواندن آن من به اين تعريف از "خود" ( ) ego and selfتوسط فرويد رسيدم" :معموال" ما از هيچ چيز به اندازه
احساس «خود» {خود بودن} و خوديت خود و يا ( ) egoخود مطمئن نيستيم .اين «خود» در ما بنظر مستقل {از دنيای بيرون}،
يکپارچه {بدون تناقض  ،نا همگوني و يا حفره های رواني} بوده و ظاهرا" درنقطه مقابل هر چيز ديگر است{ .خود در مقابل
غير خود} اين تحقيقات روانشناختي بود که به ما ياد داد که اين تصور تنها يک خيال باطل است .که دامنه خود در درون انسان
توسعه يافته و مرز مشخصي ندارد؛ که به يک موجوديت نا خود آگاه بسط مييابد که ما آنرا «نهاد» و يا «ايد» ( ) idميخوانيم،
که بخش نا مرئي «خود» است ".وی اضافه ميکند " :با اينحال حداقل «خود» ويا «اگو» در شکل بيروني آن بنظر ميرسد که
خيلي با مرزهای روشن و مشخص ترسيم شده است .تنها در يک شرايط که بايد اقرار کرد غير معمول است - ،ولي با اينحال
نميتوان وجود آنرا از نظر آسيب شناسي مردود اعالم نمود – بنظر ميرسد که مرزهای درون و بيرون «خود» بهم ميريزد .بر
خالف شهادت تمام حسهای پنجگانه ما ،فرد عاشق قاطعانه مدعي ميشود که «من» و «تو» {معشوق} يکي هستيم و وی حاضر
است بنوعي رفتار کند که گوئي اين ادعا درست ميباشد{ .از منافع ،جان و هستي خود بخاطر معشوق گذشتن و يا همه چيز
منجمله سالمت جسم و روان خود را فدای وی کردن .جائيکه فرد غريزه طبيعي صيانت نفس خود را بخاطر معشوق سرکوب
ميکند و مرزهای حفظ خود و حفظ معشوق را در هم ميريزد }.چيزی { فرضا" فهم از خود و حفظ خود} که بطور موقت ميتواند
بوسيله يک حالت رواني { مثال" عشق} بهم بريزد البته بايد بتوان آنرا با يک نوع بيماری {رواني} هم بهم ريخت{ .کسانيکه
بدليل يک نوع از بيماری رواني نميتوانند بين خود و خارج از خود مرزی قائل شوند ،خارج را و يا بخشي از خارج را قسمتي
xxiv
از خود ديده و شايد هم بالعکس}.
با خواندن اين کلمات من به اين فکر افتادم که شايد دليل خود خواهي باد کرده و بطور غير معمول بزرگ شده «فرديت» و
«اگوی» رهبران فرقه ای نوعي بيماری رواني ،محصول عشق بدون حد و مرز پيروان آنها باشد که خود را بصورت اطاعت
مطلق نشان ميدهد .بخصوص شايد نقشي که اولين پيرو ايفا ميکند موجب بهم خوردن مرزهای درون و بيرون «خود» رهبر
فرقه ميشود؛ و فرديتي که از او در دنيای بيرون ديده ميشود به همان بزرگي ای ميگردد که در درون وی است؛ بشکل دنيا ای
مستقل ،بزرگ و بدون خلل و فرج .به اين ترتيب شايد واقعا" گناه و خطا از ما باشد که با نوع رفتار خود يک رهبر عادی را
تبديل به يک رهبر فرقه ای ميکنيم.
در اينجا من به خواندن خود ادامه دادم " :مواردی وجود دارد که در آنها فرد چيزهائي را که بطور آشکاری از فرديت و
«اگويش» منبعث شده و بايد به همين شکل هم ديده شود ،به دنيای خارج نسبت ميدهد .به اين ترتيب حتي احساس «خود» هم
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ميتواند بهم ريخته شود ،مرزها و حدود «خود» و ثبات خويش را هم از دست بدهد .تجربيات بيشتر به ما نشان ميدهد که احساس
«خود» يک فرد بالغ ،همواره از آغاز آنچيزی نيست که بعد از بلوغ {فکری او} ديده ميشود .اين احساس حتما" بايد يک پروسه
تغيير و تحول را پشت سر گذاشته باشد .که طبعا" نميتوان آنرا بشکل آزمايشگاهي نشان داد ،گرچه ميشود به احتمالي آنرا دوباره
ساخت {و يا مراحل آنرا توصيف نمود} .يک بچه تازه متولد شده  ،در آغاز نميتواند بين «خود» و «اگوی خود» و دنيای خارج
که منبع احساساتي است که بسوی او سرازير ميشود مرزی قائل شود{ .نميتواند تجربياتي را که توسط پنج حسش بدست ميآورد و
عواطفي که از طرف اطرافيان بسوی او سرازير ميگردد را از درون خود و آنچه که در درونش ميگذرد جدا سازد }.وی
بتدريج بدليل محرکهائي که بسوی او سرازير ميگردد ،ياد ميگيرد که اينکار را بکند{ .گريه ميکند تا به غذا برسد ،خنده ميکند تا
محبت و توجه ببيند ... ،و به اين ترتيب کم کم ياد ميگيرد که درون يعني چه و بيرون يعني چه و چگونه ميتواند با بيرون کنش و
واکنش کرده و نيازهای دروني خود را برطرف نمايد }.ما بتدريج ياد ميگيريم که بين درون که متعلق به «خود و يا اگوی»
ماست با بيرون که از دنيای خارج ميآيد از طريق کنترل ارادی عضالت و احساسهای پنچگانه خود مرز قائل شويم{ .دست و پا
زدن ،گريه و خنده کردن و سرانجام استفاده از کلمات برای ارتباط با دنيای بيرون} اين نخستين قدم بسمت فهم ويا برقراری اصل
واقعيت و حقيقت است{ ،چه چيزی واقعي و حقيقي است و چه چيزی زائده فکر و خواب و خيال ماست }.اصولي که بر تحوالت
و تغييرات بعدی ما حاکم ميگردد ... .به اين ترتيب« ،خود و يا اگو» خود را از دنيای خارج جدا و مستقل ميسازيم .و يا بطور
صحيحتر گفته باشيم ،اگو در مرحله نخست "خود" تمام شمول است{ ،شامل همه چيز ،درون و بيرون ميشود} اما بعدا" دنيای
بيرون را از خودش جدا ميسازد .بنابراين احساس فعلي ما از «خود» بخش کوچک شده باقيمانده يک احساس بسيار بزرگتر،
فراگيرتر از «خود» ميباشد ،که در واقع روابط بسيار نزديکتر و يگانه تری با دنيای اطراف خود داشته است".
به اين ترتيب اگر درست فهميده باشم ،وقتي ما در دوران نوزادی و شايد تا سن دوسالگي هستيم (يعني قبل از آنکه مجبور شويم
قوانين و اصول اوليه حاکم بر دنيا مثل "مالکيت" را فهم کرده و به آن احترام بگذاريم) ،نميتوانيم بين «خود» و بيرون خود مرز
مشخصي قائل شويم .بعبارت ديگر يک نوزاد دنيای بيرون و خود را يگانه و در وحدت کامل ميبيند .و يا فکر ميکند که تمام دنيا
بخاطر و برای او آفريده شده است و وی مرکز ثقل جهان بوده و همه چيز بايد حول وی چيده شود .بعد ها وی مجبور ميشود که
بين «خود» درون و دنيای بيرون مرز قائل شده و بفهمد که او نيز فرديست مانند ميلياردها انسان ديگر با مزايا و کمبودهای
خاص خود .xxvدر اينجا وارد قسمت جالب بحث فرويد ميشويم.
فرويد مي افزايد " :اگر بشود فرض کرد که اين احساس از «خود» اوليه بنوعي {در فرد يا افرادی} کما بيش باقي مانده است،
{و يا شايد بشود گفت که در بعضي افراد« ،خود» بوسيله فشار واقعيت دنيای بيرون تربيت نشده است .يا آن فشار مثل تربيت
اوليأ به اندازه کافي نبوده است و يا فرد بنوعي شايد با تظاهر آنرا بدون به رسميت شناختن دروني اش رد کرده است }.به اين
ترتيب ميتوان افراد بسياری را يافت که در زندگي رواني شان ،بنوعي «خود» اوليه خويش را بهمراه «خود» کوچکتر {خود
فرد بالغ} با مرز بنديهای ظريفترو قاطعتر که در دوران بلوغ فکری شکل ميگيرد بهمراه يکديگر يدک ميکشند "... .در اينجا
وی مي پرسد" :اما آيا ما اين حق را داريم که فرض کنيم که چيزی که در ابتدا وجود داشته توانسته در کنار چيزی که تکامل
xxvi
يافته بعدی آنست باقي مانده و به حيات خود ادامه دهد؟"
در دنباله اين مقاله فرويد سعي ميکند نشان دهد که «خود» دوران نوزادی و نوع بالغ آن که تکامل يافته «اگوی» اوليه است
ميتوانند در کنار يکديگر باقي مانده و گرچه «خود» بالغ بر ما و اعمال و خواستهای ما بطور معمول حاکم است ،اما در
شرايطي «خود» دوران کودکي هم ممکن است بتواند خويش را نشان داده و حتي برای لحظاتي بر اعمال و خواستهای ما غالب
شود{ .معموال" ما در اين شرايط برای توصيف چنين حالت فردی از جمالتي مثل "وی خودش را لوس کرده" و يا " ياد
بچگيهايش افتاده"" ،بچه شده" استفاده ميکنيم }.ممکن است اين نظريه درست باشد و همچنين اين امکان هم وجود دارد که در
مورد رهبران فرقه ای بحث ديگری در کار باشد؟ شايد «خود» ويا «اگوی» آنها هيچگاه به داليل مختلف از جمله شرايط خاص
محيط پيرامون ايشان ،مانند تربيت اوليآ و يا حتي وجود نوعي بيماری رواني و يا فيزيکي نتوانسته است تغيير کرده و به «خود»
بالغ تبديل گردد؟ شايد بجای تشخيص مرزهای بين درون و بيرون «خود» آنها ياد گرفته اند که با تظاهر به تواضع ،قناعت و
افتادگي نشان دهند که مرزهای بين درو ن و بيرون را فهم کرده و به آنها احترام ميگذارند ،و در عين حال همانند کودکان ،دنيای
بيرون را از خود و مال خود دانسته ،و احساس ميکنند که همه چيز برای آنها بوجود آمده و ايشان مرکز هستي هستند .اگر
کودکان خردسال را در نظر بگيريد؛ متوجه ميشويد که آنها بسختي معني شريک شدن و سهيم شدن را فهم ميکنند ،نه تنها آنها
اوليأ خود را از آن خود و برای خود ميدانند ،بلکه حتي اگر آنها را در اتوبوس و يا مترو نظاره کنيد ،در ميابيد که ايشان با
حرکات و لبخندشان سعي ميکنند توجه و حمايت همگان را بسمت خود جلب نمايند .هر چيزی که توجه آنها را بخود جلب کند،
آنها آنرا با تمام وجود خواسته و مال خود دانسته و هر کاری که از دستشان برآيد انجام ميدهند که آنرا بدست آورند .يکي از
پيروان جدا شده ديويد کوروش وی را چنين توصيف نموده است" :وقتي که او نسبت به چيزی عالقه مند ميشد ديگر هيچ چيز
xxvii
نميتوانست او را در رسيدن به آن خواسته متوقف سازد".
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اکثر رهبران فرقه ای نه تنها خود را بعنوان يک فرد خاص ميبينند ،بلکه خويشتن را مرکز جهان ميدانند .يک از القاب مريم
رجوی در ميان پيروانش "مهر (خورشيد) تابان" است و تازه همسر وی مسعود رجوی ،بر طبق گفته و نظر مريم يک دنيا جلو
تر و باالتر از اوست .اين اگو و خود محوری شايد برجسته ترين ويژيگي خصوصيات رهبران فرقه ای ميباشد .خيلي مشگل
ميتوان «خود» و يا «اگوی» آنها را با خود بزرگ بيني افراد عادی و شايد حتي رهبران سياسي بزرگ مقايسه نمود؛ تنها شايد
بتوان آنرا با اگوی کودکان خردسال زير دوسال مقايسه کرد که خود را مرکز جهان ديده و فکر ميکنند که وجود همه چيز و همه
کس برای آنها و بخاطر آنها و در خدمت آنهاست( .در ضمن اين احساس مالکيت همه چيز ،هم کودکان خردسال و هم رهبران
فرقه ای را شديدا" طلبکار از همه کرده بطوريکه هيچ ميزان از رسيدگي و توجه و پرداخت ديگران نميتواند انتظارات آنها از
دنيای بيرون را سيراب سازد .چرا که هيچکس نميتواند همه چيز را که آنها «متعلق» به خود ميدانند به ايشان بدهد ).وقتي
کودکان خردسال بازی ميکنند هيچ قيد و بندی را نميتوانند تحمل کرده و خود را آزاد ميبينند که با اسباب بازيهای خود هر
کاری که دلشان ميخواهد انجام دهند ،حتي اگر بازی آنها به خراب شدن و نابودی اسباب بازی بيانجامد .اين درست همان
احساسي است که رهبران فرقه ای دارند وقتي که با اسباب بازيهای خود يعني فرقه و پيروانشان بازی ميکنند ،و اگر خدای نا
کرده روزی بقدرت برسند اين همان احساسي است که آنها نسبت به کشور و ملتشان خواهند داشت .هيتلر ،استالين و مائو نمونه
های بقدرت رسيدن رهبران فرقه ای هستند .و بالئي که آنها به سر ملت و کشورشان آوردند و در مورد هيتلر خرابي که برای
تمام دنيا آورد نمونه های آشنای بازی کودکانه آنها با کشور ،ملتشان و دنياست.
من ويژگي های مشابه ای را در مورد مسعود رجوی مشاهده کرده ام؛ وقتي که او به هر دليل خواهان چيزی ،چه کوچک و چه
بزرگ ميشد ،ما ميبايست با تمام وجود و به هر بهائي جهت تحقق و يا بدست آوردن آن عمل نمائيم .اين يکي از دالئلي بود که
خيلي از کارکردهای مجاهدين بعد از چند هفته و يا چند ماه ميبايست به حالت اوليه خود بازگردند ،چرا که انجام آنها با محاسبه
منافعشان در مقابل مخارجشان صورت نگرفته و تنها بدليل خواست و شايد هوس «کودکانه» رجوی انجام شده بودند.
اين رفتار مجاهدين حتي توجه ديگران را هم جلب کرده بود ،کما اينکه در يکي از نشريات ايراني چاپ خارج انتقادی از اعمال
مجاهدين شده بودکه نه تنها اعضأ و هواداران سازمان ،بايد بهای سنگين اعمال حساب نشده واشتباه مجاهدين را بپردازند ،بلکه
کل مخالفين دولت ايران در خارج بايد پرداخت کننده آن باشند .رجوی بجای آنکه ،اين گفته را بعنوان يک انتقاد دوستانه ببيند،
آنرا حتي نوعي تعريف از خود دانست و در يکي از سخنراني هايش چنين گفت:
" يک وقتي در يکي از نشريات  ،از موضع باصطالح چپ ،انتقادی از مجاهدين شده بود با اين مضمون که :
«مجاهدين  ،بي هدف و بي برنامه و با بي کله گي زدند به سيم آخر! ولي اينطوری به حکومت نخواهند رسيد» اين که از آغاز
حکومت خميني  ،مجاهدين هدف و برنامه ی روشني داشته اند يا خير را ميگذاريم برای بعد ،اما الحق «بي کله گي مجاهدين » !
توصيف درستي است .ديديد که با بي کله گي تمام  ،زديم به سيم آخر! درست گفته است .اگر "عقل" همانست که نسل ما در نزد
عاقله مردان و عاقله احزاب ميدان سياست ايران ديد ،مجاهدين قطعا" عاقل ! نبوده و نيستند .اگر ميخواهيد آنها را «ديوانه و بي
کله» خطاب کنيد ،اما من توصيف "عاشق" را برای آنها ترجيح ميدهم .از آن شور و عشقهائي که با عقل تاجر پيشه هيچ
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سازگاری ندارند".
بنظر من ،رجوی تعريف درستي از اعمال ،رفتار و ديدگاه مجاهدين درباره خودش و خواستها و آرزوهايش داده است" .عشق" و
کارهائي که عاشق برای معشوق انجام ميدهد .xxixرهبران فرقه ای نه تنها خواهان عشق مريدان خود بلکه طالب عشق کل وجود
نسبت به خود هستند؛ xxxچرا که همانگونه که توسط فرويد توضيح داده شد ،اين عاشق است که معشوق را همانگونه که هست
ديده ،ميپذيرد و به وی عشق مي ورزد ،و تنها در عشق است که مرزهای درون و بيرون بهم ريخته و عاشق برای معشوق آن
ميکند که برای «خود» ميکند.تنها در عشق ديوانه وار است که عاشق همه چيز منجمله عقل ،منطق ،درست و غلط  ،خانواده و
دوستان را فراموش کرده و همه چيز را فدای محقق کردن خواستها و آرزوهای معشوق ميکند .در نتيجه ،تنها در اينصورت
استکه رهبران فرقه ای ميتوانند بين «خود» واقعيشان« ،خود» بي حد و مرزشان از يکطرف و «خودی» که در دنيای بيرون
به آن تظاهر ميکنند از سوی ديگر ،وحدت ايجاد کرده و بيرون و درون خود را يکي کنند.
بر خالف کودکان که به مرور ياد ميگيرند مرزهای دنيای بيرون را شناخته و «خود» افسار گسيخته خود را تربيت ،مطيع و
محدود کرده و به «خود» بالغ ،متعارف و معمول در جامعه تبديل سازند ،رهبران فرقه ای سعي ميکنند که دنيای بيرون را جهت
محقق شدن انتظارات «خود» ،تغيير داده و شايد ديگران را از طريق عابد و عاشق خود ساختن ،وادار به تحمل «خود» افسار
گسيخته کودکانه خويش کنند .و اگر نتوانستند کل دنيا ،کشور ويا جامعه خود را برای اين منظور تغيير داده و عاشق خود سازند،
دنيای کوچک و اسباب بازی خود را بشگل فرقه بوجود آورده و در آن ،آن ميکنند که هوسهای کودکانه شان ميطلبد.
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دکتر سينگر فرقه را آينه افکار و خواستهای رهبر فرقه ميداند .وی ميگويد :رهبر فرقه " ،روياها و آرزوهای خود را در دنيائي
که پيرامون خويش ميسازد زنده ميکند .او افراد را بسمت محقق کردن خواستهايش هدايت ميکند .وی براستي دنيای اطراف خود
را دنيای خود ميکند .محصول کار بيشتر رهبران فرقه ها تحقق رويا های يک کودک در يک بازيست ،آنها دنيا ئی با اسباب
بازيهايش بوجود ميآورند .در آن دنيای اسباب بازی ،يک کودک احساس ميکند که قادر متعال است و حداقل برای چند دقيقه و يا
چند ساعت دنيای دلخواه خود را بوجود ميآورد .او عروسکهايش را اينور و آنور ميکند .و آنها نيز به ساز او ميرقصند .آنها
حرفهای او را برايش تکرار ميکنند .وی آنها را به هر شکلي که بخواهد تنبيه ميکند .او در اين دنيا همه چيز است ،قادر است و
ميتواند رويا هايش را محقق سازد .وقتي من جعبه شني و مجموعه اسباب بازيهائي که روانشناسان در مطب های خود دارند را
ميبينم ،به اين فکر ميکنم که البد ،رهبر فرقه هم به افراد در دنيای مخلوقش همانگونه نگاه ميکند که يک کودک روی ميز شني
xxxi
ميکند .دنيائي که نشانگر آرزوها و روياهای اوست".
جهت تشخيص اينکه چگونه رهبران فرقه دنيای تخيلي خود را در درون فرقه بوجود ميآورند ،شما کافي است به قرارگاه اشرف
در عراق رفته و دنيای تخيلي عيني شده رجوی ها را ببينيد .xxxiiمشاهده کنيد که چگونه رجوی ها آرزوی رهبری ايران را که
حق خود ميدانند و نتوانسته اند آنرا در دنيای واقعي ماده سازند و يا حتي به آن نزديک شوند ،در دنيای کوچک شده قرارگاه
اشرف و يا بقول خودشان شهر اشرف محقق کرده اند .ايران خودشان؛ با آدمهای کوکيش ،بدون خانواده ،سکس و يا کودکي در
آن که واقعيت را به ايشان يادآور شود؛ با ارتش ستايش کننده رجوی و همسرش؛ با پارلمان ساختگي و دو شير سنگي در کنار
دربهايش؛ اعضای پارلمان همه موافق و مطيع رهبری؛ حتي رجوی همسرش را رئيس جمهور کرده و کابينه خيالي خود را هم
بوجود آورده است .حتي ايران کوچک شده رويائي و مسخره آنان بازار و ميدان آزادی کوچک شده خود را هم دارد.
و اما زمانيکه رهبران فرقه بطور اتفاقي ،شانسي ،با حقه و کلک ،و يا با استفاده از هوش و زيرکي شان ،و يا حتي بدليل قدرت
رهبريشان به اهداف خود ميرسند ،ميليونها و يا شايد دهها و صدها ميليون انسان بايد با پرداخت هزينه ای سنگين ،با زندگي و
عمرشان بهای مادی شدن رويا ها و آرزوهای کودکانه رهبر فرقه ای را بدهند .و يا شايد بشود گفت ،که بجای صدها و هزاران
نفر که در فرقه تبديل به اسباب بازی کوکي ميشوند ،اينبار ميليونها و صدها ميليون نفر بايد نقش اسباب بازی را ايفا کنند .زندگي
و برنامه آنها برای آينده بي معني ميشود چرا که تقدير يک اسباب بازی در دست يک کودک دوساله است .همانطور که در آلمان
نازی  ،شوروی استالين و چين مائو اتفاق افتاد.

i

 در اينجا تاکيد من روی "رهبر فرقه ای" است چرا که هر رهبری هر چقدر هم که توانمند باشد ،اگر ويژيگيهای فرقه ای را نداشته باشد،نميتواندد کارهائي را بکند که يک رهبر فرقه ای ميکند.
ii

رشد مسيحيت بعد از مرگ و يا معراج وی به آسمانها (هر چه که به آن اعتقاد داريد) حاصل شد .کما اينکه بودييسم هم بعد از مرگ بودا
به عنوان يک عقيده به شکل امروزی مردم گير شد .تمامي مذاهب واعتقادات فلسفي بزرگ شناخته شده امروز بعد از مرگ پيامبر و يا
فيلسوف خود برای صدها و شايد هزاران سال به بقای خود ادامه داده و رشد کرده اند ،نه به خاطر رهبرشان بلکه بخاطر بزرگي و اهميت
پيام و اعتقاداتشان.
Koran ; Sura 3: 138 Cited from Karen Armstrong; ‘MUHAMMAD’; P: 257

iii

iv

Muhammad ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah 969, in A. Guillaume (trans. And ed.), The life of Muhammad (London, 1955), P.
651. P: 683; Cited from Karen Armstrong; ‘MUHAMMAD’; P: 257
v

رند ( ) RANDاين خبر را چنين گزارش کرده است ":در سال ( 2831ه ش) پس از دستگيری مريم رجوی بوسيله پليس فرانسه  ،در
اعتراض به آن ده نفر اقدام به خودسوزی کردند که دو نفر از آنها کشته شدند ".صفحات هفاد و پنج و هفتاد و شش گزارش .رند)(RAND
يک موسسه تحقي قاتي مستقل غير انتفاعي در امريکاست که هدفش تهييه گزارشات تحقيقي و واقعبينانه ای است که مردم و يا بخشهای
خصوصي را در دنيا به مخاطره انداخته است .نام کامل آن  ،موسسه تحقيقاتي برای دفاع ملي استRAND; National Defense Research ( .
 ) Instituteگزارش اين موسسه تحت عنوان" :مجاهدين خلق در عراق :يک سياست معما گونه سال { 1119اشاره به سياست وزارت دفاع
آمريکا در قبال مجاهدين}" برای وزارت دفاع آمريکا و به هزينه آن وزارتخانه تهييه شده است .متن کامل اين گزارش را ميتوانيد در آدرس
زير پيدا کنيد:
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/
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vi

ممکن است سازمان مدعي شودکه اين خودسوزی ها يک عمل اعتراضي بوده که در اينصورت جای تعجب است که چرا چنين عمل
اعتراضي ای پس از مرگ هزاران نفر در دهه شصت و يا پس از آخرين عمليات آنها و يا حتي خلع سالحشان توسط قوای آمريکائي انجام
نگرفت؟! در حاليکه آنها در گذشته مدعي بودند که سالحشان برايشان مقدس است و هيچ کس نميتواند يک «مجاهد خلق» را از سالحش جدا
سازد.
vii

سينگر يک رهبر فرقه ای را اينچنين تعريف کرده است" :آنها خود ،خويشتن را رهبر اعالم ميکنند .افرادی هستند که در قانع کردن
ديگران مهارت خاصي دارند و مدعي هستند که در زندگي {از جانب خدا ،انسانيت ،طبيعت و يا حتي توسط يک الهام دروني} ماموربه انجام
امر خاص و مهمي هستند { ... .رهبرای فرقه ها} مصمم و خود تحميل کننده بوده و اغلب کريسماتيک و جذاب معرفي ميشوند .اينگونه از
رهبران به داشتن جذبه ،انگيزه قوی دروني و يا توانمنديهای ديگر جاذب و کشش دار احتياج دارند که بتوانند گله خود را مجذوب خود کرده،
اداره و کنترل نمايند .آنها پيروان را قانع ميکنند که خانواده ،کار ،آينده و دوستان خود را رها کرده و آنها را دنبال نمايند .چه علني و چه در
پنهان ،اکثر آنها ،سرانجام صاحب مايملک و ثروت وحتي حيات پيروان خود ميشوند .رهبران فرقه ای خود را محور ستايش پيروان کرده و
تمام توجه ،عشق و پيمان وفاداری پيروان را متوجه خود ميسازند{ .اين در نقطه مقابل} کشيشان ،خاخامها ،رهبران دموکراتيک ،و رهبران
جنبشهای راستين انسان دوستانه است که محور عبادت و توجه را خداوند و يا يک اصل معنوی و يا هدف و منافع جمعي قرار ميدهند .در
بسياری ازفرقه ها برای مثال ،افراد جهت اثبات وفاداری خود به رهبر ،مجبور ميشوند که از همسران و يا اوليأ خود جدا شده و فرزندان خود
را رها سازند ".نقل شده از:
Margaret Thaler Singer Cults in our Midst; Jossey-Bass; A Wiley Imprint; 2003; P: 8

مارگرت سينگر همچنين ميافزايد" :فرقه ها براستي حول شخصيت (رهبری) شکل گرفته اند .به اين دليل که تشکيالت آنها اساسا" استبدادی
است ،در آنجا شخصيت رهبر مهمترين و يا تنها چيز مهم است .فرقه ها منعکس کننده ،ايده ،روش کار و هوسهای رهبر هستند و به اين
ترتيب زائده و بخشي از وجود رهبر ميشوند ".نقل از مرجع قبلي صفحهxxiv :
viii

پاهای گلين و يا بهتر بگوئيم "پاهای سست و غير استوار" اصطالحي است در زبان انگليسي که در مورد افرادی بکار گرفته ميشود که
مورد احترام و عالقه عده ای هستند و ناگهان نقطه ضعف فوق العاده آنان (مثل پاهای که از گل ساخته شده باشد) ظاهر ميشود و "عظمت" آن
فرد در مقابل مخاطبينش به ناگهان فرو ميريزد.
ix

لطفا" توجه داشته باشيدکه همچون گذشته و همچنين در همه جا مطالب نوشته شده بين { } و همچنين تمام تاکيدات در يک نقل قول از من
است ،مگر آنکه ذکر شود که آن تاکيد از نويسنده مطلب نقل قول شده است.
Anthony Storr; Feet of Clay; HarperCollins Publishers; 1996; PP: xi; xii

x

xi

;Eileen Barker, New Religious Movements - London: HMSO, 1992- P. 13: cited from: Anthony Storr; Feet of Clay
HarperCollins Publishers; 1996; P: xv
xii

درست بهمين علت استکه اولين پيرو معموال" برای گرو ها خيلي مهم هستند ،چرا که وی در واقع جرقه زننده اعتماد بنفس گرو جهت
معرفي خود به ديگران بعنوان يک رهبر فرقه ای است .آنچنان که مريم رجوی برای مسعود رجوی بود .مسئوليت اولين پيرو از يکسو
افزايش اعتماد بنفس گرو است و از سوی ديگر معرفي وی به هواداران ديگر است به عنوان کسي که قابل ستايش ميباشد ،کسي که بايد بدون
هيچ سئوال و شکي پيروی شود و حتي مورد پرستش واقع گردد .بعد ها ما خواهيم ديد که مسعود چگونه توسط مريم توصيف شده است و
همچنين خود مريم چگونه بعدها بوسيله اولين پيروش فهيمه توصيف شد.
xiii

کما اينکه بعضي وقتها در مجاهدين ،تبديل حکم اعدام مسعود رجوی به زندان ابد توسط شاه معجزه و لطف الهي نسبت به مجاهدين و
مردم ايران تصوير ميگردد .و همچنين زنده ماندن ابو حمزه از رهبران فرنچايز القاعده که از مرگ حتمي نجات يافت" .وی معتقد بود که
تقدير آن بوده است که وی زنده مانده و نسل جديد «جهاديها» را تربيت نمايد ".به نقل قول از:
Sean O’ Neill and Daniel McGrory; The Suicide Factory; Abu Hamza and the Finsbury Park Mosque; HarperCollins
Publishers; 2006; P: 84
xiv

همانگونه که گفته ميشود« :قدرت انسانرا فاسد ميکند و قدرت مطلق فساد مطلق ميآورد» وقتي که يک گرو در مقابل هيچکس پاسخگو
نيست .وقتي هيچ ارگان ناظر و تنظيم کننده ای بر آموزشها ،فرامين ،و رفتار گرو وجود ندارد؛ وقتي که او تنها پاسخگو نسبت به خود
ميباشد؛ وقتي که او حاکم مطلق بر حيات و مرگ و اعمال ور فتار روزانه پيروان خود است؛ گرو ها براحتي ميتوانند فاسد شده و تبديل به
خداگونه ای در ميان پيروان خود گردند .در مجاهدين در يک مرحله از انقالب ايدئولوژيک ما ميبايست به رجوی "امضأ معاصي" بدهيم .به
اين معني که ما تمامي گناهان و خطاهای او را به جان خريدار شده ايم و از آن خود ميدانيم .او را بدليل داشتن گناه و يا خطائي زير سئوال
نبرده و شکي نسبت به او نکنيم.
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xv

من ميتوانم ويژيگيهای ديگری را هم برای گرو ها بر شمارم :خصوصياتي چون :پارانويد و يا شک فوق العاده نسبت به هر کس ديگر.
اهميت فوق العاده اعمال جنسي برای آنها که اغلب ايشان را به افراط و تفريط ميکشاند .از يکسو ممکن است آنها را تبديل به يک معتاد
جنسي کند و از سوی ديگر ممکن است ايشان را بسوی ترک هميشگي اعمال جنسي و حتي مقطوع النسل کردن خود بکشاند ... .آنها از
پيروان خود ميخواهند که متقاوت از مردم عادی بوده و حتي شرم داشته باشند که عادی خوانده شوند .آنها از اينکه "رهبر بزرگ" خوانده
شوند و مورد تقدس قرار گيرند شرم نداشته و گوئي از تواضع بهره ای نبرده اند .آنها ديگران را وادار به پذيرش اين ميکنند که بين ايشان و
بقيه انسانها يک فاصله عميق کيفي وجود دارد که قابل پيمودن نيست.
Anthony Storr; Feet of Clay; HarperCollins Publishers; 1996; PP: xi, xvii

Dr. Haha Lung; Mind Control; The Ancient Art of Psychological Warfare'; Citadel Press Kensington; 2006; P: 131
Anthony Storr; Feet of Clay; HarperCollins Publishers; 1996; PP: xi; xvii

xvi

xvii

xviii

xix

Towards a Demystified and Disinterested Scientific Theory of Brainwashing. Benjamin Zablocki cited from: Benjamin
Zablocki & Thomas Robbins; 'misunderstanding Cults' Searching for objectivity in a controversial field; University of
Toronto Press; 2001; P: 182
xx

در مورد مسعود رجوی ممکن است مجاهدين مدعي شوند که آنها پس از انقالب  2857ايران توانستند هزاران نفر را به خود جذب نمايند.
در جواب به اين افراد باي د گفت که بعد از انقالب حتي گروه های کوچک ناشناخته توانستند نسبت به اندازه خود جوانان بسياری را بخود جذب
نمايند .علت اصلي اين کشش بسمت گروه های سياسي در درجه نخست خود انقالب ايران بود که مردم را بطور عام و جوانان را بطور
خاص سياسي و آماده فداکاری فوق العاده کرده بود .مستقل از آن مجاهدين دارای يک تاريخچه مبارزاتي و فداکاری و شهادت بر عليه رژيم
شاه بودند که عمدتا" توسط رهبران مذهبي و روشنفکران که در ميان مردم و جوانان بودند تبليغ و حتي تا حدود زيادی اغراق شده بود و در
نتيجه شهدا و زندانيان سياسي مجاهدين تبدي ل به قهرمانان و اسطوره های افسانه ای بخصوص نزد جوانان مذهبي شده بودند .مسعود رجوی
يکي از افراد نادر نجات يافته از جنايت رژيم شاه بود که بعد از اعدام اکثر رهبران اوليه مجاهدين ،در زندان ،در جمع محدود زندانيان مجاهد
توانست به رهبری برسد .در آنزمان دانستن قدری از ادبيات مارکسيسم و داشتن توان بحث با مارکسيستها و پاسخگوئي به انتقادات آنها بر
عليه مذهب {بخصوص پس از انشعاب مارکسيستي در مجاهدين} ،در ميان روشنفکران مذهبي جذبه خاصي داشت و دارنده چنين صفتي
امتياز خاصي پيدا ميکرد .رجوی در ميان افراد نادر نجات يافته مسلمان در زندان آگاه ترين فرد نسبت به ادبيات مارکسيسم بود و ميتوانست
با مارکسيستها در زندان وارد بحث و جدل شود .همانطور که شکو آساهارا در مدرسه نا بينايان کمي بينائي داشت و توانست ديگران را بخود
جذب نموده ورهبر آنان شود ،رجوی هم توانست در ميان سايرهم بندان مجاهدش آنها را مجذوب خود نمايد .اين در حاليستکه بعد از رهائي
از زندان ،تمام پيش بيني ها ،و رهنمودهای رجوی غلط از آب درآمده و منجر به مرگ و رنج هزاران تن از پيروان وی شد .اما برخالف
رهبران سياسي و انقالبي ،که در صورت شکست و اشتباه اعتبار خود را از دست ميدهند ،نه تنها وی موقعيتش در مجاهدين را از دست نداد،
بلکه بطرز عجيبي بعد از شکست هر پيش بيني و رهنمودش ،وی بزرگ تر و خداگونه تر هم شد .اين کريسمائي نبود که در اثر آزمايش
زمان و توسط تائيد و حمايت و عشق اکثريت مردم کسب شود ،بلکه موقعيتي بود که وی بدليل برتريش در ميان نادر افراد باقيمانده از نسل
اول مجاهدين بدست آورده بود .و شايد هم بدليل قدرت بيانش و جذابيت فرديش .بعد از تمام اينها ،اين به معني آن نيست که رهبران فرقه ای
نميتوانند مردم را بسمت موفقيت نسبي و حتي قابل توجه هدايت نموده و اکثريت توده ها را بخود جذب نمايند ،افرادی مثل هيتلر و مائو از
رهبران فرقه ای بودند که توانستند حمايت اکثريت مردم خود را از آن خويش کنند .حتي اگر آنها مسبب مرگ ميليونها و شايد دهها ميليون نفر
از مردم خود شدند ،اما حتي در مورد آنها کريسما از نخست در بيان و کالمشان وجود داشت و بعد حمايت و تائيد مردم کسب گرديد و نه
بالعکس همانند گاندی.
xxi

برای نمونه ميتوانيد به مرجع زير مراجعه نمائيد:

Leon Festinger; Henry W. Riecken, and Stanley Schachter called ‘When Prophecy fails’ Published by Pinter & Martin; 1956
Cited from: Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford university press; 2004; PP: 144, 145
xxiii

xxii

معموال" بسياری از جداشدگان از فرقه ها رهبران فرقه را افرادی نابغه دانسته و در حتي در بيان قدرت آنها در تشريح و حل مسائل
اغراق هم ميکنند .گرچه ممکن است اينکه جداشدگان از فرقه معموال" رهبر فرقه را فردی نابغه ميدانند تنها به تصويری که برای آنها در
فرقه کشيده شده است بر نگردد و يک نوع سپر دفاعي برای آنها جهت رهائي از برچسب "سادگي"" ،ساده لوحي" ،و حتي "حماقت" باشد.
اينکه اگر آنها گول خورده وپيرو فرقه شده اند به "سادگي" و "حماقت" ايشان بر نميگردد ،بلکه بدليل هوش و نبوغ طرف مقابل بوده است.
برای مدتي طول ميکشد که جدا شدگان از فرقه متوجه شوند که کريسما و جذابيت رهبر فرقه چگونه عمل کرده است و چگونه آنان شستشوی
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مغزی شده اند و بدنبال رهبر کور کورانه راه افتاده اند .متوجه شوند که نه آنها "ساده" و "احمق" بوده اند و نه رهبر "نابغه" و "فوق العاده"،
بلکه اين تکنيکهای مخدوش سازی ذهن بوده است که کار خود را کرده است.
Sigmund Freud; Civilization and its discontents; Penguin books; 2002; PP: 3, 4

xxiv

xxv

برای مشاهده «خود» ويا «اگوی» کودکان کافي است نوزادی را تحت نظر قرار دهيد ،متوجه ميشويد که وی بين دستان خود و فرضا"
سينه مادر مرزی قائل نيست همانطور که ميتواند اراده کرده و دستش را تکان دهد ،ميتواند با گريه شير را بسمت خود جاری سازد .وقتي
حواس وی شکل کاملتری بخود ميگيرد و وی بهتر ميتواند ديده و شنيده و انسانها را تشخيص دهد ،خود را مرکز توجه و محور ثقل محيط
پيرامون خود مييابد .بهمين دليل هم هست که کودکان کم سن و سال (قبل از دوسال) بسختي ميتوانند بي توجهي را تحمل نمايند ،بمحض
مشاهده يک فرد جديد خواهان تمام توجه وی بسمت خود ميشوند ،خود را مالک همه چيز دانسته و نميتوانند مرزی بين مال خود و ديگری
قائل شوند .بهمين دليل هم هست که کودکان در دوسالگي وارد دوران سختي مي شوند ،چرا که از آنها خواسته ميشود که قوانين و مرزهای
بين خود و خارج از خود را شناخته و به آن احترام بگذارند ،ودر نتيجه آنها بايد مسئله بغرنج «خود» را حل کرده و فهم کنند که حدود اين
خود چيست و مرز خواستها و انتظارات آنها از دنيای بيرون چه ميتواند باشد.
Sigmund Freud; Civilization and its discontents; Penguin books; 2002; PP: 4, 6
Marc Breault and Martin King; 'Inside the cult'; A Signet Book; 1993; P: 67

xxvi

xxvii

xxviii

جمعبندی يکساله مقاومت مسلحانه ،قسمتهائي از گزارش (داخلي) مسئول اول و فرماندهي عالي سياسي – نظامي سازمان مجاهدين خلق
ايران ،برادر مجاهد مسعود رجوی آبان  ،2862صفحه 213
xxix

گرچه هر گاه که وی صحبت از عشق ميکند ،عاقل تر و هوشيار تر از آنست و يا حداقل بهنگام اين سخنراني بود ،که صحبت از عشق
به خود کند و از نامهای مستعار خود چون "ايران"" ،مردم" و "خدا" استفاده ميکرد ويا ميکند .حداقل وی در گذشته هوشيار تر از آن بود که
همچون شکنجه گر وينستون در کتاب  2934جورج اورول از او بخواهد که" :تو بايد عاشق «برادر بزرگ» {يا رهبر فرقه ای } شوی،
اطاعت از وی کافي نيست ،تو بايد عاشق او باشي ".رجوی در آنزمان از پيروان خود ميخواست که عاشق مردم ،ايران و خدا باشند ،اما
همزمان اينهم بخشي از آموزشهای سازمان بود که برای رسيدن به خدا ،مردم و کشور و در واقع هر چيزی ما بايد از سازمان و رهبری آن
عبور نمائيم .بنابراين عشق به خدا و يا مردم و کشور به خودی خود و بصورت مجرد نميتوانست معني و مفهومي داشته باشد و تنها از طريق
عشق به سازمان و رجوی ميتوانست مادی گردد.
xxx

همانگونه که کودکان خردسال به اينکه عشق مادر را داشته باشند بسنده نميکنند و خواهان عشق همگان نسبت به خود هستند .البته توجه
داريد که اينجا صحبت از عشق است و نه عالقه و محبت و دوست داشتن معمولي که هر انساني بنوعي طالب دريافت آن از همگان است.
منظور از اين نوع از عشق ،عشق ليلي مجنوني و يا عشق مادر به فرزند و يا حتي عشق رسوالن و عارفان به پروردگار است.
Margaret Thaler Singer Cults in our Midst; Jossey-Bass; A Wiley Imprint; 2003; P: 254
xxxii

xxxi

درست همانطور که کودکان در کنار دريا قلعه شني خود را ميسازند و با اسباب بازيهای خود در آن بازی ميکنند .در آن اسباب بازيها با
يکديگر ميجنگند ،همديگر را ميکشند و حتي خرابي به بار ميآورند.
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