فرقه بخش اول
فرقه مخرب چيست و چگونه ميتوانيم آنرا تشخيص دهيم؟
فرقه آنچنان که در ميان عموم مردم شناخته شده است ،بوسيله متخصصين بشکلهای متفاوتي تعريف شده است .بعضي از آنها
منکر به رسميت شناختن "فرقه" بعنوان يک اسم و يا صفت قابل قبول برای پديده ای هستند که از نظر عموم مردم و متخصصين
ديگر بعنوان "فرقه" شناخته ميشود ،آنها ترجيح ميدهند چنين پديده ای را اصطالحا" "ان-آر-ام" و يا جنبش مذهبي جديد
( ) NRM=New Religious Movementsبخوانند .اما اکثريت متخصصين در اين رشته نسبت به احساس و فهم عمومي
وفادار مانده و سعي کرده اند اين لغت را تعريف کرده و شرايطي را برای شناخته شدن يک گروه تحت عنوان فرقه ،مشخص
نمايند .برای مثال ليفتن ،بعنوان يکي از اين متخصصين ،از افرادی که برای نخستين بار شستشوی مغزی در چين را بعد از
جنگ کره بررسي نمود؛ فرقه را چنين تعريف نموده است:
"فرقه اصطالحا" به جماعتي با يک سری ويژيگيها گفته ميشود :اوال" تمام فرقه ها يک رهبر کريسماتيک و يا جذاب
دارند که رفته رفته معبود پيروان خود ميشود ،و در بسياری موارد توزيع کننده و يا قول دهنده جاودانگي و آمرزش ميگردد{ .به
حواريون خود قول ميدهد که اگراو را دنبال کنند نامشان در اين دنيا جاودان و اگر فرقه شان مذهبي باشد ،روحشان هم در دنيای
ديگر آمرزيده خواهد شد }.اعتقادات معنوی راه را برای ظاهر شدن اين ويژگي خدا گشتن رهبری هموار ميکند .دوم آنکه ،در
فرقه ها يکسری آموزشها و يا برخوردهای رواني که ميتوان آنها را "اقناع اجباری" و يا "رفرم فکری" ناميد جاری ميشود.
سوم ،در آنجا يک آميزش مخدوش سازی ذهن بهمراه استثمار از باال {رهبری و نزديکان وی پائيني ها را استثمار کرده و
ذهنشان را دستکاری ميکنند} و ايده آل سازی و بزرگ سازی باال توسط پائين { اعضأ ،هواداران و جذب شده های جديد رهبری
را بزرگ و اسطوره ميکنند} حاکم و جاری است".i
مارگرت سينگر ،يک متخصص برجسته و معروف ديگر در اين رشته ،در کتاب خود تحت عنوان "فرقه ها در ميان ما" ،در
بخشي تحت عنوان "تعاريف و ويژگيهای" فرقه ها مينويسد:
"اسم فرقه بنظر ميرسد که القأ کننده يک تصوير بدون تغيير و ثابت از يک سازمان است .اما همانند اعضأ هر گروه
ديگری ،افراد يک فرقه هم به شيوه خاصي در حال کنش و واکنش نسبت به يکديگر هستند ،و اين برخوردها درطول زمان تغيير
ميکند .فرقه ها در کارهائي که در درون خود ميکنند ،غير عادی هستند{ ،و نه در فعل و انفعاالت و ظاهر بيروني شان} و بهمين
دليل هم هميشه نميتوان بسادگي تفاوتهای يک گروه باز و يا سازمان معمولي را از يک فرقه باز شناخت.بعضي اوقات مردم
نميتوانند تشخيص دهند که فرقه چگونه کار ميکند ،چرا که آنها به اشتباه فرقه را يا جمعي از افراد عجيب و غريب و خل وچل
دانسته و آنرا بدون نگرش دقيق رد ميکنند و يا بالعکس فکر ميکنند که فرقه هم درست مانند گروه های ديگر چون کلوب
روتاری محلشان است{ .و چيزعجيبي و يا جديدی برای شناختن وجود ندارد که بخواهند درباره آن تحقيق کنند }.تعريف معمولي
که از فرقه در فرهنگ لغات شده است مشخص کننده يکسری از خصوصيات آنهاست .اما من ميخواهم عالوه بر آن نشان دهم که
زندگي در فرقه های مختلف شامل چه چيزهائيست و همچنين تصوير دقيق و متحولي از پروسه ای که در آن جاری است بدهم.
من بيشتر ترجيح ميدهم که اصطالح "روابط فرقه ای" را بکار ببرم که تاکيد بيشتر و دقيقتری روی جريان برخوردهائي ميکند
که در فرقه جاريست .يک رابطه فرقه ای ،رابطه ايست که در آن يکنفر آگاهانه و با برنامه و طرح مشخص ،ديگران را به
سمتي ميکشاند که کامال" و يا تقريبا" بطور کامل برای تمام تصميمات مهم زندگيشان وابسته به او شوند ،و با تلقين و تکرار اين
اعتقاد را در هواداران خود بوجود مي آورد که او دارای نبوغ ،ويژيگي ذاتي و يا خدادادی ،و يا دانش فوق العاده است .در اينجا
برای انجام مقصودمان فرقه را با سه مشخصه مميز ميکنيم -1 :مبدأ و يا تولد گروه و نقشي که رهبر در آن دارد -2 .سازماندهي
سلسله مراتب در آن و رابطه بين رهبر(و يا رهبران) با پيروان -3 .استفاده از برنامه قانع سازی (که به آن رفرم فکری و يا
ii
بقول عوام شستشوی مغزی گفته ميشود)".
وی روابط فرقه ای را چنين تعريف ميکند:
"فرقه ها در ساختمان تشکيالتي خود شکل استبدادی دارند ... ،رهبر در آن قدرت مطلق است ... .رهبران فرقه مدعي
سنت شکني و ارائه چيزی نو و عالي ،و تنها سيستم واقعي و عملي آلترناتيو هستند که ميتواند تمام مشگالت زندگي و مسائل دنيا
را يکجا حل نمايد ... .فرقه ها بسمت داشتن دو دسته از اخالقيات ميروند .از يکسو اعضأ را تشويق ميکنند که در درون گروه
رو راست و مخلص بوده و تمام مسائل و خطا های خود را به رهبری خالصانه بگويند ،و در عين حال آنها را تحريک ميکنند
که کساني که عضو نيستند را گول زده و ذهنشان را مخدوش سازند .اين درست برخالف آموزشهای مذاهب رسمي و گروه های
با اخالق است که پيروان خود را آموزش ميدهند که در همه حال درستکار و مخلص بوده و تنها يک نوع اخالقيات داشته باشند.
در فرقه بهر حال فلسفه غالب اينستکه هدف وسيله را توجيه ميکند ،ديدگاهي که که به فرقه ها اجازه ميدهد اخالقيات خاص خود
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را مستقل از محدوديتهای اخالقي موجود در جامعه بر قرار نمايند" ... .تزوير الهي و يا آسماني"  " ...حقه تکامل دهنده" ... ،
"صحبت با بابلين{ iiiمنحرفين از راه درست ،يعني راه فرقه }" ... ،و يا اشاره به افراد بيرون فرقه تحت عنوان "افراد تحت
نظام" {کساني که به وسيله سيستم حاکم سحر گشته اند ،از جمله عناويني هستند که در فرقه ها به غير خود داده ميشود.} .
افراد بيرون فرقه را چنين ناميدن توجيه ايست برای داشتن برخورد و اخالقيات دوگانه ،به اين ترتيب برای پيروان فرقه قابل
iv
قبول ميشود که برخوردی مزورانه با افراد غير عضو داشته باشند".
اليلخ ،يک متخصص ديگر اين رشته ،چهار خصوصيت در هم قفل شده ساختمان فرقه ها ،که تعيين کننده ديناميسم اجتماعي
آنهاست را به اين ترتيب بيان مينمايد:
" -1رهبری جذاب و کاريسماتيک -2 .سيستم اعتقادی معنوی -3 .سيستم کنترل -4 .سيستم نفوذ .نقش کريسما و يا
جذبه رهبری آنست که پيروان و يا معتقدين را به رهبری و يا عقايدش زنجير ميکند .vسيستم اعتقادات معنوی و يا روحاني،
جذب شده ها را به گروه وصل کرده و رفتار آنها را در چارچوب قوانين و اصول گروه شکل داده و محدود ميکند .سيستم
کنترل ،قوانين آشکار ،مقررات و کارکردهائي هستند که افراد را در حرکت خود هدايت نموده و رفتار اعضأ گروه را کنترل
ميکند .اين درحاليستکه سيستم نفوذ ،که بر فرهنگ گروه غالب است ،به اعضأ ياد ميدهد که چگونه افکار ،نظرات ،و رفتار خود
را با سيستم اعتقادی جديد منطبق سازند .اين چهارپايه و يا اصل دست در دست يکديگر يک سيستم خودکار دربسته را بوجود
ميآورند که اعضأ در آن و به آن بشدت متعهد هستند و اين تعهد خود را بطور رزومره علني و ظاهر ميسازند .اين خود عامل
بسته شدن دربها بروی خود است ،که اجازه نميدهد هيچ دليل و شاهدی بر عليه فرقه و يا نقطه نظر متفاوتي ديده شود و يا مورد
بررسي قرار گيرد .اين سيستم خودکار و دربسته يک واقعيت و حقيقت بسته خاص خود را بوجود ميآورد .در چنين چارچوب
فکری ای ،قدرت و يا آزادی انتخاب افراد از يکسو بخاطر طرد شدن از سيستم اجتماعي بيرون و از سوی ديگر بدليل طرد
دروني دنيای بيرون توسط خود فرد ،محدود ميشود .چنين سيستمي اعضأ را در يک شرايط کنترل شده تنگ و محدود توام با
تعهد سرسختانه و احساس انجام وظيفه قرارميدهد .چيزی که اليلخ بدرستي آنرا "انتخاب اجباری" خوانده است.vi
بعضي از فرقه شناسان تنها فرقه های خاصي ،عمدتا" مذهبي ها را متن نظر قرار داده و فرقه را بر اساس شناخت از اين دسته
از فرقه ها تعريف کرده اند؛ برای مثال در کتاب "تمام کودکان خدا" اين تعريف از فرقه را ميخوانيم:
"فرقه ،يک رهبر زنده دارد ،که دکترين فرقه بر اساس الهاماتي که به او ميشود شکل ميگيرد ،الهاماتي که ميتوانند
مميزه ای و يا اضافه ای بر مذهب سنتي باشند .رهبر فرقه قضاوت کننده منحصر بفرد خلوص و کيفيت اعتقادی پيروان است و
اقتدار مطلق روی آنها دارد .زندگي او همانند شاهان است در حاليکه پيروانش در فقر زندگي ميکنند .فرقه اغلب قول سيستمي را
ميدهد که در آن جذب شده ممکن است برای نجات دنيا و بشريت کار کند ،اما در واقع فرقه پيشتاز انجام هيچ برنامه خدمات
اجتماعي برای جامعه نميشود؛ کار روزانه اغلب اعضأ فرقه بي معني و بي فايده است و بخش کوچکي از توانائيهای آنها ،هوش
شان ،آموخته ها و يا تجربياتشان را بکار ميگيرد .فرقه های مذهبي يک سيستم اجتماعي طرد کننده و يا جداکننده دارند{ ،خود را
از دنيای بيرون مميز ميکنند} و مدعي هستند که پيروان آنها آمرزيده و يا خوشبخت ميشوند .به اعضأ به گونه ای آموزش داده
ميشود که معتقد گردند که آنها از افرادی که خارج از گروه هستند برتر ميباشند .برای عضويت در فرقه ،فرد بايد خود را از
جامعه جدا ساخته ،شغلش را رها کرده وتحصيالت ،خانواد و دوستان خود راترک کند .شکستن شخصيت و هويت فردی و
کنترل فکری ،بخشي از شيوه های عضو گيری و سيستم القائي آنها ميباشد .فرقه ها اعضأ را از بررسي نقد گونه منع ميکنند
وتشويق ميکنند که افکار منفي خود {نسبت به فرقه و رهبريش را} سرکوب سازند ،بنابراين آنها را بسمت وابستگي به حاکميت
فرقه کشانده و مانع بلوغ افکارشان ميشوند .آداب و رسوم و سنتهای فرقه بلحاظ رواني مضر هستند ،و در بعضي موارد حتي
بلحاظ فيزيکي خطرناک ميباشند ،اين در شرايطي است که در آنها از مواد مخدر استفاده ميشود و يا روابط جنسي ناهنجار و
vii
قبيح در آنها رواج پيدا ميکند".
بعضي از متخ صصين اين رشته فرقه های معمولي را از نوع مخرب ،افراطي و مستبد با بيان اينکه بر سر افراد پس از پيوستن
آنها به اين فرقه ها چه ميآيد ،جدا کرده اند .برای مثال اروين گوفمن چهار خصوصيت را برای شناخت يک فرقه مخرب معرفي
ميکند:
" -1تمام ابعاد زندگي افراد در يکجا و تحت حاکميت يک مقتدر واحد شکل ميگيرد.
 -2تمام مراحل زندگي و فعاليت روزانه افراد در مجاورت افراد زياد ديگر گذرانده ميشود{ .همه افعال روزانه ،از
خورد و خوراک و کار و خواب همه بشکل جمعي است و فرد هيچگاه و يا خيلي بندرت با خود ميتواند تنها باشد}.
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 -3تمام افعال روزانه دقيقا" برنامه ريزی شده ،بطوريک ختم يک فعاليت بالفاصله نقطه آغاز فعاليت ديگر است ،اين
فعاليتها تماما" از باال و به وسيله يک سيستم رسمي حاکم و تحت نظارت مسئولين به افراد تحميل ميشود.
 -4تمام اين فعاليتها شکل يک برنامه واحد منطقي برای محقق ساختن اهداف فرقه را بخود ميگيرد".

viii

دکتر اولسون در کتاب "فلوت زنان بدجنس دوران ما" فرقه های معمولي را از نوع مخرب آنها با شاخصهای زير جدا ساخته
است:
" -آنها بخش اعظم کوششهای گروه را به جمع آوری کمکهای مالي وعضو گيری جديد اختصاص ميدهند ،تمام جوانب
مختلف زندگي اعضأ شامل وضعيت مالي ،اجتماعي ،روابط خانوادگي و جنسي آنها تحت کنترل گروه است.
 اعضأ فرقه معموال" بعد از بمباران عشق و محبت اوليه ،بطور مداوم در معرض آموزشها و سرزنشهای رهبرجذابفرقه قرار ميگيرند که تحميق و تحقير شده و به شکل عضو درآيند.
 فرقه های مخرب به هسته اوليه خانواده و فاميل حمله کرده و آنرا بي ارزش ميکنند .دريک فرقه کاليفرنيائي،"خانواده" (  )The Familyمکررا" به اعضأ جديد گفته ميشد" :وقت صرف کردن با خانواده خود همانند خوردن
استفراغ خودتان است".
 رهبران فرقه های مخرب اغلب ترتيب ازدواجهای جديد را ميدهند ،مرزهای جنسي را برای اعضأ تعيين ميکنند و ياشخصا" برای آنان هم آغوشاني از ميان اعضأ معيين ميکنند.
 فرقه های استثمار گرسريعا" ديناميسم "درون گروه – برون گروه" را بوجود آورده ،گروه ها را در انزوا از يکديگرقرار داده و بخصوص مانع تبادل عقايد مختلف بين گروه ها ميشوند.
 پول جمع آوری شده بوسيله گروه اغلب به مصرف تبليغات برای باال بردن محبوبيت ،شهرت ،قدرت ،و جذابيترهبری ميشود وصرف کمک به جمع نميگردد.
 دکترين اين فرقه ها و آداب و رسوم ايشان بر پايه الهاماتي است که رهبری بتدريج کسب ميکند ،آنها اغلب نافي و بيارزش کننده آموزشهای سنتي موجود در جامعه هستند و نه مکمل و يا تعميق دهنده آنان .بنابراين هدف محوری اين
گروه ها بزرگ نمائي و تائيد نارسيستي ixرهبر کريسماتيک است .آنها بطور فعال انزوا و دوری از عقايد مختلف
موجود در جامعه را تبليغ کرده و آنها را مردود اعالم مينمايند.
x

 -رهبری بدنبال جدا کردن و غريبه کردن اعضأ با خانواده و مأل اوليه شان است".

پروفسور دوول جهت شناخت يک گروه تروريستي تحت عنوان فرقه ،و يا برای شناخت گروه ها بعنوان فرقه چهار ويژيگي را
در نظر ميگيرد:
"  -1انطباق :افراد تا چه حد اهداف فردی خود را فدای انطباق با معيارهای گروه و خدمت به رهبری ميکنند .رهبری
ای که برای آنها تصميم ميگيرد.
 -2استثمار :به اين معني که گروه بدنبال بدست آوردن قدرت بدون رعايت اخالقيات است .فرقه افراد را گول ميزند،
از آنها سوء استفاده ميکند و از ايشان بهره ميگيرد.
 -3مخدوش سازی ذهن :تا چه ميزان شيوه های مختلف ،از يکسو توسط رهبر با اعمال حاکميتش و از جانب گروه با
اعمال اقناع تحميلي ،برای فريب افراد بکار گرفته ميشود.
 -4وابستگي نگران کننده :نشانگر اينستکه شرايط در فرقه بگونه ايست که وابستگي افراد به فرقه را مطلق کرده و
xi
تمامي تجربيات روزانه افراد را همراه ترس و تشويش ميکند".
همانطور که مشاهده ميشود تعريف فوق عمدتا" شاخصهائي را برای فهم اينکه بر سر اعضأ پس از عضويت آنها چه ميآيد،
مشخص ميسازد .تئودور دورپاد هم در کتاب سال ( 1331ه ش) خود تحت عنوان "نورافشاني گاز" ( ) Gaslightingاز همين
شيوه برای تعريف فرقه های مخرب استفاده کرده است" } .نور افشاني گاز" يکنوع از شستشوی مغزی تحت اين عنوان است و
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شايد به اين معني ميباشد که با گذر از اين پروسه افراد ذهنشان روشن و يا نوراني ميگردد! } وی در بخش نهم کتابش ،بطور
مشخص روانشناختي فرقه را مورد بحث قرار ميدهد :او در صفحه  184کتابش متذکر ميشود که چگونه روانشناختي رهبران
فرقه شامل استفاده از تحقير افراد و ايجاد احساس شرم و خجلت در آنهاست ،وچگونه بهمراه استفاده از ساير شيوه های رفرم
فکری بکار گرفته شده تحت عنوان "نور افشاني گاز"  ،وابستگي به فرقه و شک به خود و عدم اعتماد بنفس در افراد تشديد
ميشود .اين نوع از کنترل فکری تاثيرات رواني طوالني مدت ومخربي را بهمراه خواهد داشت .دورپاد در صفحه  181کتابش
شش ويژگي فرقه های مخرب را به اين ترتيب مشخص ميسازد:
 - 1رهبران فرقه کريسماتيک ،جذاب ،مستبد و حاکم شونده هستند.
 - 2پيروان زماني به فرقه ميپيوندند که بلحاظ عاطفي دچار يک دگر گونگي شده و يا در گذر از مرحله ای
ساختاری در زندگي خود هستند؛ به اين معني که در دوراني ميباشند که نيازهای هويتي و احساس به داشتن
امنيت و ديواری استوار که بتوانند به آن تکيه زنند بيشترين است.
 - 3پيروان ،رهبر فرقه را ايده آل ميکنند .چه رهبر و چه پيروان ،رهبر را حاکم مطلق ميدانند.
 - 4رهبران فرقه مخالفت و يا عدم موافقت پيروان را سرکوب ميسازند.
 - 1پيروان کامال" درگير کارهای فرقه ميشوند ،که اکثرا" شامل کنترل تمام ابعاد زندگي آنها منجمله روابط جنسي،
روابط اجتماعي ،خورد و خوراک ،انتخاب پوشاک ،کار و چيزهای مانند اينها ميشود.
 - 6فرقه ها تاثيرات رواني طوالني مدت ،مخرب و دلخراشي روی پيروان خود ميگذارند که بتدريج باعث ميشود
xii
که آنها استقالل وتوان انديشه انتقادی خود را از دست بدهند".
در مقاالت ديگر من با جزئيات نشان خواهم داد که چه چيزهائي باعث ميشود که افراد بخصوص جوانان بسمت فرقه کشانده
شوند .ويژگي کساني که بيشتر امکان جذب توسط فرقه ها را دارند ،چيست؟ وهمچنين روشهائي که رهبران فرقه برای مخدوش
سازی ذهن پيروان خود بکار ميگيرند کدامها هستند .اما در اينجا بدنبال اين هستم که نقاط مشترک تعريف فرقه ها بطور عام و
فرقه های مخرب بطور خاص را بيابم .از تعاريف فوق الذکر ،ميتوان نتيجه گرفت که يک گروه و يا سازمان حداقل بايد دارای
چهار ويژيگي باشد که بتوان آنرا فرقه ناميد .وگرنه ميتوان آنرا يک گروه سياسي ،يک جنبش جديد مذهبي ،و يا هر چيز ديگری
بناميم.

ويژگيهای يک فرقه بطور عام و يک فرقه مخرب بطور خاص:
 - 1فرقه يک رهبر زنده دارد که تمام ابعاد مختلف زندگي پيروانش را کنترل مينمايد .بنظر من هر رهبری نميتواند
رهبر فرقه شود ،او بايد شرايط و يا ويژگيهای خاصي را دارا باشدکه بتواند فکر اعضأ را تخدير کرده و آنها را
تبديل به افرادی مطيع ،وفادار و فرمانبردار کند بطوريکه آماده باشند تقريبا" هر چيزی را فدای رهبر و
اوامرش کنند .در بخش بعدی اين سلسله مقاالت من تعدادی از اين ويژيگيها که مهمتر از بقيه هستند و نقطه
مشترک رهبران فرقه ای ميباشند را تشريح خواهم کرد .ويژيگي هائي چون جذابيت و يا کريسما ،نرسيسم و يا
عشق مفرط به خود ،احساس برتری و آرزوهای غول پيکر ،اعتماد بنفس فوق العاده و قدرت بيان .رهبران فرقه
عمدتا" دوست و هم صحبت ندارند ،چرا که آنها کسي را در حد خود نميبينند که بتوانند وی را دوست خطاب
نمايند.
 - 2فرقه ها عمدتا" دارای يک دکترين ،ايدئولوژی و يا يک هدف بلند پروازانه هستند .xiiiدکترين و يا هدفهای اعالم
شده يک فرقه بيشتر مصرف جذب و گره زدن اعضأ در يکديگر را دارند .اينکه مذهبي باشند و يا غير مذهبي،
سياسي باشند و يا شخصي ،فلسفه شان شرقي باشد و يا غربي ،به اندازه نقاط مشترک دکترين همه فرقه ها که
در بخش ديگری مفصال" توضيح داده خواهند شد ،اهميت و ارزش ندارند .ويژيگيهائي چون داشتن يک جهان
بيني سياه و سپيد و نگرش به وجود و تقريبا" همه ابعاد زندگي از اين دريچه .سادگي پيام آنها که در عين حال
در يک زرورق اسرار آميز و مبهم با جمالتي طوالني و غامض بسته بندی شده است .ادعای منحصر بفرد
بودن و برتری نسبت به تمام ايده های مشابه .داشتن يک دستور العمل اخالقي و رفتاری متفاوت برای داخل و
بيرون از يکسو و برای رهبری و بقيه اعضأ فرقه از سوی ديگر .در ضمن فلسفه و پيام آنها برای انطباق با
منافع فرقه در زمان و شرايط مختلف ميتواند کامال" دگرگون شود .خدعه و نيرنگ و اعتقاد به اينکه هدف
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وسيله را توجيه ميکند ،در واقع در قلب دکترين همه فرقه های مخرب جای گرفته است .به اعتقاد من تمام
اصول دکترين فرقه ها ميتواند بسته به نياز آنها تغيير کند و حتي تبديل به مخالف خود شود مگر دو اصل اساسي
وجودی فرقه ها که عبارتند از :اول :حفظ فرقه و رهبری آن به هر قيمت .و دوم وفاداری و اطاعت مطلق از
اوامر رهبری مجددا" به هر قيمت.
در اين نقطه بايد متذکر شوم که ممکن است شخصي به ويژگيهای مشترک دکترين فرقه های مخرب نگاه کرده
و مدعي شود که بسياری از مذاهب و حتي فلسفه های سياسي غير مذهبي هم نظرات مشابهي دارند .نظراتي
چون اينکه مدعي هستند که ايده آنها منحصر بفرد و برتر از بقيه نظرات مشابه ميباشد .گرچه در مقاالت ديگر
من سعي خواهم کرد که تفاوتهای اساسي بين دکترين فرقه ها از يکسو و پيروان مذاهب و فلسفه های مردمي و
فراگير را از سوی ديگر نشان دهم ،اما در اين نقطه بايد تاکيد کنم که بسياری از پديده های موجود در دسته
بنديهای مختلف ،دارای نقاط مشترکي با يکديگر هستند ،اما هر يک از آن دسته بنديها منحصر بفرد هستند و
بطور منحصر بفردی با بيان نه تنها نقاط مشترکشان با ساير پديده ها ،بلکه با مشخص شدن نقاط مميزه شان
تعريف ميشوند .طبق يک ضرب المثل ايراني هر گردی گردو نيست ،درست است گردو گرد ميباشد ،اما برای
گردو بودن گردی تنها کافي نيست و آن شي گرد بايد خواص ديگری را هم دارا باشد که گردو ناميده گردد.
مشابهت های بسياری بين يک موريانه و يک انسان وجود دارد ،بخصوص اگر ما به ساختار ژنتيکي و دی ،ان،
ای آنها نگاه کنيم؛ اما يک مورچه برای رسيدن به مقام انساني بايد مليونها سال حرکت تکاملي را طي نمايد.xiv
برای مميز کردن فرقه ها از پيروان اعتقادات مردمي بايد مجموعه ويژيگيهای دو طرف را با يکديگر مقايسه
نمود و نه اينکه چند نقطه مشترک را ديده و نتيجه گيری کرد .درست بهمين دليل است که من کامال" از کساني
که فرقه ها را وحتي فرقه های مخرب و شايد حتي غير مذهبي ها را جنبش جديد مذهبي ( NRM = New
 ) Religious Movementميخوانند متفاوت هستم .به نظر من هيچ مذهب مردمي شناخته شده ای تمام
ويژيگيهای مشترک فوق الذکر بين فرقه های مخرب را ندارد .در حاليکه ممکن است بعضي از آنها در نقاطي
از حيات خود بعضي از اين ويژيگيها را داشته باشند .حال اگر گروهي خود را کليسای جديد و يا مذهب جديد
بخواند و دکترينش تمام اين ويژيگيها را داشته باشد ،من ديگر آنها را پيروان يک مذهب نخوانده و اعضأ يک
فرقه مخرب ميدانم.
همچنين بعضي ممکن است مدعي شوند که بعضي از مذاهب مردمي امروز روزگاری در گذشته فرقه بوده اند
و امروز متکامل و تبديل به يک مذهب مردمي شده اند و در نتيجه بعضي از فرقه های امروز ممکن است تبديل
به مذاهب و يا گروه های فکری مردمي فردا شوند .مجددا" حتي اگر من نظر آنها را بپذيرم که بعضي از
مذاهب مردمي و فراگير امروزی روزگاری فرقه بوده اند ،هنوز اين اثبات کننده چيزی نيست ،چرا که ما
نميتوانيم به اين علت که ممکن است ميمون روزی تکامل يافته و انسان شود آنرا انسان خطاب کنيم .همانطور
که نميتوانيم گل سيب را سيب بدانيم چرا که روزی تبديل به سيب خواهد شد و يا مربای سيب را سيب بخوانيم
چرا که از سيب درست شده است .يک ميمون يک ميمون است مگر آنکه بعد از ميليونها سال تکامل به درجه
انساني برسد و يک گل سيب يک گل است مگر آنکه در شرايط مناسب متحول شده و به يک سيب تبديل شود.
من مدعي نيستم که فرقه ها نميتوانند تغيير و يا تکامل يافته و تبديل به پديده ای ديگر شوند .چرا که بسياری از
رهبران فرقه ها ،مانند جيم جونز ،با اعتقادات مذهبي و به عنوان يک پيشوای مذهبي معتبر شروع بکار کرده و
بعدها تبديل به رهبر يک فرقه مخرب شده اند ،و يا هستند کساني که در نخست يک رهبر سياسي بوده اند و بعد
با افزايش کيش شخصيتشان و يا بارز شدن شخصيت واقعيشان تبدليل به يک رهبر فرقه و يا رهبری با کيش
شخصيت فوق العاده شده اند .افرادی مثل مائو و يا مسعود رجوی ،رهبر مجاهدين .و يا يک تاجر سرمايه دار با
تحصيالت غربي چون بن الدن که رهبر فرقه القاعده شد .همچنين بالعکس فرقه ها ميتوانند در اثر اتفاقات
مختلف تغيير کرده و تبديل به يک حزب سياسي و يا حتي يک شاخه جديد از يک مذهب رسمي شوند ،xvاما
مادامي که نقاط مشترک فرقه های مخرب را دارا ميباشند فرقه مخرب هستند و هر گاه تبديل به چيز ديگری
شدند ،آن ميشوند که شده اند.
 - 3تشکيالت؛ و يا روش جاری شدن کارها در فرقه و کنترل آنها و همچنين در مورد فرقه های بزرگتر ،سيستم
سلسله مراتب دروني :ممکن است بنظر برسد که فرقه های کوچکتر تشکيالت خاصي ندارند چرا که در آنها
اعضأ اغلب بطور تک به تک به خود رهبر فرقه وصل هستند ،همچنين فرقه های خيلي بزرگتر مثل ال قاعده
ممکن است تبديل به يکنوع فرنچايز (شاخه های مستقل تشکيالتي يک موسسه با دستور يا شيوه کار ،فرهنگ ،و
اهداف تقريبا" مشابه) بشوند؛ اما بهر صورت چه بزرگ و چه کوچک ،چه بهم پيوسته و چه فرنچايز ،و هر
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چقدر که ساده و يا پيچيده تشکيالت يک فرقه باشد ،همه آنها يک مشابهت های تشکيالتي دارند .نقاط مشترکي
چون :وفاداری مطلق نسبت به رهبری و اطاعت کامل از افراد مافوق .سازماندهي و روش کار تمام فرقه ها
آنها را تبديل به يک موجوديت مستقل همچون يک کشور مستقل و يا حتي يک دنيای مستقل در جامعه ميکند؛
موجوديتي با آداب و رسوم ،سمبلها ،نمادها ،و حتي شايد پرچم و سرود خاص خود ،سيستم مالي و مالياتي
مستقل ،قوانين و شيوه های مجازاتي ،در بيشتر اوقات کامال" متفاوت از اخالقيات ،قوانين وشيوه های کاری ای
که در جامعه وجود دارد و حتي در نقطه مقابل آن .ويژگيهای مشترک ديگر سازماندهي فرقه های مخرب
عبارتند از :کار سخت و حتي طاقت فرسای اعضأ برای محقق شدن خواستهای لحظه ای و دراز مدت رهبر
فرقه؛ نبود شک و سئوال در انجام فرامين ،مخفي کاری و تحت کنترل بودن مطلق .همه فرقه های مخرب افراد
بيرون فرقه و جامعه بزرگتر را دشمن خود دانسته و بنابراين تشکيالت فرقه روی پايه های بدبيني فوق العاده
( )Paranoiaو خوف مطلق ( ) Phobiaنسبت به بيروني ها استوار گشته است .عضويت در فرقه مخرب
برای مادام العمر است و در نتيجه دربهای خروجي فرقه بسته ميباشند ،مگر آنکه فرد از آن فرار کند که در اين
صورت خائن خوانده شده و از ديدگاه فرقه مستحق مرگ ميگردد و يا از فرقه به دليل مفيد نبودن اخراج گردد.
در مجاهدين به چنين افرادی که مفيد بحال آنان نبودند قلوس گفته ميشد و در اولين فرصت اخراج ميگرديدند .در
بخش های بعدی بعضي از اين نقاط مشترک بطور دقيقتر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 - 4سيستم کنترل ذهن ،و يا مخدوش سازی ذهن و يا شستشوی مغزی ،ويا در فرمهای ساده تر فرقه ها اينکه چگونه
آنها اعضأ خود را بلحاظ رواني از جامعه ای که در آن زندگي ميکنند ايزوله و منزوی مينمايند .تمام فرقه های
مخرب بر طبق اين تعريف بايد يک نوع از سيستم کنترل ذهن را در درون تشکيالت خود بکار گيرند .اين شيوه
ها را ميتوان به سه دسته تقسيم کرد که من آنها را به شکل زير بيان کرده ام - :سيستمهای نفوذ – ،کنترل ذهن و
– شستشوی مغزی .يک فرقه مخرب و يا بقول ليفتن "تمام خواه" ( ،حتي اگر صلح طلب باشد و از خود
خشونت نشان ندهد) فرقه ايستکه در مخدوش سازی ذهن افرادش تمام سه مرحله را بکار گيرد؛ بخصوص
شستشوی مغزی .فرقه های مخرب گرچه برای عضو گيری عمدتا" شيوه های نفوذ را بکار ميگيرند ،اما برای
اعضأ  ،آنها تمام مراحل مختلف مخدوش سازی ذهن را بکار ميگيرند که اختيار و آزادی انتخاب را از آنها
گرفته و ايشان را تبديل به برده های نوين رهبری سازند.

استفاده از دکترين های مختلف توسط فرقه ها :
تاريخچه فرقه های شايد به قدمت تاريخچه انسان باشد .اولين جادوگران و ساحران شايد اولين رهبران فرقه ای تاريخ بوده اند.
تعداد فرقه ها در طول تاريخ ،خارج از شمارش ميباشد .برای مثال در هند؛ دکتر النگ مينويسد:
"در طي قرون در کنار معابد ساخته شده برای هزاران خدا ،هند دهها هزار انجمن مخفي ،فرقه های جنسي خشمگين،
فرقه های خون آلود و خون آشام داشته است .که کمترين آنها معتقدين خدای سياه چهره کالي يعني تاگي ( )Thuggeeها بودند،
که خفه کننده گانش تا نيمه قرن نوزدهم قرباني های خود را در شبه قاره هند خفه ميکردند و در اين زمان نهايتا" بوسيله انگليسي
xvi
ها نابود شدند".
ما شاهد اين بوده ايم که از يکسو چگونه فرقه های کوچک ،فرقه ای چون ارتش آزاديبخش همزيستي ( SLA= Symbionese
 ) Liberation Armyيک گروه چپ تروريستي با ربودن دختر ميليونر معروف ،پتي هرست و شستشوی مغزی وی تا جائي
که او را به قتل و سرقت از بانک کشاندند در رسانه ها معروف شدند و از آنطرف فرقه هائي با ميليونها پيرو همچون پيروان
سای بابا ( ) Sathya Sai Babaکه خود را خدای مادی در دنيا ميخواند تا حدود زيادی نا شناخته هستند xvii .بعضي از فرقه ها
بدليل تروريسم و يا قتل افراد مشهور نامشان در تاريخ جاويدان شده است .برای مثال زلوتس ( ) Zealotsبدليل کشتن رومي
هائي که جوديا را به تسخير خود در آورده بودند و يا اسسن (َ ،) Assassinپيروان حسن صباح بدليل کشتار امرا و وزرا در
خاورميانه ،و يا همانگونه که اشاره شد ،تاگي ها در هند ،و اخيرا" مجاهدين در ايران و يا ال قاعده در سطح جهاني بدليل
عمليات تروريستي شان مشهور شده اند .بعضي ديگر هم بدليل خود کشي های جمعي شان مشهور شده اند ،فرقه هائي مثل
دروازه بهشت ( ) Heaven Gateپيروان جيم جونز و ديويد کوروش.
گرچه همانطور که قبال" اشاره کردم مهمترين عامل برای داشتن فرقه ،داشتن رهبر فرقه ايست ،با اينحال رهبران فرقه ها برای
جذب پيروان خود از دنيای بيرون و همچنين چسباندن اعضأ به يکديگر در درون فرقه ،احتياج به معرفي خود با داشتن دکترين
و يا ايدئولوژی خاصي هستند ،مذاهب ،دکترين ها ،پيامها و يا ايدئولوژيهائي همچون:
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 - 1نو مسيحي ها :همچون جمعيت اونيدا ( xviii) Oneidaو يا فرقه روز قيامت ( xix) Dom’s dayکليسای متحد
(.xx) Unification Church
 - 2فرقه های موجود در هند و با مذهب شرقي (هندی) برای نمونه پيروان هاری کريشنا (.xxi) Hare Krishna
 - 3فرقه های يهودی و يا مسلمان .xxiiفرقه هائي همچون اسسن ،زلوتز ،القاعده ،که مورد اخير تا حدی از شکل معمول
فرقه ای بدور است .بهر حال درباره آنها مفصلتر صحبت خواهد شد .همچنين مجاهدين که من برای سالها عضو آنها
بودم از جمله اين فرقه هاست که من مفصال" درباره آنها صحبت خواهم کرد.
 - 4فرقه های سياسي و مارکسيستي؛ فرقه هائي مانند  WDUکه بوسيله کارول گيامبالو يک عضو سابق آن گروه تشريح
شده است .xxiiiو يا فرقه ای با نام اختصاری  Oکه د رخاطرات الکساندر اشتاين بنام "داخل بيرون آمده" (Inside out
) تشريح شده است.xxiv
 - 1گروه های معتقد به سحر و جادو ،شيطان پرستان ،گروه هائي مانند معبد ست () Temple of Set

xxv

 - 6گروه های روان درماني ،کمک به خود ،فرقه هائي مثل پيروان گرگوری ايوانويچ گورديف.xxvi
 - 3گروه های معتقد به فلسفه های ژاپني و يا صوفيگری نوع چيني و ژاپني .گروهائي مثل آئوم شينريکيو ( Aum
 ) Shinriyoدر ژاپن.xxvii
 - 8فرقه های معتقد به بشقاب پرنده و موجودات و پديده های فضائي .گروه هائي مثل دروازه بهشت (Heaven Gatexxviii
).
همانطور که مشاهده ميشود در ذکر فرقه ها با ايده های مختلف و عجيب و غريب ميشود مثالها و نمونه های بسيار ديگری را هم
آورد ،چرا که هيچکس نميداند که رهبران فرقه های مخرب برای جذب هواداران جديد در حال حاضر و يا در آينده ،تحت چه
عنوان و حقه جديد و يا قديمي ای شعارهای خود را مطرح سازند؟

بخش دوم :چند نمونه:
 - 1زلوتس ( " :) Zealotsپيدايش فرقه زلوتس به سال  48بعد از ميالد مسيح باز ميگردد ،آنها با يکسری از عمليات
تروريستي بر عليه روميان حاکم بر شهر جوديا معروف شدند .اين عمليات بيشتر شامل استفاده از نوعي خنجر بنام
سيکا(  ) Sicaميشد که استفاده کننده از آن مخفيانه وارد شهری ميشد که روميان در آن حاکم بودند و با خنجر خود يک
رومي فرمانده و يا يک يهودی همکاری کننده با روميان را به قتل ميرساند .و يا يکي از افراد معبد را برای گرفتن
باج ميربود و يا در غذای دشمنان سم ميريخت و آنها را بقتل ميرساند .توجيه قتل ساير يهوديان بوسيله زلوتسها اين بود
که آنها غير اخالقي بودن {خيانت} خود را از طريق همکاری با روميان حاکم نشان داده اند ،آنها همچنين با قتل چنين
xxix
افرادی ميخواستند به بقيه نشان دهند که روميان قادر به حمايت از آنان نيستند".
"زلوتسها خود را انقالبيون شتاب دهنده ای {شتاب دهنده خيزش و انقالب مردم بر عليه روميها} ميدانستند و پيروان
خود را به اجبار وادار به اعمال متحورانه ميکردند ،آنها در تبليغات و شعارهای خود ،از انتظارعمومي مردم در
خصوص ظهور قريب الوقوع مسيح موعود استفاده ميکردند .ايشان همچنين برای بوجود آوردن خيزش مردمي و
انقالب از شيوه های مختلف همچون تاکتيکهای شوک آور جهت ايجاد حداکثر ترس و تنفر و خشم عمومي ،و ايجاد
احساس همدردی و گناه در ميان مردم استفاده ميکردند . xxxبعضي اوقات تاثيرات احساسي و عاطفي بوجود آمده در اثر
انجام عمليات تروريستي ظالمانه آنان از حدی که تا آنزمان وجود داشت خارج ميشد؛ در مواقع ديگر آنها دشمن را
تحريک ميکردند که بر عليه خواست خود اقدام به اعمال ظالمانه کند تا به اين وسيله مردم تحريک شده و شورش
xxxi
کنند".
زلوتسها يا سيکاريها ({ ) Sicariiمردان سيکا و يا خنجر بدست} حرکات خود را به گونه ای تنظيم کرده بودند که
منجر به شورش و خيزش مردمي شود .هدف آنان اين بود که با ظاهر کردن "خشونت و اعمال ظالمانه در هر
دوطرف ،امکان حل سياسي و قابل قبول برای دوطرف را از بين برده ،اعتبار افراد ميانه رو در دوسو را نابود کرده
xxxii
و رفته رفته درگيری را شدت بخشيده و افراد جديدی را يارگيری کنند".
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"رهبران زلوتس حتي انبار مواد غذائي خود را در خالل محاصره طوالني مدت بيت المقدس سوزاندند ،که بدينوسيله
نشان دهند تا چه حد به کاری که انجام ميدهند معتقد و مومن ميباشند و يا بقول خودشان سعي کردند که خدا را مجبور
به اقدامي بر عليه روميها بکند{ .آنها فکر ميکردند که } هر چه باشد خدا چاره ای ندارد مگر آنکه دخالت کرده و
مومنين به خود را نجات دهد .دست الهي ظاهر نشد و بسياری از اهالي بيت المقدس از گرسنگي و قحطي مردند .نظر
جوزفوس {يک تاريخ نويس برجسته تاريخ قوم يهود} اين است که تاکتيکهای زلوتسها منجر به رنج و عذابي شد که
قوم يهود پس از آن ،به آن گرفتار شدند ،رنجهائي چون تبعيد از بيت المقدس ،کشتار جمعي آنها در مصر و قبرس و
سرانجام دومين نابودی معبد بيت المقدس .و سرانجام وی خود آنها را مقصر عمل انتحاری دستجمعي خويش در سال
 32بعد از ميالد مسيح ميداند ،در آن سال نهصد و شصت تن از زلوتسها شامل زنان ،مردان و کودکان ،وقتي که
فرمانده رومي ،فالويوس سيلوا تصميم گرفت به ماسادا حمله کند در قلعه ای پناه گرفتند .سيلوا با سربازان خود قلعه
وحتي کوه مجاور را محاصره نمود .وقتي که سقوط قلعه اجتناب ناپذير بنظر رسيد ،االزار رهبر زلوتسها مدافعان
ماسادا را قانع کرد که دست به يک عمل خودکشي دستجمعي بزنند( .دو زن و پنج کودک از اين واقعه باپنهان شدن در
غاری جان سالم بدر بردند که بتوانند اين داستان را بما بگويند ).زلوتسها در ماسادا ترجيح دادند که با دست خود ،خود
xxxiii
را بکشند بعوض آنکه توسط دشمنان رومي دستگير شوند".
 - 2اسسن يا پيروان فرقه حسن صباح" :تا قرن سيزدهم ميالدی لغت اسسن ( ) Assassinبه معني استخدام و يا بکار
گيری يک قاتل حرفه ای ،به شکلها و فرمهای مختلف وارد فرهنگ لغات کشورهای اروپائي شده بود .فلورنتين
جيوواني ويالني ،که در سال هزار و سيصد چهال و هشت ميالدی { 323ه ش} فوت کرده است بما ميگويد که چگونه
امير لوکا «اسسن های خودش را» ( ) i suoi assassiniبه پيسا ميفرستد که دشمن اش را بکشند .حتي قبل از وی
دانته در يک اشاره ،در يکي از آثار خودش صحبت از يک اسسن فريبکار و خائن ) (lo perfido assassinميکند؛
ناقل و تشريح کننده قرن چهاردهم آثار دانته جهت توضيح اين لغت برای کسانيکه با آن آشنا نيستند توضيح ميدهد که:
يک اسسن کسي است که در قبال دريافت پول آدم ميکشد '.'Assassino e' colui che uccide altrui per danari
از آنزمان تا کنون اسسن به عنوان يک اسم شناخته شده وارد تمام فرهنگهای لغات اروپائي شده است .معني آن قاتل و
يا بعبارت دقيقتر کسي است که با خدعه و نيرنگ و يا از طريق فريب دادن ،قرباني خود را که فردی مشهور است با
انگيزه متعصبانه و يا بدليل حرص و طمع مادی ميکشد .اين لغت هميشه اين معني را نداشته است .برای اولين بار
چنين لغتي در دفاتر خاطرات جنگ جويان جنگهای صليبي ظاهر شد ،اين لغت برای معرفي کساني بکار گرفته ميشد
که مشخصات زير را داشتند :آنها فرقه ای از مسلمانان در شهر لوانت بودند که بوسيله يک شخصيت اسرار آميز که
اصطالحا" پير کوهستان ناميده ميشد رهبری ميشدند .اعتقادات و اعمال آنها چه برای مسلمانان و چه برای مسيحيان
درستکار انزجار آور بود { xxxiv".پيروان حسن صباح در اصل ،در آنزمان حشيشيون خوانده ميشدند .بعضي علت بکار
گيری اين نام برای اين فرقه را بدليل آن دانسته اند که گوئي حسن صباح قبل از انجام عمليات مغز قاتالن حرفه ای
خود را بوسيله حشيش تخدير ميکرده است .نويسنده معرف يوگسالوی والديمر بارتول در کتاب بسيارارزنده خود بنام
الموت داستان جذب و تخدير ذهن يک پيرو حسن صباح بوسيله حشيش را به زيبائي نقل کرده است .در نقطه مقابل پل
امير نويسنده کتاب خداوند الموت ترجمه ذبيح هللا منصوری معتقد است که حشيش در آندوران تنها به ماده مخدری که
امروز ما آنرا به اين نام ميشناسيم اطالق نميشده است و هر نوع داروئي حشيش خوانده ميشده و از آنجا که پيروان حسن
صباح شيمي دانان ارزنده ای در ميان خود داشته اند و به عموم مردم جهت درمان دارو ميداده اند به اين نام معروف
گشته اند .وی معتقد است که حسن صباح نه تنها از حوريان بهشت خود در قلعه الموت و حشيش برای فرستادن پيروانش
جهت ترور و قتل استفاده نميکرده ،بلکه حتي آنها را مقطوع النسل ميکرده است که انگيزه جنسي و ضعفي که مانع
انجام ماموريتشان شود نداشته باشند .بهر صورت اين گروه با هر دو تعريف از حشيش ،به اين نام شناخته ميشدند و
گويا اين لغت وقتي به صليبيون در بيت المقدس ميرسد تبديل به اسيس بجای حشيش ميشود و آنها اسيسيون خوانده
ميشوند که در ترجمه تبديل به اسسن شد} .
" مارکوپولو که در سال { 1233ميالدی مطابق با  612ه ش) از ايران عبور کرد ،در باره رهبر اسسن مينويسد:
«او يک دره بين دو کوهستان را مسدود کرده و در آن باغي بوجود آورده که وسيعترين و زيباترين باغي است که تا
کنون ديده شده است ... .در جو های آن شير و شراب و عسل بجای آب جاريست ،و دوشيزگان و زنان بسيار زيبائي
که وسائل موسيقي مختلفي راميتوانند بنوازند و با نوای آن به شکل سحر آميزی بخوانند در آن زندگي ميکنند .آوا و
رقص مسحور کننده آنان دل هرشنونده و بيننده ای را بخود جذب ميکند تا به آنچه که پيرشان ميخواهد باور آورده و
معتقد شوند که براستي در بهشت هستند ... .به اين ترتيب وقتي که پيرشان از آنها ميخواهد که هر شاهزاده ای را
بکشند ،اوتنها کافيست که به آن جوان بگويد که برو و فالني را در فالن جا بکش و وقتي که بازگشتي فرشتگان من ترا
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به بهشت خواهند برد و حتي اگر کشته شوی من فرشتگان خود را خواهم فرستاد که ترا به بهشت حمل نمايند ... .به
xxxv
اين ترتيب آن پير ميتواند پيروان خود را وادار کند که هر کسي را که او ميخواهد به قتل برسانند"».
فرقه اسسن يا حشيشيون و يا پيروان حسن صباح در سال ( 464ه ش) در ايران بوسيله حسن صباح معروف به پير
کوهستان بنيان گذاشته شد .وی از قلعه مخفي خود در ميان کوهستانها ايران معروف به قلعه الموت (آشيانه عقابها)
امواج عاملين خود را که حاضر به انجام عمليات انتحاری بودند را برای جاسوسي و يا قتل به نقاط مختلف دنيا
ميفرستاد .اسسن های فرقه حسن يک الگو و يا قالب برای تمام سازمانها مخفي و اسرار آميز ،سازمانهای جاسوسي و
گروه های تروريستي بوده و ميباشند که بعد از وی تا دوران ما ظاهر شدند .آنها ال قاعده {و مجاهدين} دوران خود
بودند! حسن هر تاکتيک قابل تصوری شامل شکنجه را بکار ميبرد ،هر وسيله ای شامل جادو جمبل تا قتل را بکار
ميبرد از هر ماده مخدری چون حشيش استفاده ميکرد تا چشم دشمن را خيره کرده و کساني را وادار کند که
خواستهايش را محقق و قلب دشمنانش را با خنجر آشنا سازند .برای حسن و اسسن هايش ،هدف وسيله را توجيه
ميکرد .وسيله ترور ،خيانت ،فريب و هدف رسيدن به قدرت بود .حشيشيون ،استادان تغيير شکل و ظاهر بوده و هر
وقت که الزم بود ميتوانستند با هر کسي پيمان دوستي بسته و با آنها بر عليه دشمنانشان متحد شوند؛ با هر کسي از
هندوهای بي خدا گرفته ،تا مسيحيان مشرک دست وحدت بر عليه مسلمانان برادرشان ميدادند .برای حسن و جانشينانش
و رهبران حشيشيون که بعد از وی راه او را دنبال کردند ،اسالم تنها يک پرده سياه بود که ميتوانستند پشت آن
پنهان گردند xxxvi.کشتار اسسن های حسن و جانشينانش برای دو قرن ادامه پيدا کرد تا اينکه آنها بوسيله مغولها در
سال ( 612ه ش) در ايران از بين رفتند ... .بعد از نابودی پايگاه های آنان در ايران ،اسسن ها به حيات خود ادامه
داده و در کشورهائي مثل هند و سوريه رشد کردند و توانستند گروه های نيرنگ باز و دغلکار را حتي در اروپا
xxxvii
بوجود آورند".
"حسن برای مدت سي و چهار سال بعد از گرفتن الموت زندگي کرد .او برای تحقق آرزو هايش چيزهای بسياری را
فدا کرد ،و متحمل زندان و بازجوئي های مختلف شد .در مقاطع مختلف او از لبه تيغه مرگ گريخت .او از سوء
قصدهای بسياری (بعضي طرح شده توسط همقطاران اسماعيليه اش) که بر عليه جانش برنامه ريزی شده بود جان
سالم بدر برد .وی سالهای زيادی از عمر خود را در سفرهای طوالني وبسيار سخت گذراند و سالهای زيادی را در
خفا زيست ،سالهائي که اراده اش را شکل داده و بران کرد تا بتواند آرزوهايش را محقق کند .حسن حتي دو فرزند
خود را بدليل عدم اجرای قوانين و فرامين اش بقتل رساند ،يکي را بدليل مستي و ديگری را بدليل قتلي که حسن
فرمانش را نداده بود .بلي مرد پير کوهستان چيزهای زيادی را برای محقق شدن آرزوهايش فدا کرد ،و حاال در بستر
مرگ او نقشه ميکشيد که چگونه نقشه اش برای آينده ادامه يابد ،وی بهنگام مرگ لبخندی بر لب آورد چرا که ميدانست
که خواب و خيالهايش روزی کابوسي برای دنيا خواهد شد{ .نويسنده اشاره به ال قاعده دارد که آنها را وارثين حقيقي
xxxviii
راه حسن صباح ميخواند"}.
"در بهار سال ( 155ه ش) حسن صباح در بستر مرگ يار وفادارش ،بزرگ اميد را بعنوان جانشين خود انتخاب
نمودکه راه حشيشيون را ادامه دهد ... .وی بين سالهای  153تا  113سعي کرد آرزوهای رهبرش را حداقل در ظاهر
xxxix
دنبال کند".
" بعد از اميد پسرش محمد اول بين سالهای  113تا ( 141ه ش) حشيشيون را رهبری کرد ،در دوران رهبريش وی با
شورشي از جانب اسسن ها روبرو شد .شورشيان اميد را به اين متهم ميکردند که وی با انتخاب محمد سعي کرده
است يک سلسله سلطنتي بوجود آورد ،آنها به اين ترتيب صالحيت محمد برای رهبری را به زير سئوال کشيدند .محمد
پذيرفت که آنها را ديده و بحرفشان گوش دهد .وقتي پانصد تن از معترضين در پيش او ظاهر شدند ،محمد دستور داد
که سربازان وفادارش دويست و پنجاه تن از معترضين را کشته و اجسادشان را به دويست و پانجاه تن بقيه وصل کرده
و آنها را به بيرون الموت پرتاب نمايند .اين آخرين اعتراض به رهبری او در خالل بيست و چهار سال رهبريش بود.
بعد از او پسرش حسن دوم معروف به حسن ديوانه برای مدت چهار سال که بسيار دراز مينمود فرقه را رهبری کرد.
حسن دوم بسياری از آداب و رسوم اسسن را بکنار گذاشت و حتي اجازه نوشيدن شراب را به هواداران خود داد.
رفتار عجيب و غريب او باعث ضعيف شدن فرقه و تجزيه آنها به شاخه ايران و شاخه سوريه شد که بعد از نابودی
xl
شاخه ايران به حيات خود در سوريه و لبنان ادامه داد".
 - 3معبد خلق جيمز وارن جونز ( :) People’s Templeجيم جونز در بيست سوم ارديبهشت ( 1315ه ش) در شهر
کرت ايالت ايندينای آمريکا بدنيا آمد ،نويسنده زندگي او تيم ريتمن زندگي اوليه او را به اين ترتيب تعريف ميکند :xliدر
سالهای نخست دوران تحصيلش جونز عاشق خواندن کتاب بود و بزودی کتابهای چندين سال باالتر از سال تحصيلي
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خود را مطالعه ميکرد .او يک دانش آموز ممتاز بود ،راحت و صريح در کالس صحبت ميکرد و در صحبتهايش از
خود مطمئن بود .وی از آندوران خصوصيات رهبری را از خود بارز مينمود ،بيرون مدرسه او ميتوانست همکالسي
هايش که حتي در مدرسه مزاحمش ميشدند را کنترل کند .او محيط را به شکلي که مطلوب خودش بود در ميآورد.
وقتي که به بلوغ رسيد براحتي ميشد گفت که او يک نابغه است .او از دوران دانش آموزی ياد گرفت که چگونه هم
کالسيهای خود را بخود جذب نمايد ،آنها را مشغول نگه دارد و اختيارشان را در دست خود گيرد .برای تحقق اين
ويژيگيها او چهره عوض ميکرد از يک هم بازی به يک فرد حاکم و مقتدر؛ به اين ترتيب حاکميت خود را اعمال
ميکرد و بعد دوباره چهره عوض ميکرد و نقش يک دوست را بخود ميگرفت xlii.بعنوان يک نوجوان وی جذب ادبيات
سوسياليستي و کمونيستي شد ... .در تابستان ( 1333ه ش) در سن بيست و سه سالگي ،جيم در کليسائي در شهر
ايندياناپوليس موعظه ميکرد و مدعوين را به تحمل يکديگر از نژادهای مختلف و پذيرش اصول سوسياليستي دعوت
مينمود .سال بعد وی کليسای جديدی ،بنام بالهای رستگاری را بنيان گذاشت و بزودی آنرا معبد خلق ناميد .در دهه
( 1335ه ش) جيم جونز جذب کشيشي بنام پدر ديواين شد که استقبال مردمي از جلسات موعظه اش و ثروتش بطور
تصاعدی رو به افزايش بود .جونز تعدادی از پيروان خود را به فيالدلفيا برد که موعظه او را بشنوند و بزودی از نوع
موعظه او تقليد کرده و بجمع آوری کمک مالي پرداخت ... .کليسای او در اينديانا ،بطور شديدی در مقطعي بدليل چپ
و راديکال بودن مورد انتقاد قرار گرفت ،بنابراين جونز تصميم گرفت کليسای خود را به اوکيا در کاليفرنيای آمريکا
منتقل سازد ،وی پيروان خود بهمراه تعدادی از حواريون پدر ديواين را با خود به آنجا برد .جونز معتقد بود که اوکيا
به اندازه کافي از بقيه جامعه ايزوله است و از هرگونه حمله اتمي بدور ميباشد ،که او بتواند بهشت برابری نژادی خود
را در آنجا بوجود آورد .در آنجا جونز قدرت خود را بيشتر کرد ،افراد حرفه ای و مرفه را با پيام برابری نژادی خود
جذب نمود و ثروت آنها را بخود اختصاص داد .در سال ( 1313ه ش) جونز منطقه ای را در کشور گويان رهن کرد
و تعدادی از اعضأ معبد خلق خود را به آنجا فرستاد که جنگل را برای تاسيس شهر جونز در آنجا پاکسازی کنند .در
سال  1316وقتي مقامات اداره ماليات آمريکا به بررسي حسابهای مالي معبد خلق و به جيب خود ريختن مواجب
دولتي سالمندان توسط جونز پرداختند ،وی تصميم گرفت که سازمان خود را به گويان منتقل کند .در همان سال بعضي
از جداشدگان از وی ،زمزمه اينرا شروع کردند که وی پيروان خود در گويان را شستشوی مغزی ميدهد و آنها را بر
خالف اختيارشان در آنجا نگه داشته است و کوکان را آزار ميدهد و روز به روز بيشتر کارش به جنون کشيده ميشود.
سرانجام وقتي چند جدا شده صاحب نفوذ و مشهور منجمله تيموتي استون (که زماني نفر دوم تشکليالت جونز محسوب
ميشد) نماينده کنگره کاليفرنيا ،لئو رايان را راضي کردند که اتهامات را از نزديک مورد بررسي قرار دهد ،رايان و
گروهي از خبرنگاران و عکاسان و تعدادی از خانواده افراد اسير در آنجا ،در پائيز ( 1316ه ش) راهي شهر جونز
شدند .روز دوم اقامتشان در آنجا وقتي که آنها تصميم گرفتند که شهر جونز را ترک کنند ،به آنها توسط افرادی مسلح
که از طرف جونز فرستاده شده بودند حمله شد و در نتيجه ،نماينده رايان ،سه خبرنگار و يک عضو معبد خلق که
قصد داشت بهمراه آنها فرار کند کشته شدند .در معبد ،جونز پيروان خود را جمع کرده و مدعي شد که آخر زمان فرا
رسيده و عمل انتحاری انقالبي تنها راه ممکن برای آنهاست .يک نوع سم مهلک سيانور با شربتي مخلوط شده وهمه،
ابتدا" کودکان و بعد بقيه آنرا نوشيدند .ظرف چند ساعت  413نفر شامل  236کودک مسموم شده و کشته شدند .آنها
حتي سگهای خود را نيز مسموم کرده بودند .جيم جونز تنها کسي بود که سم نخورده بود و با گلوله خود را کشته بود.
بدن وی در نزديکي منبرش پيدا شد.
 - 4شاخه ديويدی های روز هفتم ادونتيست ( :xliii) Adventistsرهبر اين فرقه ورنون وين هاول ( Vernon Wayne
 ) Howellاست که نام خود را عوض کرده و خود را ديويد کوروش ناميد .وی در ( 1316ه ش) در شهر تايلر
تگزاس در کليسای روز هفتم ادونتيست که مذهب مادرش بود غسل تعميد داده شد .ديويد بزودی عاشق دختر کشيش آن
کليسا شد و به وی گفت که از طرف خداوند به او وحي شده است که آن دختر بايد به او داده شود .کشيش شوک شده
کوروش را از کليسا بيرون کرد و وقتي که او به خواسته خود اصرار ورزيد شورای کليسا او را از جمع پيروی آن
آئين طرد کردند .دالئل ديگر برای اخراج وی در سال ( 1365ه ش) لحن مستحجن وی بهنگام مراسم دعای کليسا و
اشارات مکررش به سکس بهنگام موعظه مذهبي در کليسا بود .همان سال کوروش راهی مانت کارمل ( Mount
 ) Carmelشد جائي که وی به کليسای شاخه ديويدی ها بعنوان ظرفشو پيوست.
ريشه شاخه ديويدی ها به ( 1254ه ش) باز ميگردد که دوران فوران و ايجاد شاخه های مذهبي در ديانت مسيح در
آمريکاست .در سال  1215يک فرد منکر خدا ،ناگهان به خدا ايمان آورده و کشيش شد .وی ويليام ميلر بود که درباره
پيشگوئي های کتاب مقدس در مورد فرارسيدن آخر زمان موعظه ميکرد و اعالم کرد که قيامت در روزی بخصوصي
در سال  1222بوقوع خواهد پيوست .وقتي که قيامت در آن روز بخصوص رخ نداد ،ميلريها از کنار او پراکنده شدند.
Page 10 of 17

اما افکار فرقه ای او باقي ماند و نهايتا" تبديل به کليسای روز هفتم ادونتيست شد .حدود سال ( 1354ه ش) يک کشيش
ادونتيست ،بنام ويکتور هوتوف از کليسای خود در لس آنجلس اخراج شد .هوتوف فرقه خود را بنيان گذاشت و پيش
بيني کرد که بزودی در اسرائيل ،مسيح توسط يکي از معاونينش بنام ديويد به پادشاهي خواهد رسيد .وی جنبش خود را
شاخه ديويدی های روز هفتم ادونتيست خواند .در بستر مرگ ،همسر او ،لوئيس رهبريت گروه را بدست گرفت .در
سال  1365وقتي که کوروش به مانت کارمل وارد شد بالفاصله بوسيله اکثر اعضأ بدليل غرور فوق العاده اش مورد
بي مهری قرار گرفت .کولين ويلسون در اين مورد مينويسد" :لوئيس رادن رهبر فرقه مجموعه تمام آنچيزهائي بود که
کوروش آرزو ميکرد باشد .هنوز در سن شصت و هشت سالگي وی جذاب بود و يک چهره شناخته شده تلويزيون نو
مسيحيان ( ) evangelistبود و دوستان بسياری در سراسر دنيا داشت .وی همچنين محبوب گروه های معتقد به زن
ساالری (فمنيست) بود ،چرا که اعالم کرد که خدا زن است و دعا های خود را بجای «اوه پدر ما در آسمانها» با
«مادر ما در آسمانها»ا شروع ميکرد .برای مدتي او نيز نظر افراد ديگر را در مورد کوروش داشت و بهمين دليل او
را وادار کرده بود که در يک اطاق کوچک بدون اسباب و اثاثيه زندگي کند که از غرورش کاسته شده و قدری فروتن
شود .اما نظر او وقتي شروع به تغيير کرد که دو سال پس از آمدن کوروش به آنجا ،کوروش به وی گفت که به او
الهام شده که خداوند او را انتخاب کرده که پدر فرزند لوئيس شود .وقتي جورج پسر لوئيس که خود را جانشين مادرش
ميدانست و اميدوار بود که بعد از او به رهبری فرقه منسوب شود اين خبر را شنيد تمام کوشش خود را کرد که
کوروش را از آنجا طرد کند .اما مادرش که قانع شده بود از کوروش بارور است از کوروش دفاع کرد .جنگ قدرت
ميان کوروش و جورج زماني به نقطه پايان رسيد که وی اينبار اعالم کرد که به او وحي شده که بايد با دختر چهارده
xliv
ساله يک عضو فرقه بنام راشل جونز ازدواج نمايد".
برای مدتي کوروش و جورج رادن در يک صلح لرزان با يکديگر بودند تا اينکه روزی جورج تصميم گرفت سالح
خود را مسلح ساخته وکوروش را بکشد .اوتير انداز بدی بود و کوروش بدون آنکه آسيبي ببيند با بيست و پنج تن از
هوادارنش از آنجا فرار کرد و در محلي در تگزاس که آنرا فلسطين خواند سکني گزيد .در دوراني که هوادارانش آن
پايگاه را ميساختند ،کوروش به مناطق مختلف از کاليفرنيا گرفته تا اسرائيل و استراليا برای جذب پيروان جديد سفر
کرد ،وقتي در کليسای روز هفتم ادونتيست در سنت دياگو وی مدعي شد که او مسيح موعود است،حاضرين کم مانده
بود که او را به بيرون کليسا پرتاب کنند .xlvبا اينحال کوروش بدليل آنکه ميشد گفت دائره المعارف کتاب مقدس است و
با قدرتی که در قانع کردن افراد داشت مانع از اين شد .به اين ترتيب گروه او در پايگاه فلسطين رفته رفته بزرگ
شدند .اگر هوادار جديدی دختر نو جواني داشت معموال" آن دختر به همسری کوروش در ميآمد .در همين دوران در
واکو ،لوئيس رادن مرد و پسرش جورج جانشين وی شد .رشد گروه کوروش در پايگاه فلسطين که تنها حدود صد و
چهل کيلومتر از کليسای رادن در واکوی تگزاس فاصله داشت حسادت و بدبيني فوق العاده جورج را بر انگيخت تا
جائيکه وی ادعای خدائي کرد و پيشنهاد انجام يک مسابقه عجيب و غريب را به کوروش داد .و آن اينکه هر کس که
بتواند جسد مرده يکي از پيروان فرقه را که هشتاد و پنج سال داشت را از قبر بدر آورده و زنده کند پيامبر راستين خدا
است .کوروش حاضر به انجام چنين مسابقه ای نشد و به پليس شکايت کرد که جورج با اينکارش ميخواهد به حريم
يک مرده تجاوز کند .پليس از کوروش خواهان مدرکي دال بر ادعايش منجمله عکس آن مرده شد .کوروش و تعدادی
از جنگجويانش پنهاني وارد مانت کارمل شدند که از آن مرده عکس بگيرند .جورج که متوجه حضور آنها شده بود به
ايشان تير اندازی کرد و بدنبال آن ،تير اندازی بين دو گروه شروع شد .از آنجا که هيچيک از جنگجويان مهارتي در
تير اندازی نداشتند کسي آسيب جدی نديد و بزودی پليس همه آنها را دستگير کرد .کوروش خوب ميتوانست از قدرت
رسانه ها بنفع خود استفاده کند و در مصاحبه با راديوی محلي داستان خود را با مهارت تعريف کرد .جورج رادن
آنقدراز شنيدن صدای کوروش خشمگين شد که در نامه ای به دادگاه عالي تگزاس هئيت منصفه را تهديد کرد که اگر
کوروش را محکوم و دستگير نکنند ،همه آنها را به بيماری ايدز و هرپيس مبتلي خواهد کرد و خواهد کشت .وی
توسط دادگاه به شش ماه زندان بجرم تهديد هيت منصفه محکوم شد و کوروش و مردانش بخشوده شدند .پانزده ماه بعد
وقتي يکي از پيروان شاخه ديويدی ها در حضور جورج رادن مدعي شد که کوروش مسيح است ،جورج آنقدر
خشمگين شد که سر آن مرد را با تبر به دو نيم کرد .وی دستگير و محکوم به زندان شد .به دنبال آن معلوم شد که
مانت کارمل قرض بسياری دارد و به حراج گذاشته شد ،کوروش توانست در حراجي آنجا را خريده و به اين ترتيب
پيروان مستقر در مانت کارمل و پايگاه فلسطين به يکديگر پيوستند .به اين ترتيب کوروش رغيب خود را از ميدان بدر
xlvi
کرده و پيروزی خود را تکميل کرد ،اما زندگي خوشبختي در انتظار او نبود.
کوروش که خود را فرستاده خدا ميخواند ،نخست پيش بيني کرد که آخر زمان موقعي خواهد بود که او به اسرائيل رفته
و يهوديان را غسل تعميد داده و مسيحي کند ،وی ميگفت اين آمريکائي ها را تحريک خواهد کرد که به سرزمين مقدس
حمله کرده و اين جرقه ايست که منجر به وقوع آخر زمان و فرا رسيدن آرماگدن ( ) Armageddonيا قيامت ميشود .
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او واقعا" برای تحقق اين امر در سال ( 1314ه ش) به اسرائيل سفر کرد ،اما وقتي پيش بيني اش درست از آب در
نيآمد حرفش را عوض کرد .xlviiبعد از آنکه وی در سال  1364اسم خود را عوض کرد پيش بيني اش را هم به اين
تغيير داد که آخر زمان موقعي رخ خواهد داد که قوای آمريکائي به پايگاه او در تگزاس حمله کنند .وقتي که ماموران
اف بي آی با تانکهای خود در روزهای آخر در واکو ظاهر شدند ،بنظر ميرسد که اين پيشگوئي کوروش در ذهن
هوادارنش زنده و ماده شد؟ با پيش گوئي و تحت پوش نزديک بودن آخر زمان ،کوروش از همان روزهای اول
پيروانش را برای پذيرا شدن اين واقعه شستشوی مغزی ميداد .در يکي از آموزشهای کتاب مقدس وی در سال 1368
(ه ش) که بر روی نواری باقي مانده است وی خطاب به پيروانش ميگويد « :شما احمقهای بيشعور ،اينرا توی مختان
بکنيد ،اين ميگويد که قلبش شهادت داد که معلمي خواهد آمد! {اشاره به نقل قولي از مسيح در انجيل که صحبت از
پيامبری ميکند که بعد ازعيسي مسيح قرار است بيايد} اگر شما حق را دنبال نکنيد {کوروش مدعي بود که فرد وعده
داده شده اوست و از پيروان خود ميخواست که او را بعنوان پيامبر خدا قبول کنند} همگيتان در آتش جهنم خواهيد
سوخت .بهتر است از خدا بترسيد .بخاطر اينکه شما را به طبقه آخر جهنم خواهد برد .xlviiiاو{مسيح} دارد سعي خود
xlix
را ميکند چرا که اگر گوش ندهيد او شما را نيز خواهد کشت".
" سرانجام نهم اسفند ماه  1331وقتي که نمايندگان اف بي آی سعي کردند حکم دستگيری ديويد کوروش را بجرم
داشتن سالحهای غير مجاز و سوء استفاده جنسي از کودکان در مانت کارمل در ده مايلي شهر واکوی تگزاس به اجرا
بگذارند .تير اندازی بين دو گروه شروع شد که ده کشته شده بر جای گذاشت .چهار نفر از نيروهای نظامي و شش نفر
از پيروان کوروش .بعد از پنچاه و يک روز محاصره آن پايگاه که در طي آن دو طرف در حال مذاکره برای خاتمه
مسالمت آميز اين جريان بودند ،سرانجام در روز سي ام فروردين  ،1332کوروش و هشتاد و پنچ نفر از پيروانش در
اثر يک خود کشي جمعي و يک آتش سوزی عمدی در مانت کارمل کشته شدند .در اين فاجعه بيست و پنج کودک که
اکثر آنها فرزندان خود کوروش از زنان مختلف عضو بودند کشته شدند .بيست و يک کودک که پنج روز قبل از اين
l
واقعه توسط کوروش بعد از تيراندازی بين دو طرف آزاد شده بودند از اين ماجرا جان سالم بدر بردند".
 - 1آل قاعده " :لغت القاعده به عربي به معني پايه است .اين گروه نام خود را مديون مسافراني است که از طريق پاکستان
و ساير کشورها راهي افغانستان ميشدند که به مجاهدين در آنجا در خالل جنگ بر عليه شوروی به پيوندند .بيشتر
خانواده اين افراد برای هميشه آنها را از دست دادند ... .مسلمانان داوطلب در پاکستان {نخست تحت فرماندهي عبدهللا
اعظم و بعد ها اسامه بن الدن} بوسيله آموزگاران غربي آموزشهای نظامي را ميديدند که بر عليه روسها وارد يک
جنگ چريکي شوند .به آنها اصطالحا" "افغانهای عرب" گفته ميشد ،در همين دوران بود که بن الدن سپاه اسالمي
خود را بوجود آورد ... .آمريکائيها در آنزمان نميتوانستند تشخيص بدهند که متحدان ايشان در آنزمان عالوه بر جنگ
با دشمن مشترک ،کمونيستها در حال متحد شدن زير پرچم اسالم هستند.liکساني که اکثريتشان دنيای مدرن را و استفاده
از آنرا نفي کرده و گناه آميز و ضد اسالمي ميدانستند .مهاجرين به پاکستان نوعي از اسالم را انتخاب کردند که
ديوباندی خوانده ميشود( .نامي که از يک دهکده در پاکستان گرفته شده) ،خود اين ديدگاه مشابه وهابيسمي است که
توسط عربستان ترويج ميشود .آنها معتقدند که اين نگرش آنها را از مدرنيسم فاسد کننده ای که توسط غرب ترويج
lii
ميشود مصون نگه خواهد داشت".
وقتي بن الدن ال زواره ای (يک پزشک از اهالي مصر) را مالقات کرد؛ تقريبا" خيلي زود او را بعنوان دوست و ياور نزديک
خود انتخاب کرد" .ال زواره ای که بوسيله بن الدن دکتر بخاطر تحصيالتش ناميده ميشد ،بخاطر دانش و فضلش و تعهدش به
جهاد بر عليه شورويها ،يهوديان و آمريکا ،خيلي به اسامه نزديک شد ... .جهت نشان دادن دوستي اش ،دکتر دو پيرو خود را در
خدمت بن الدن قرار داد که ستونهای اصلي اعدامهای بدون محاکمه اين گروه شدند ،آنها ،محمد عاطف و ابو عبيدال بن شيری
که برنامه ريز عملياتي آل قاعده شد ،بودند .عاطف که در يک حمله هوائي آمريکا به افغانستان در آبان ( 1385ه ش) کشته شد،
برنامه ريز عملياتي گروه بود .بن شيری نيز عنوان دومين فرمانده نظامي القاعده را داشت .وی بعدها در يک حادثه در درياچه
ويکتوريا غرق شد .بن الدن رفته رفته از اعظم که روزگاری دوست و آموزگار او بود دور شده و بيشتر و بيشتر به ال زواره
ای نزديک شد .اعظم بين آمريکا و شوروی تفاوتي نميديد و معتقد بود که هر دو دشمن اسالم هستند ،با اينحال مخالف اعمال
تروريستي بر عليه آمريکا بود .دليل وی برای اين مخالفت اين بود که ميگفت عمليات بر عليه آمريکا عمليات بر عليه
کشوريست که مرزی با کشورهای اسالمي ندارد .ال زواره ای و همينطور بن الدن مخالف اين نظريه بودند .به اين ترتيب رفته
رفته اعظم از آندو فاصله ميگرفت و نميتوانست نظری در مورد عمليات نظامي بدهد liii".در سال  ،1361بر طبق گزارش
سرويسهای اطالعاتي خاورميانه ای ،بن الدن کمپهای آموزشي خود را در شيخ نشينهای خليج فارس تاسيس کرد .در اين کمپها
حدود  15فرمانده بدور از جنگجويان افغاني در چادر زندگي کرده و آموزش نظامي ميدادند و ميگرفتند .بن الدن اين کمپها را
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پناهگاه شيران خواند و در سال  ،1363يکسال قبل از عقب نشيني شورويها از افغانستان بن الدن و تروريست های مصری فرقه
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"گرو ماهارا جي ( ) Guru Maharaj Jiمدعي است که کليد جوهر و روح دانش و حقيقت در دستان اوست .گروی جوان به پيروانش
ميگويد " :کسي که بدنبال حقيقت است آنرا خواهد يافت ".و اگر پيرو نتوانست آنچيزی را که گرو قول ميدهد بيابد حتي بعد از آنکه روشهای
خلسه آميز تجويز شده را بکار گرفت ،اشکال حتما" از پيرو است و نه گرو .به پيرو نا اميد گفته ميشود که او به اندازه کافي ارتقأ پيدا نکرده
که فهم و شعور و دانش قول داده شده را تجربه نمايد .پيروان گرو ماهاراجي که در پايگاه های اين گروه زندگي ميکنند يا هر چه که از کار
در دنيای بيرون کسب مينمايند را به گروه داده و در عوض خوراک و لباس و سرپناه شان توسط گروه تامين ميشود و يا برای گروه کار کرده
و در عوض نيازهای زندگي خود را از گروه گرفته ومفتخر خواهند بود که در آن جمع زندگي ميکنند ... .مبلغها از صحبت درباره تعهد
مادام العمر و يا تشريح گذشتهائي که برای تعلق به گروه بايد بکنند ،اجتناب ميورزند .آنها برای جذب افراد ميگويند«:تو به خودت مديون
هستي که بيائي و ببيني و بشنوی» سپس ايشان را دعوت ميکنند که به خانه جمعي آنها و يا محل اجتماعشان رفته و تصوير نيروانا که توسط
آنها ماهرانه تعريف ميشود را از نزديک ببيند .آنها لباس مشترک غير متدوال در جامعه را دارند که هوادارن به تن ميکنند" ... ".جان مک
کب يکي از اعضأ هاری کريشنا که در طول پنج سال عضويتش به مدارج باال رسيده بود در بيست و چهار سالگي به داليل مختلف گروه را
ترک کرد .يکي از داليل ترکش را به اين ترتيب بيان ميکند که وی مجبور به تعهد به اين بود که برای هميشه از داشتن روابط جنسي محروم
شود .تمام فکر و انديشه او در باره زن ميبايست سرکوب شود .او سرانجام تصميم گرفت که غرائز طبيعي خود را بيش از اين سرکوب
نسازد و آنرا «احمقانه و مصنوعي» ببيند ،چرا که بقيه زندگي در گروه چيزی به وی در قبال اين تعهد نميداد ".نقل شده از:
;Carroll Stoner and Jo Anne Parke; 'All Gods Children' The Cult Experience Salvation or Slavery?' Chilton Book Company
1977; PP: 27, 30 and P: 281
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من بطور مفصل تر درباره اينگونه فرقه ها صحبت خواهم کرد.
xxiii
کارل گيامبالو يک عضو سابق اين گروه تشکيل و سير تاريخي آنرا به شکل زير توصيف مينمايد " :ايدئولوژی ابتدائي  WDUآنگونه که
به نيروهای تازه جذب شده توضيح داده ميشود دکتريني است که بوسيله آن بتوان يک سازمان فمنيستي (زن ساالری) انقالبي بوجود آورد که
بوسيله آن بتوان برای تغيير واقعي زندگي روزمره طبقه کارگر آمريکائي جنگيد .با اين هدف که نهايتا" بتوان يک جامعه سوسياليستي در
آمريکا بوجود آورد .در سالهای اوليه تشکيل اين گروه تاکيد بسياری روی تشکيل کميته های کارگری ،سازماندهي در محيطهای کار ،کارهای
عمومي عام المنفعه و چيزهائي شبيه اينها ميشد .در يک نقطه در اواخر دهه ( 1315ه –ش)  WDUيک هسته مرکزی با حدود هزار عضو
که روی مسائل سياسي محلي کار ميکردند و در ميان رنگين پوستان {غير سپيد پوستان امريکائي – سياهان و التين آمريکائي ها} زندگي
ميکردند داشت .طي گذر زمان بخاطر عالقه اعتياد گونه باکستر {رهبر و موسس فرقه} به روشنفکران و محققين نقطه تمرکز و توجه از
کار در محيط پيرامون به توجه به مسائل جهاني چرخيد .همچنين گروه از توليد هفته نامه که بوسيله اعضأ به فروش ميرسيد چشم پوشيده و به
توليد و چاپ کتابهای آکادميک و ژورنالهای تئوريک پرداخت که در کانالهای آکادميک بفروش ميرسيدند ،اگر چه فعاالن گروه هنوز يکسری
سازماندهي های محلي (از قبيل کار برای خيزشهای انقالبي آمريکای مرکزی) انجام ميدادند ،اما بيشترو بيشتر اعضأ از کارها فاصله
ميگرفتند .باکستر تئرريهای جديدی روی سوسياليسم شرقي و غربي و توجه بيشتر و بيشتری روی اروپای شرقي از خود نشان ميداد .هدف
وی دعوت شدن به اتحاد شوروی بود .بيشتر اينها برای يک عضو عادی غريبه و غير قابل لمس بود .خيلي مشگل بود با مردم که با آنها در
مورد رای دادن در امور محلي صحبت ميکرديم درباره آنچه که در بلغارستان اتفاق ميآفتد صحبت کرده و آنها را هيجان زده کنيم .کسي در
باره اين مشگالت بحثي نکرد ،اما بسياری از فعاالن ،به اين فکر ميکردند که تمام اينها چه ربطي به طبقه کارگر آمريکائي دارد؟" در مورد
اين گروه در بخشهای بعدی بيشتر صحبت خواهد شد اما برای دانستن بيشتر در مورد آنها ميتوانيد به مرجع زير مراجعه کنيد".
;: Carol Giambalvo ; The Cadre Ideal: Origins and Development of a Political Cult, CSJ 9-1 1992; Sent: 08 August 1999
This article is an electronic version of an article originally published in Cultic Studies Journal, 1992, Volume 9, Number 1,
pages 1-77. affcarol@worldnet.att.net
xxiv
Alexandra Stein; Inside Out; A Memoir of Entering and Breaking out of a Minneapolis Political Cult; North Star Press of
;St. Cloud, INC. 2002
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برای دانستن بيشتر در مورد اين نوع از فرقه ها به مرجع زير مراجعه نمائيد:

xxvi

Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind Control; Park Street Press; 1988; PP: 92, 93

" گرگوری ايوانويچ گورديوف در  24اکتبر  ( 1444هفتم آبان ماه  )1328فوت کرد .او در طول زندگي خويش افراد جالب و روشنفکر
بسياری را بخود جلب نمود ،منجمله نويسنده معروف ،کاترين منسفيلد .و اوراژ(َ ) A R Orageاديتور مشهور دوران جديد () New Age
مارگرت اندرسون اديتور ( ... ) Little Reviewاو در شهر الکساندرروپول در ارمنستان بدنيا آمد و در مسکو در سال ( 1241ه ش) خود
را بعنوان يک گرو ( ) Guruبه همگان شناساند .بحث اصلي او اين بود که انسان خود را نميشناسد و در نتيجه چيزی نيست که بايد باشد .وی
معتقد بود که دنيای مدرن کار را برای انسان جهت انطباق ابعاد مختلف فيزيکي ،احساسي و فکری خود بر يکديگر ،که وی معتقد بود در سه
نقطه مختلف وجود انسان شکل ميگيرند ،مشگل و پيچيده کرده است .او فکر ميکرد که اکثريت مردم خواب هستند و مانند ماشين کورکورانه
نسبت به رخدادهای خارجي عکس العمل نشان ميدهند .آموزشهای او با اين هدف بود که پيروان انتخاب شده خود را از خواب بيدار کرده و
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به باالترين نقطه آگاهي و فهم حقيقت برساند ... .او ميگفت کار گروهي موقعي ارزشمند است که به فرد کمک کند که به درجه اعلي فردی
برسد .يک هوادار وی ( ) Fritz Peters, Gurdjieff -London: Wildwood House, 1976-page 292 , 293ميگفت «آقای گورديف از ما
ميخواست کوشش بسيار ازخود نشان دهيم ،آن خيلي سخت بود چرا که هيچگاه نميدانستيم که آن در کجا خاتمه مييابد .ما زجر بسياری
ميکشيديم و دلخوش بوديم که باالخره استراحتي خواهيم داشت .علي رغم همه سختيها اعتراضي وجود نداشت چرا که ما واقعا" آرزومند
بوديم که از او پيروی کنيم ،بجز اين هر چيز ديگری بي اهميت بنظر مي آمد " » .نقل شده از:
Thomas and Olga de Hartmann, Our life with Mr. Gurdjieff -London: Penguin, Arkana, 1992- , p. 26) Cited from Anthony
Storr; Feet of Clay; HarperCollins Publishers; 1996; PP: 23, 27
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در شلوغي رفت و آمد صبح بيست و نه اسفند ( 1334ه ش)  .اعضأ فرقه آووم شينريکيو آساهارا () Asahara’s Aum Shinrikyo
در ايستگاه کاسونيگاسيکي در سيستم متروی توکيو گاز مرگبار سارن ( ) Sarinرا آزاد کردند که منجر به مرگ دوازده نفر و بيماری بيش
از پنج هزار نفر شد .در زمان اين حمله فرقه حدود ده هزار عضو در ژاپن و حدود چهل هزار عضو در روسيه داشت .قبل از اين حمله،
آساهارا بطور منظم در تلويزيون ژاپن ظاهر ميشد و در ( 1364ه ش) او بهمراه تعداد ديگری از اعضأ فرقه در انتخابات پارلماني ژاپن
بدون کسب موفقيتي شرکت کرد .شوکو آساهارا در ( 1334ه ش) در کيوشو ،يکي از جزائر اصلي ژاپن بدنيا آمد .او که ششمين فرزند يک
خانواده با هفت فرزند بود از بدو تولد يک چشمش نا بينا و چشم ديگرش نيمه کور بود ... .در مدرسه برای نا بينايان آساهارا قدرت عجيب
خود را بدليل بينائي نسبي در يک چشم کشف نمود .يک معلم سابق وی ميگويد« :قدرت ديدن نسبي توسط يک چشم امتياز زيادی در ميان
کودکان نابيناست{ .در شهر کوران ،يک چشمي پادشاه است }.چرا که وقتي کودکان ميخواستند بروند قهوه بخورند به تنهائي نميتوانستند
اينکار را کرده و از از آساهارا در قبال خريد نهار برای او ميخواستند که ياريشان کندVan Biema, David, 'Prophet of Poison, ' ( ».
 ) Time, April 3, 1995, page 30اين موقعيت ،يک قدرت اجتماعي به او داد که بتواند از کودکي نقش رهبر بخود گيرد .او با پيشتازشدن
جهت احقاق حقوق افراد عقب افتاده در مدرسه اش به کسب قدرت پرداخت .حتي در کودکي او رويا های بسيار بزرگ رهبر سياسي شدن را
برای خود داشت .وقتي که در مدرسه اش خواست انتخاب شود ،توسط انتخاب کنندگان مردود شد ،رای دهندگان ژاپني هم در انتخابات
پارلمان او را رد کردند ،گرچه بعضي از پيروانش انتخاب شدند ،دانشگاه توکيو او را برای ادامه تحصيل قبول نکرد .اين شکستها تاريکي
قلب آساهارا را افزايش داده بطوريکه بدنبال آنها پيشگوئي فرارسيدن قيامت ( ) Armageddonرا کرد .در دهه شصت (ه ش) آساهارا از
توجه فوق العاده مردم ژاپن نسبت به مذاهب جديد بنفع خود استفاده کرد .در سال ( 1366ه ش) او مدعي شد که مسيح دوران جديد و نجات
دهنده اين قرن است .مذهب جديد او ظاهرا" از شاخه بوديسم ،ولي در واقع نوعي آش شل قلمکار صوفي منشانه و افکار مسيحي و پيش گوئي
های آخر زمان دوران جديد بود .مذهب او همانند ديويد کوروش ،جيم جونز و مانسون رفته رفته بسمت پيش گوئي فرارسيدن قيامت و آخر
زمان رفت .در اوائل ( 1334ه ش) آساهارا کتابي تحت عنوان "فاجعه به سرزمين طلوع خورشيد {ژاپن}" ميرسد منتشر کرد .او از خود
تصويری هيتلر گ ونه با ناسيوناليسم غليظ ارائه کرده و در نقطه ای در يک استاديوم ورزشي برای بيش از پانزده هزار روسي صحبت کرد.
در سخنرانيهای خود آساهارا اغلب از قيامت و آخر زمان صحبت ميکرد و بر طبق آنها از پيروان خود خواستار عمل ميشد .آساهارا زماني
به اوج خود رسيد که يک مجله موضوعات فوق الطبيعه عکسي از او به چاپ رساند که در حال عبادت در هوا شناور است( .روزنامه The
 ... ) New Yorker, April 1, 1996, page 59در مهر ماه ( 1368ه ش)  Sunday Mainichiيک مجله پر فروش ژاپني يکسری مقاله در
مورد وی نوشت تحت عنوان "بچه مرا بمن بازگردان" ک ه در آن داستان شش خانواده که مدعي بودند آساهارا نو جوانان آنها را از ايشان
ربوده است نقل شده بود .در همين زمان آساهارا شيوه های جذب با فشار و اجبار را بکار ميگرفت ،شيوه هائي چون آدم ربائي و قتل و
نهايتا" پخش گاز سمي که نهايتا" مقامات ژاپني را به آن واداشت که او را دستگير کنند .جريان قانوني خيلي به درازا کشيد چرا که آساهارا از
آغاز خود را از اعمال پيروانش جدا کرده بود و سعي کرده بود نشان دهد که در آنها دخالتي نداشته است .همانطوری که مانسون در آمريکا
کرده بود .سر انجام در اسفند ماه 1382آساهارا به جرم کشتن بيست و هفت نفر پس از هشت سال محاکمه محکوم شد ".مجله نيويورک تايمز
هشتم اسفند ( 1482ه ش) به نقل از:
Peter A. Olsson; ‘Malignant Pied Pipers or our time’ published by ‘Publish America Baltimore’; 2005; PP: 81, 85
xxviii

پيتر اولسون در کتاب خود اين گروه را چنين معرفي کرده است " :چه کسي ميتوانست پيش بيني کند که  34نفر آدم فهميده و آگاه و ايده
آليست و متعهد ،تدريجا" اجازه دهند که با مسلط شدن يک رهبر فرقه ای که به آنها قول ميداد که روحشان بوسيله يک سفينه فضائي به مدارج
عاليتر صعود خواهد کرد ،مرگ را پذيرا شوند؟ ممکن است بنظر عجيب و غريب بيايد ،اما اين افراد تحصيلکرده دقيقا" همين کار را کردند.
اعضأ فرقه دروازه بهشت ( ... ) Heaven Gateتوسط رهبرشان به اين اعتقاد رسيدند که روحشان به مدارج عاليتر در فضا صعود خواهد
کرد .در پنجم فروردين ( 1336ه ش) مارشال آپل وايت ( ) Marshall Applewhiteشصت ساله و سي و نه تن از پيروانش بطور جمعي در
اقامتگاه وی در کاليفرنيای آمريکا خود کشي کردند .آپل وايت يک روحاني مسيحي با آموزشهايش التقاطي از مسيحيت و تخيالت فضائي بود
که از دهه پنجاه (ه ش) برای پيروانش موعظه ميکرد .وی به پيروانش ميگفت که در صو رت ترک مظاهر مدرن زندگي و ترک لذتهای
دنيوی و انساني ،بوسيله موجودات شجاع فضائي روحشان به مدارج فوقاني موجود در آسمانها صعود خواهد کرد .هواداران وی که بطور
جمعي خود کشي کردند نه تنها از اعمال جنسي دوری گرفته بودند بلکه حدود يکسوم آنها بتقليد از خود آپل وايت خويشتن را اخته کرده
بودند ".به نقل از:
Peter A. Olsson; ‘Malignant Pied Pipers or our time’ published by ‘Publish America Baltimore’; 2005; PP: 88, 89
Rex A. Hudson, 'The Sociology and psychology of Terrorism: Who Becomes a Terrorist and why?' Report prepared
under an Interagency Agreement by the Federal Research Division, Washington DC: Government Printing Office, Library of
Congress September 1999, 14. Cited from Mia Bloom; 'Dying to Kill; The Allure of Suicide terror'; Columbia University
Press/ New York; 2007; P: 8
xxix

xxx

همانطور که مشاهده ميشود ،شايد بايد زلوتسها را نخستين معلمين تمام فرقه های تروريستي دانست ،کما اينکه ايده استفاده از عمليات
تروريستي جهت شتاب دادن به خيزش مردمي و انقالب بعدها در قرون اخير توسط آنارشيستهای روسي تئوريزه و همانطور که ميدانيم در
ايران خودمان چه قبل و چه بعد از انقالب توسط سازمانهای چريکي و تروريستي بعنوان يک تاکتيک و حتي استراتژی بکار گرفته شد .ايده
ای که بر طبق آن اين اعتقاد وجود داشت که از خود گذشتگي پيشتازان و وادار کردن دشمن به خشونت ،جنايت و ظلم باعث ميشود که مردم
تهيج شده و بر عليه حاکمان زودتر و سريعتر از زماني که خودشان ميخواهند ،شورش نمايند .اين تئوری علي رغم آنکه شکستش چه در
روسيه تزاری و چه در آمريکای التين به اثبات رسيده بود ،با اينحال متاسفانه در ايران خودمان در زمان شاه ،دوباره تئوريزه شده و با ايده
مذهبي -مردمي شهادت ترکيب گشته و فلسفه اصلي حرکت گروه های چريکي دوران شاه و بخصوص مجاهدين شد.
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