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  کيتی سادي به اختالل شخصءابتال  شناسی غربعارضه 
  ٢٠١٨ مه ١٢پژوھشھای جھانی سازی، مرکز 

  

مجازات  روشنی بوالھوسی بيمارناکی را نسبت به قواعد و موازين، احساس گناه، فرمانبرداری و فرھنگ غربی به

 .نشان می دھد

ی شمالی و در اروپا، امريکادر . دارای کمترين آزاديھا در جھان می باشد ًاکنون کامال روشن است که جامعۀ غربی

ًدائما  مردم زير چشمان جاسوسھا رصد می شوند، اطالعات شخصی آنان را: تحت حراست دائمی ھستند  ًتقريبا ھمه

از ديدگاه زمانی تنظيم و مديريت  زندگی. ضبط می کنند و دوربين ھای حراستی بی ھيچ تفکيکی به کار بسته می شود

  .خيلی به ندرت ھيچ مورد غافلگيرانه ای وجود ندارد و يا. می شود

ھمجنس ). انجام گرفته باشد» تشريفات مجاز«تا جائی که بر اساس (ھمخوابگی کنيم  وانيم با ھر کسی که بخواھيممی ت

  .تا ھمينجا گسترش می يابد»  آزادی «ًغالبا دامنۀ . ًولی تقريبا به ھمينجا خاتمه می يابد. و دو جنسيتی مجاز است گرائی

برای کوچکترين خطائی کار . ند، بلکه با خشونت تمام سرکوب می کنندمی کن ھر شورشی را نه تنھا به نااميدی محکوم

ھمۀ   نسبت به کل جمعيت بيشتر ازامريکااياالت متحدۀ   که تعداد زندانيان در نتيجه اين. زندان منتھی می شود افراد به

  . جمھوری سيشلیکشورھای ديگر است، به استثنا

ھای مربوط به امور رسمی و دولتی زير حبت صھا، ولی به ويژه حبت صھمۀ  ًافزون بر اين، در حال حاضر تقريبا

  .می نامند) politically correct(» صحت سياسی«با آنچه در اياالت متحده  ل است، يعنیوکنتر

  .در اينجا به موضوع فرھنگ ترس و مجازات باز گرديم ولی اجازه دھيد

    :٢٠١٨ پريلا ١٢ی نمونه نيويورک تايمز برا. مقاالت روزنامه ھای غربی نگاه کنيم اندکی به ستون

  .»مجازات سوريه خيلی سخت تر خواھد بود  اين دفعه،«

می توانيم کج  به انحرافات و تحريفات زبانی که امپراتوری به کار می برد عادت کرده ايم که به سختی ما به اندازه ای

بيشتر شبيه تمايالت سادومازوشيستی و يا  ]ر باالجملۀ نيويورک تايمز د. [و کولگی و بيمارناکی آن را تشخيص دھيم
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بايد « که خط کش را باالی دست شاگرد می گيرد و فرياد می کشد  صورت الگوی آموزگار تند خوی بريتانيائی ست

  »بزنم ؟ 

  
Les Britanniques s’amusent en Afrique. Photo : André Vltchek 

  گآندره ويچ:  عکس. ندبريتانيائی ھا در آفريقا بازيگوشی می کن

او اين موضوع را در . ترسيم کرده است» بيمارناک«فرھنگ غربی را  کارل گوستاو يونگ در نوشته ھای مختلف،

سراسر  دوم جھانی مطرح کرده ولی به ويژه يادآور شده که غرب در کوران سده ھای گذشته در نوشته ھای پسا جنگ

ًروانپزشکان و روانشناسان غربی عموما خود  ًتماال به ھمين علت بوده کهاح. جھان به جناياتی ھولناک دست زده است

زيگموند فرويد را ستوده اند ولی از سوی ديگر کارگوستاو يونگ را يا نديده  محور بينی و دوری گزينی سياسی نزد

 .و يا نکوھش کرده اند گرفته اند

شانگرھای بيمارناک رفتاری نگران کننده و و غرب به روشنی ن. ست صورت افراطی ساديسم يک بيماری روانی

  . سده ھا از خود نشان داده استخطرناکی را در کوران

عرضه کرده » ِاختالل شخصيتی ساديک« بھداشت روانی از ساديسم به مثابه  ی ھایئاجازه دھيد به تعريفی که حرفه 

  .اروپا به کار ببريم  وامريکاالت متحدۀ سادگی می توانيم برای ايای که بندازيم، عارضه شناسيبي اند نگاھی

  :و بسياری از سايت ھای مشابه می يابيم چنين است  Medigoo.com تعريفی که در سايت

گويند که حاکی  ِشخصيتی ساديک مجموعه ای متشکل از شقاوت رايگان، خشونت و رفتار تحقير آميز رااختالل ... «

به اين معنا که : » فايده باورند «برخی ساديکھا  .ردی نسبت به ديگران استاز تمايل به تحقير عميق و فقدان کامل ھمد

  »...آوردن وضعيت برتر و فرمانروائی بی رقيب در مناسبات به کار می برند دسته خشونت آتشين خود را برای ب

ی امريکا فريقا،ا، ازييدانيم، اينطور نيست ؟ اين رفتار امپراتوری نسبت به ھندوچين، چين، اندون اين موضوع را می

  .التين، روسيه، خاورميانه و ديگر مناطق جھان بوده است

  ؟توانيم بگوئيم  حال دربارۀ نشانه ھای بيمارناک چه می
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ًل بر رفتارھايشان ھستند که غالبا به شکل خصوصيات نامطلوب يا بد وضعف کنتر ًافراد مبتال به ساديسم عموما دچار« 

ديدگاه مناسبات  ساديکھا از.  محروميت و سرشت فرادست مدار بروز می کندتحريک پذيری، ضعف در تحمل سرشتی،

ديگران بی بھره بوده و در رابطه با آنانی که  شخصی با ديگران، افرادی سرسخت، مخاصم، حيله گر، از ھمدردی با

ماد ذھنی و با مدارای ًاز ديدگاه فکری، غالبا دچار انج. کنند خشونت رفتار می ا سردی وبحقير و فرودست می پندارند 

ساديکھا را به ً عموما.  جنايت و يا جنايتکاران نشان می دھند،اند، شيفتگی خاصی برای سالح ھا، جنگ اجتماعی بيگانه

بوده تا بتوانند برای پاسخگوئی نيازھای  جوی موقعيت برتر اجتماعی و  افرادی شناسائی کرده اند که در جستۀمثاب

  »...مجازات سخت و تحقير ديگران استفاده کنند  ديگران و يالوباطنی شان برای تسلط و کنتر

آيا برای اين . کنيم» فرد ساديک« را جايگزين » فرھنگ ساديک«يا » دولت ساديک« با چنين تعريفی، تنھا کافی ست تا

  ؟قرار گيرد  درمانی وجود دارد ؟ آيا فرد ساديک می تواند به شکل مؤثر و با موفقيت تحت درمان بيماری

ِدرمان اختالل شخصيتی ساديک خيلی طول می کشد و به زمان « باورند که  ی ھای بھداشت روانی بر اينئحرفه 
  »... استطوالنی نيازمند

:   وليت اعالم کرده اند و نوشته اندؤنوشته ھايشان را مشروط به عدم قبول مس بسياری از سايت ھا و نشريات به روشنی

اطالعات منتشر شده نبايد در صورت فوريت پزشکی مورد . منتشر شده است نیاطالعات زير به ھدف شيوۀ درما«

  »....گيرد استفاده قرار

به زودی جھان . منحصر نيست» فوريت پزشکی«رو شده و به ه فروپاشی روب امروز، بشريت به چھار راه رسيده، و با

   .ِبه دليل اختالل شخصيتی ساديک غرب و امپراتوری غرب .که برای بقای خود مبارزه کند مجبور خواھد بود

  
 کآندره ويچ: عکس . شالق می زند استعمارگر بريتانيائی مرد پنجابی را

آينده ای برای ما وجود خواھد داشت ؟ پسکوپات ساديک چه  برای نمونه، می توانيم بپرسيم که با وجود سوريه، چه

 تسليم شود و تن به فاحشگی دھد، ملتش را قربانی و برای رحمت الھی که نمی خواھد بالئی سر کشوری خواھد آورد

  ؟تا کجا ادامه خواھد يافت » مجازات«کند ؟  دعا

ولی اين فقط کاری بود که امپراتوری برای سرگرم کردن . و حمص ديديم  را به روی دمشقاکتر ١٠٣ًاخيرا شليک 

بزرگداشت  کار برد که ازه نه تر و خشن تری عليه ملتی بامپراتوری کارھای بسيار شرورا. داد توده ھايش انجام
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» ی ھایئحرفه «برای نمونه، . می کرد سرپيچی] نئو محافظه کاران[» نو احمق ھا«امپرياليسم غرب و جزم انديشيھای 

و مسلح را به وجود آورده و آن را در پيکرۀ سوريه تزريق  امپراتوری دھشتناکترين گروه ھای تروريست متشکل

  .دکردن

می رسد که اين دفعه داستان بر اساس برداشتی از اثر مارکی دو ساد خواھد  نظره ب. و البته شکنجه ادامه دار می شود

کشيده می خوردند و  می دانيد که در ژوستين، زنھا فقط دست و پا بسته. اساس رمان ژوليت، و نه ژوستين بود، بر

را قطعه قطعه می کنند، زنده، آتش می زنند و  کی دو ساد، زنھادر رمان ژوليت اثر مار. سپس به آنھا تجاوز می شد

 صفحۀ ٧٠٠خواندن ژوستين ھنوز ممکن باشد، ھيچ انسان عادی قادر به تحمل  اگر. سپس آنان را قطع عضو می کنند

  .شقاوت آميز ژوليت نخواھد بود خون ريزی

  .استامپراتوری غرب بيمار عادت کرده  ولی سيارۀ ما به خشونت دھشتناک

  
 کويچ آندره: عکس : آفيش باغ وحش انسان در موزۀ نظامی پاريس 

نگاه می کنند و نه پروندۀ » گزارش« را به مثابه اليبي مردم رويدادھای کشورھائی مانند افغانستان، سوريه، عراق و

  .وخيمی به سر می برد روانپزشکی بيماری که در وضعيت

دست اروپا و سپس ھمکار جوانش اياالت ه بی بديلش ب تاريخ جھان ما با ھمۀ خشونت و ساديسم» رمان«دھشتناکترين 

  .  است قرنھا پيش نوشته شدهامريکامتحدۀ 

اين ھمه خون ريزی شقاوت آميز در پيرامونشان عادت کرده اند  و انسانھا در بسياری از مناطق جھان ما به اندازه ای به

  ونمی زند، وحشت زده نمی شوند، عليه سرنوشتی که گريبانشان را گرفته شورش نمی کنند حالشان را به ھمکه ديگر 

  .بسنده می کنند تنھا به تماشای تجاوز رسمی به سرزمينھا، فروپاشی و ويرانی کشورھا يکی پس از ديگری

  .و اين بيماری واگيردار است. است انکار ناپذير» نويسنده«بيماری روانی 

و وضعيتھای متنوع روانی  به سھم خود نزد قربانيان موجب گسترش نوروتيکھا خشونت افراطی که جھان را بلعيده بود

واکنش ھای بيمارناک ديگر که در اينجا فقط از دو تا از آنھا  مازوشيسم، اشکال افراطی فرمانبرداری، و بسياری(شد 

  .)نام بردم

*****  
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و سازماندھی شده بخش مھمی از جھان را در کرختی نوروتيک » تجويز« سوی غربخشونت افراطی و دائمی که از 

مانند زنی محصور در ازدواج با مردی خشن و متعصب مذھبی در جامعه ای سرکوبگر، گوئی  .فرو برده است

  . استجھان از مقاومت در مقابل فرامين و استبداد غرب دست کشيده و سرنوشت خود را پذيرفته سرانجام

به اين معنا که قربانيان پس از ربوده شدن و تحمل : جھان گسترش يافته است  در بسياری از مناطق» درم استکھلمسن«

از او فرمانبرداری می  شکنجه، تجاوز و تحقير عاشق جالد خود می شوند و با پذيرش جھان بينی او با کمال ميل زندان،

  .کنند

  !وضعيت عادی و سالم و طبيعی ندارد به يک  بی گمان چنين ساز و کاری ھيچ شباھتی

  
 کآندره ويچ: عکس . برای ويتناميھای استعمار شده شايد برای فرانسويھا، ولی نه. برادری – برابری – آزادی

عده ای از اين ملتھای غارت شده و ! رويدادھای شگفت انگيزی روی می دھد  ی التين، خاورميانه،امريکافريقا، ادر 

ن، يبرل ی شمالی با مسرت خاطر و افتخار به سوی پاريس،امريکادست مستبدان اروپائی و ه سده ھا ب ويران شده طی

که چگونه بايد » تحصيل کنند«، »بياموزند« لندن، مادريد، نيويورک و ديگر شھرھای غربی پرواز کردند تا سرانجام

اری ھيچ شرم و نشان جراحتی را کلی، فاحشگی فکری به اين آشک طور عمومی وه ب. کشور خودشان را اداره کنند

  .برنمی انگيزد

بسياری از سرزمين . که مانند دژخيم خود باشند يا بشوند و حتا فراتر از اين بسياری از قربانيان ھنوز آرزو می کنند

شيوۀ «حقوق مکفی به آنان  استعماری، قديمی و جديد، بی ھيچ تزلزلی به اروپائی ھائی گوش می دھند که به ازای ھای

  .آموزند را می» دموکراسی« و» مبارزه عليه بزھکاری«، »حکومت داری خوب و مناسب

حتا رويدادھای . ًمستقيما گزارشات آژانس ھای خبری غربی را تکرار می کنند رسانه ھا در کشورھای غير غربی

و نه روشنفکران شود  تعريف و تفسير می» برتر«و » پارسا«ی شمالی ھای امريکاھمين اروپائی ھا و  محلی توسط

چھره ھای  ند و نسبت به آنان ھيچ اعتمادی وجود ندارد، فقطاروشنفکران محلی فاقد اعتبار] عمومی از ديدگاه. [محلی

  .سفيد با لھجۀ انگليسی، فرانسوی يا آلمانی جدی گرفته می شوند
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و روزنامه [ی از روشنفکران بسيار! البته که چنين رفتارھائی انحرافی ست  انحراف روانی ؟ انحراف روانی چيست ؟

پذيرند که تا چه اندازه  به دولتھائی که مشتری آنانند خدمت می کنند، وقتی آنان را به پرسش می گيرم، می که] نگاران

روشھای قديمی   را ترک می کنند، دوباره به فعاليتھا وصاحبهمکه ميز  جھانی بيمار است ولی به محض اين ديکتاتوری

  .]فاحشگی[ حرفه در تاريخ جھان نی قديمی تريادامه می دھند، يعن

حتا يک تيمارستان از اين . دست کم بی اندازه متناقض، عجيب و پوچ است يا. ًاين وضعيت واقعا باور نکردنی ست

  .نظر می رسده عاقالنه تر ب سيارۀ عزيز ما

يماريھای روانی سيارۀ خشونت به ندرت به تحليل و بررسی نوروتيکھا و ب با وجود اين، روانپزشکان و روانشناسان

اين مصيبتھا را  ًتقريبا ھرگز مجريان اصلی] و روانکاوان[روانپزشکان و روانشناسان . شده می پردازند ديده و استعمار

و روانپزشکان در پی طال می ] روانکاوان و[ عکس، اغلب روانشناسان هًبلکه کامال ب. شناسائی و معرفی نمی کنند

ل بيشتر، بھره وخدمت به شرکتھای بزرگ کوشيده اند تا در راستای کنتر ود محور بينی يا حتا بابا تشويق خ: گردند 

امپراتوری  ديگری حتا تا خدمتگذاری مستقيم به» پزشکان«. »کارمندان را بھتر درک کنند«تر  کشی بيشتر و مؤثر

ھا انسانی که در دميليار] »سازی صلح آميز«: به زبان محکمه پسند [پيش رفته اند و کوشيده اند تا به سرکوب 

  . رساننداستعمارکده ھای قديم و جديد غرب زندگی می کنند ياری

که در ژوھانسبورگ و » از روانشناسی تا صلح«گردھمآئی روی موضوع ، من به عنوان سخنران به ٢٠١۵در سال 

   ). UNISA فريقای جنوبیای ئفسانه به ميزبانی دانشگاه ا(جنوبی برگزار می شد دعوت شده بودم  فريقایاپرتوريا در 

 روانشناسان معتبر در سطح جھانی، من از اثرات جنگ و امپرياليسم در جھان درونی در کوران اين گردھمآئی جذاب با

مطالب . نيز گوش می دادم حرف زدم، ولی به دقت به سخنرانی ھای ديگران] يعنی از ديدگاه روانشناختی[انسانھا 

حقوق «دربارۀ موضوع  Michael Wessells وسلز برای نمونه، پروفسور مايکل. يلی آموختمشوک آوری شنيدم و خ

کلومبيا در  از دانشگاه» ی در دوران بازجوئی زير فشارئتضعيف اخالق حرفه : ئی امريکاروانشناسی  بشر و تخلفات

  . سخنرانی کرد،ندداشته ا ئی که در شکنجۀ زندانيان سياسی شرکتامريکانيويورک دربارۀ روانشناسان 

و   به اختالل شخصيتی ساديک و ديگر رفتارھای خشونت آميزءشناسی امپراتوری به دليل ابتال جای عارضهه ب

  .قبول جھانی مخالفت می کنند خطرناک، بسياری از روانشناسان به شکنجۀ آنانی می پردازند که عليه اين نظم غير

*****  
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 آندره: عکس .  کشته شده اندامريکاطرفداران امپرياليسم  ت نظامیدست حکومه يليائی ھائی که بچنام و عکس ھای 

 کويچ

سرپيچی کنند، عاشق غرب نشوند و يا دست کم وفادارانه به او خدمت نکنند به  آنانی که از آموختن درس ھای غرب

  .مجازات می شوند سختی

 تيمور شرقی،. ملتھائی چند به تمامی از بين می روند، کشتار جمعی در ھمۀ قاره ھا .تازيانه بر تن برھنه فرود می آيد

  .و اين روند ھرگز از حرکت شقاوتبار خود باز نمی ايستد: افغانستان، عراق 

ويژه بريتانيائی را وقتی که دربارۀ سوريه و حتا روسيه حرف می زدند پی گيری  ئی و بهامريکامن گفتمان نمايندگان 

مردان ھندی را به  عکس ھای قديمی تاريخی. آنچه در ذھن من تداعی شد، عکس آن مرد پنجابی در ھند بود .ردممی ک

اند، شلوارشان را پائين کشيده اند و در اماکن عمومی  ياد می آورم که بريتانيائی ھا در حالی که آنان را آويزان کرده

  .شالق می زنند

 روشن است، اين نوع کارھا آنان را به ھيجان وا می دارد، اين يعنی. ادامه دارد اين نوع کارھا از سده ھای پيش ھنوز

  !دموکراسی، احترام به حقوق بشر و حقوق ملتھا و فرھنگ ھای ديگر 

  .او را می گيرند و با خشونت تمام شالق می زنند اگر فردی نخواھد شلوارش را پائين بکشد،
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   :برايم تعريف می کرد به ياد می آورم  داستانی را که يک دوست اوگاندائی

کاری  آمدند، به جائی که امروز اوگاندا ناميده اند، ارتش آنھا وارد دھکدۀ ما شد و نخستين فريقااوقتی بريتانيائی ھا به « 

 هو به درخت بستند و سپس فرماند که کردند اين بود که قوی ھيکل ترين مرد دھکده را انتخاب کردند، او را گرفتند

با چنين شگردی بود که به بوميان نشان . در حضور ھمۀ مردم »سودوميزاسيون«. بريتانيائی به اين مرد تجاوز کرد

  ».می کند دادند که در اينجا چه کسی فرمانروائی می

  !کدام نماد 

  !ار است از سالمت کافی برخورد ل می کندوتا امروز جھان ما را کنتر گذشته  وای که چقدر فرھنگی که از سده ھای

و رنج   ًبيماريھای روانی اين است که عموما بيمار نمی داند که به بيماری مبتال شده يکی از مسائل مصيبت بار دربارۀ

  .می برد

 بيمار ۀوقت آن رسيده است که غرب را به مثاب] مصيبت امپرياليسم و استعمار برای بازماندگان[برای بقيۀ جھان، 

  .»رھبر جھان آزاد و دموکراتيک «نظر قرار دھند و نه روانی مد

ژی مناسبی را برای روياروئی با اين وضعيت نابسامان و بد شگون، در واقع يسترات نديشيم، گردھم بيائيم تاما بايد بي

  !مقابله با اين وضعيت دھشتناک پايه ريزی کنيم  برای

:  در وضعيت خطرناکی قرار خواھيم گرفت درستی درک کنيم و واکنش نشان دھيم،زيرا اگر نخواھيم اين وضعيت را ب

شخصيتی ساديک مبتال  سادگی می توانيم با بولھوسی ھای انحرافی بيماری که به اختاللاين صورت خيلی ب در غير

  .ًو واقعا خطرناک سازش کنيم تجاوز کارانه  با تمايالت شديد  شده،

  

او مناطق جنگی را در دوازده کشور . نگار تجسسی ست نده و روزنامهفيلسوف، رمان نويس، تھيه کن آندره ويچک 

و پر » آورورا « ، رمان انقالبی »بروانقالب بزرگ سوسياليست اکت«آخرينھايش  سه کتاب از. پوشش خبری داده است

 .»امپراتوری دروغ ھای  درنگ ھائی دربارۀ«پروندۀ تاريخی  فروش ترين
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